
~ 1 ~ 

 

 

 Inhoudopgave 

 
Namen en adressen biljartvereniging HORNA 
 

Van de Voorzitter 
 

Van de Redactie 
 
De week door…. 
 
Ontheffing verbod: schenken van sterke drank 
 
BV Overkamp vs Horna De Vries Juwelier 
 
Oproep voor Nieuwe Wedstrijdleiders 
 
Districtfinale Driebanden 3

e
 klasse 

 
NK gehandicapte toernooi 
 
Oproep voor het scholen toernooi 2014 
 
Notulen overleg (Jack Sjerps, woensdag 20/08/2014) 
 
Horna Nieuwsbrief / idee 
 
 
 
 

 
 

  

 

2 

3 

4 

5 

8 

10 

12 

13 

16 

17 

19 

24 



~ 2 ~ 

 

Namen en adressen biljartvereniging HORNA 
 

Ereleden:   Adres clubgebouw: 
C.Besseling   B.V.Horna  Achterom 53 
J.Mulder   Tel. 0229 215726  1621 KR Hoorn 
S.Zweet   webmaster@horna.nl  Website:www.horna.nl 
     

Voorzitter(Dagelijks Bestuur) Kantinevoorraad Bankrelatie: 
Klein onderhoud:  Postbanknummer contributie: 2936131 
Nico Schipper  0229 238198 t.n.v. Biljartver. Horna Hoorn 
Poldermolen 55  1622 KS Hoorn Postbanknummer overige zaken: 1259513 
Email: voorzitter@horna.nl  t.n.v. Biljartvereniging Horna, Hoorn  
    
Secretaris(DB):   Ledenadministratie en contributie: 
J.Smit   Tel.0229 840380 R. Asma   Tel. 06 51224750 
Munnikenweg 12 1621 HM Hoorn Paulus Potterstraat 12 1601 NZ Enkhuizen 
Email: secretariaat@horna.nl  Email: ledenadministratie@horna.nl   

    
Penningmeester:  Gebouwbeheer en kantine: 
A. Rotteveel   Tel. 0229 543396 R.Bakker  Tel. 06 18928818 
Ariëns 21  1623 HG Avenhorn Windmolen 38  1622 LB Hoorn 
Email: penningmeester@horna.nl  R. Reinderman  Tel. 0229 218538  
    Grote Oost 52  1621 BX Hoorn  
Kantinedames (vice voorzitter en DB):   
Kevin De Decker  Tel. 0229 215937 Wedstrijdsecretariaat p.k. / teamwedstrijden: 
West 29  1621 AT Hoorn T. de  Weerd  Tel. 0229 561650  
Email: sponsoring@horna.nl  Email: wedstrijdleider@horna.nl 
     
Groot Onderhoud/ Sponsoring  Jeugdzaken: 
Daan Fons (Bestuur) 0229 505782 J. Beers  Tel.: 0229 245080  
Schuiteskade 3  1621 DE Hoorn Botter 103  1625 DH Hoorn 
Email: gebouwbeheer@horna.nl  Email: jeugdzaken@horna.nl 
    
Toernooicommissie:  Arbitragecommissie: 
Rob Boon(Bestuur) 0228 322310 Nico Pool   Tel. 0229 215506  
Peperstraat 6  1601 JP Enkhuizen Johannes Poststraat 2B 1624 CC Hoorn  

Email: toernooien@horna.nl   
   Technische commissie: 
Wedstrijdleiders toernooien/finales:  A.Ensink  0228 512499 
R.Bakker  Hoorn  0229 268040 De Tocht 17  1611 HT Bovenkarspel 
 R.Boon  Enkhuizen  0228 322310  
J. Pool                Hoorn 0229 850371 Voorzitters van de clubavonden: 
T. de Weerd  Zuidermeer  0229 561650 Maandag: Jos Noordeloos 0228 563650 
I. Huisman          Hoorn 0229 230866 Dinsdag: Henk Brekelmans 06 44426024 
    Woensdag: Martin Appelman 0229 216518 
Wedstrijdleiders voorwedstrijden:  Donderdag: Theo Loos 06 33732575 
W.Prumper  Hoorn  0229 232960 Vrijdag: Nico Schipper 0229 238198  
J. Noordeloos  Hoogkarspel 0228 563650 Dond-boven Henk Aafjes 06 22402569 
W. Possel Hoorn 06 41451526 Dinsd/Dond-mid Rob van Zelst 06 57029534 
B.Ensink  Bovenkarspel  0228 512499    
P. v.d. Gracht  Hoorn  0229 211437 Wedstrijdleidersclubdagen:  
   Maandag  B.Ensink  0228 512499 
   Dinsdag  Jan Pool  06 46170760 
Redactie “Horna Nieuws”   Peter Bouwhuis 0229 213304 
P.Gijben   Woensdag vacature  
E-mail: clubblad@horna.nl  Donderdag  L.v.Rongen  0229 243041 
   Vrijdag (3banden) Nico Schipper 0229 238198 
Website:   www.horna.nl Vrijdag (jeugd) J. Beers  0229 245080 
Germ Bot:             germ0305@yahoo.com Middagen Frans Ooteman 0229 230138 
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Van de Voorzitter.. 

 

Het onderwerp voor het voorwoord was deze keer niet zo moeilijk. Ik 
ben net terug van een prachtig driebanden toernooi bij de Horna. 
Fantastisch georganiseerd door Irma,Wim ,Arno en de secondanten 
Rob en Rien. 
Dit toernooi werd gekenmerkt door sportiviteit en gezelligheid.
De opkomst was groot: rond de veertig biljarters waarvan
er velen bleven tot na de finale wat de sfeer en de spanning 
ten goede kwam. 
In de laatste fase moest Kevin de eer aan David laten.
Bij de prijsuitreiking en het woordje droeg David de zege 
op aan zijn vader: ook een groot biljarter. Een mooi moment.
 
Dan nu een onderwerp wat ons allemaal aangaat: het bestuur kampt 
met onderbezetting. Mijn oproep geldt voor iedereen. In zo'n grote 
vereniging als de onze moet het niet zo zijn dat het werk verdeeld 
word onder een kleine groep mensen die altijd klaar staan. We 
kunnen dit samen veel beter verdelen en zo allemaal een steentje 
bijdragen aan het goed draaiende houden van uw club. U leest het 
goed: UW CLUB. 
 
Er zijn verschillende taken, je hoeft echt niet gelijk in het bestuur.
Denk aan ondersteuning van diverse commissies. Een daarvan
is bijvoorbeeld de toernooi commissie. 
Voelt u er iets voor om met ons mee te denken ,of om letterlijk de 
handen uit de mouwen te steken, schroom dan niet om een van de 
bestuursleden aan te schieten (niet letterlijk a.u.b.) of neem contact 
op met Nico Schipper, voorzitter. 
U bent meer dan welkom! 
 
Verder zijn we naarstig op zoek naar een kantinedame.
Weet u iemand in uw omgeving die hier eventueel interesse in heeft 
laat het ons dan weten. 
 
Voorzitter bv Horna 
 

Nico Schipper 

 

Het onderwerp voor het voorwoord was deze keer niet zo moeilijk. Ik 
ben net terug van een prachtig driebanden toernooi bij de Horna. 
Fantastisch georganiseerd door Irma,Wim ,Arno en de secondanten 

oor sportiviteit en gezelligheid. 
De opkomst was groot: rond de veertig biljarters waarvan 
er velen bleven tot na de finale wat de sfeer en de spanning  

In de laatste fase moest Kevin de eer aan David laten. 
ordje droeg David de zege  

op aan zijn vader: ook een groot biljarter. Een mooi moment. 

Dan nu een onderwerp wat ons allemaal aangaat: het bestuur kampt 
met onderbezetting. Mijn oproep geldt voor iedereen. In zo'n grote 

t zo zijn dat het werk verdeeld 
word onder een kleine groep mensen die altijd klaar staan. We 
kunnen dit samen veel beter verdelen en zo allemaal een steentje 
bijdragen aan het goed draaiende houden van uw club. U leest het 

lende taken, je hoeft echt niet gelijk in het bestuur. 
Denk aan ondersteuning van diverse commissies. Een daarvan 

Voelt u er iets voor om met ons mee te denken ,of om letterlijk de 
oom dan niet om een van de 

bestuursleden aan te schieten (niet letterlijk a.u.b.) of neem contact 

Verder zijn we naarstig op zoek naar een kantinedame. 
el interesse in heeft 



~ 4 ~ 

 

Van de Redactie.. 

 

Momenteel beleef ik drukke tijden. Mijn dagelijkse arbeid vergt veel 
inzet omdat op merkwaardige wijze 1 januari 2015 een soortement 
van heilige datum is. Alles moet dan af zijn. Ieder project schijnt zich 
te richten op 1 januari 2015. Gekscherend heb ik al eens opgemerkt 
dat als alles daadwerkelijk afgerond zou zijn op 1 januari 2015, ik 
een groots vuurwerk verzorg (alleen geen baby-pijltjes dit jaar, 
schijnt gevaarlijk te zijn….en ik maar denken dat al het vuurwerk 
gevaarlijk is). 
 
Door die drukke periode met al die projecten en hun naderende 
einddata, kom ik nauwelijks toe aan de biljartpartijen op de 
donderdagavonden. Dat stukje rust boven het groene 
kunnen ontspannen en lekker een partijtje kunnen biljarten. Door al 
dat haasten, rennen en stressen kom ik daar niet meer aan toe. 
Terwijl het juist zo belangrijk is. 
 
Ik merk ook dat het haasten niet goed is voor mijn biljart 
vorderingen. De toch al lage 26 caramboles welke ik moet maken en 
niet te vergelijken is met dat van de cracks, haal ik momenteel bij 
lange na niet. Het heeft iets te maken met concentratie en zeker ook 
onthaasten. Je ziet het aan de cracks hoe zij aanleggen. Dat gaat uit 
van een natuurlijke rust. Dat mis ik. 
 
Word tijd dat ik eens met m’n haptonoom ga praten… 
 

Paul Gijben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOPIJ KOPIJ KOPIJ KOPIJ 
 

Kopij voor het eerstvolgende nummer sturen naar:
clubblad@horna.nl 

 
Uiterlijk inleveren vóór .. december 2014 
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De week door.. 

 
Maandagavond 
 
Het is volop zomer en dat is te merken aan de opkomst. Vele 
avonden met ongeveer 14 à 16 spelers, dus niet alle tafels bezet. 
Velen van onze avond gaan in de zomer naar de verschillende 
trainingskampen en doen dat met een caravan of camper zodat ze 
een paar weken weg kunnen blijven. Wat ik zo leuk vindt van deze 
spelers dat ze bij terugkomst zeggen: ’’Bertus we hebben je heel erg 
gemist”. 
Volgens mij menen ze daar niets van maar ik heb hen wel gemist en 
daar geven ze dan niet om. Met de groep die er wel bijna altijd is zijn 
we mooi bezig met allerlei soorten van biljarten, ik heb mijzelf zelfs 
laten verleiden om een partij libre te spelen en ik kon het 
gemiddelde van 7.00 net aan halen, dus net voldoende voor de 
maandagavond. Af en toe met een aantal spelers kikkeren of 3 
banden en bandstoten, alles mag en niets moet. Voetbal wordt er 
ook gekeken en met een biertje erbij zijn wij altijd winnaar. Gewoon 
biljarten gaan we ook weleens en dan zie je libre spelers kaderen en 
kaderspelers libre spelen. Boon en Bot zijn zich tegenwoordig aan 
het verdiepen in het bandstoten en ze krijgen het al aardig door 
onder mijn bezielende leiding. Voor de rest gebeurt er niet zoveel op 
de club, of het moet zijn dat er op een zomerse dag zomaar een 
aantal dames en mannen van verschillende middagen en avonden 
op een ochtend bijeen kwamen die alle ruimten van ons clubgebouw 
eens flink onder handen genomen hebben. Soppen en poetsen en 
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ramen lappen en niet te vergeten de 
prijzenkasten schoonmaken. Als je dan 
de bekers poetst van soms vele jaren 
terug vindt je af en toe een briefje in een 
beker met de namen van de winnaars 
van die wisselbeker. Tussendoor koffie 
drinken en met de middag broodjes
eten met z`n allen, dat geeft een goed 
gevoel aan het eind van de dag. 

Jammer dat zoveel leden dit moeten missen, maar als je volgend 
jaar vroeg inschrijft heb je meer kans dat je ingeloot wordt en dan 
ben jij een van de gelukkige. 
 
 
De zomer voorbij en het zomer nieuws wordt winter nieuws en de 
opkomst is nog steeds niet geweldig. Waarschijnlijk komt het door 
het mooie nazomerweer. Maar alles is weer begonnen. Het teamen 
en verschillende voorwedstrijden zijn alweer gespeeld. Onder 
andere de hoofdklasse libre grote tafel . Deelnemer van de Horna 
Ferry Jong. Ferry moest 4 partijen spelen en had daar in totaal 7 
beurten voor nodig en hij eindigde met een gemiddelde van 171.en 
een beetje waarmee hij promoveerde naar de ere klasse libre.
Nu kan hij weer samen spelen met Sam van Etten die daar dit jaar al 
in speelde en Nationaal Nederlands Kampioen is geworden. En wij 
van de maandagavond klungelen gewoon maar weer door.
Na de Hoornse kermis, inclusief lappendag, begint het echte werk 
weer en dan zal de opkomst zeker beter zijn en beginnen we weer 
met een nieuwe wintercompetitie. De stand in deze competitie is nog 
te jong om daar iets over te schrijven maar de trouwe leden van 
onze avond staan er goed voor. Zoals Rob Boon boven aan met 
gemiddeld 17.46 en hij wordt opgejaagd door John Erkemeij met 
gemiddeld 14.80 en Kees Jong gemiddeld 13.70 en John en Kees 
hebben een beter PPP dan Rob. 
 
Twee nieuwe spelers op de maandag, te weten: Sjaak v
en Nico Appelman, beide zijn Libre spelers en zij hebben hetzelfde 
probleem als zo velen voor hen. Zij willen bewijzen dat ze boven de 
7.00 kunnen spelen en door die druk lukt het dan juist niet. Even 
volhouden mannen en binnenkort spelen jullie Kader. 
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De grootste uitschieter van de 
Maandagavond ben ik zelf. Ik speel 
op dit moment met een gemiddelde 
van ruim 4.00 en mocht het in de 
nabije toekomst niet beter gaan dan 
hoop ik dat ik nog altijd 
wedstrijdleider kan blijven op de 
maandag zodat ik even goed naar de 
club kan gaan. 
 
 

Zo, ik ben er weer doorheen. Ik heb het weer gehad. Tot de 
volgende keer! 

 
Bensink  
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ONTHEFFING VERBOD: 

SCHENKEN VAN STERKE

 

Het bestuur is erin geslaagd om goedkeuring te verkrijgen om 
sterke drank te mogen blijven schenken. 
 
Officieel heeft de gemeente Hoorn, Afdeling Veiligheid, 
Vergunningen en Handhaving, in casu de Burgemeester op grond 
van artikel 2:34 lid 5 van de Algemene Plaatselijke Verordening 
Hoorn 2010 (APV) per brief d.d. 11 juni 2014 ontheffing van het in 
artikel 2:34b gestelde verbod van de APV voor het verstrekken van 
sterke drank verleend. De desbetreffende brief zal/is bij de bar op 
een zichtbare plaats opgehangen. Ter kennisneming van de inhoud 
verwijst het bestuur alle leden daarnaar. 
Laten wij met de nodige omzichtigheid met deze ontheffing omgaan.

 

STERKE DRANK 

 

Het bestuur is erin geslaagd om goedkeuring te verkrijgen om 

Officieel heeft de gemeente Hoorn, Afdeling Veiligheid, 
Vergunningen en Handhaving, in casu de Burgemeester op grond 
van artikel 2:34 lid 5 van de Algemene Plaatselijke Verordening 
Hoorn 2010 (APV) per brief d.d. 11 juni 2014 ontheffing van het in 

2:34b gestelde verbod van de APV voor het verstrekken van 
De desbetreffende brief zal/is bij de bar op 

een zichtbare plaats opgehangen. Ter kennisneming van de inhoud 

eid met deze ontheffing omgaan. 



~ 9 ~ 

 

Daartoe dienen wij met elkaar een aantal gedragsregels in acht te 
nemen: 

• Het schenken vindt uitsluitend plaats binnen de 

sluitingstijden; 

• Geen licht alcoholische drank en/of sterke drank aan 

personen onder de 18 jaar verstrekken; 

• Bij twijfel degene verzoeken zich te legitimeren of helemaal 

geen alcohol houdende drank schenken; 

• Attent zijn op jonge leden en supporters van de ons 

bezoekende clubs tijdens (oefen)wedstrijden en toernooien

alsmede op overige bezoekers; 

• Wees bijzonder alert, omdat vaak niet te zien (bomen van 

jonge kerels en zogenaamde volwassen vrouwen) is

men nog geen 18 jaar is; 

• Let op (vreemde) volwassenen die hun kind(eren) opdragen 

een pilsje en/of  borrel te halen. 

 
Houdt u er rekening mee, dat er 
met regelmaat controles zullen 
worden uitgevoerd. Deze inspecties 
kunnen officieel worden verricht of 
via een “mystery guest” !!! 
 
Als bestuur en vereniging zijn wij 
blij met de ontheffing, die wij 
koesteren. Daarom verzoeken wij u 
uw verantwoordelijk daarin te 
nemen. Wij vertrouwen op uw 
medewerking te kunnen rekenen, 
want voor velen onder u is het 
biljarten zonder een borreltje ondenkbaar. 
 
Namens het bestuur, 
W.D. Fons 
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BV Overkamp vs. Horna De Vries Juwelier

     

       Zaterdag, 13 september
 
 'Je Banaan of je Punten'  
 
Pieters bolide ronkte van genoegen en 
scheurde langs de carpool bij MacDonalds. 
'Eten' doe ik daar niet, gebruiken als 
herkenningspunt en voorbij rijden, veel lieverrrr  
MMMMM-JOUWNG.  
 
Het genoegen van de slee van van der Geest 
werd half gedeeld door inzittenden. Fijn dat de 
eerste wedstrijd weer gespeeld mocht worden in de 
topteamcompetitie, iets minder omdat het in Ei-f***ing-
gebeuren. Eibergen, dus. Nabij Duckstad en dan ook onvermijdelijk 
Gansdorp op steenworp afstand. 
 
Met gestreken zeilen op naar BV Overkamp - het beoogde eerste 
slachtoffer, met de sterke oosterbuur Christian Poether in de 
gelederen was dit wellicht geen ei, zwei, bergen. Enkele jaren 
eerder had hij, met een scala grimassen incluis, twee beurten nodig 
om 4 punten af te troggelen. In het libre weliswaar, maar toch. 
Ditmaal speelde hij 47/2 ankerkader tegen The Grrrminator.. Germ 
kwam geoefend, maar een wedstrijd is anders, de tafel is anders. 
Christian leek er ook last van te hebben en samen gleden zij 
ongecontroleerd over tafel. Mocht iemand hier 'aparte' associaties bij 
krijgen, dat is dan maar zo.  
Dichtbij houden was het devies, en Germ slaagde er na een beurt of 
tien in dat te doen. Op de gewenste lijn, keren, koplijn tot volgende 
keerpunt, verder en pas bij het anker ging het haperen.. toch weer 
intrappen en uitglijden met zo'n geile 1-bander, 95 noteren. 13 
beurten nam het in beslag, maar de 175 caramboles werden door 
Germ als eerste voltooid!  Eerste punten binnen!!  
 
Pieter en zijn 'vijand' waren nog aan het sabelen met elkaar, maar 
vooral met hetzelfde probleem als de kadristen. Prima tafels, maar 

s. Horna De Vries Juwelier 
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bander, 95 noteren. 13 

beurten nam het in beslag, maar de 175 caramboles werden door 

n 'vijand' waren nog aan het sabelen met elkaar, maar 
vooral met hetzelfde probleem als de kadristen. Prima tafels, maar 
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wel even wennen. Gelukkig voor Horna De Vries Juwelier wist Pieter 
het meest te scoren, en na 15 beurten was schavuit Tom Temmink 
op de knieen gebracht. Hoogste serie 152, dat dan weer wel! 
 
Zoals vaker in het teamen met 3 man, speelt de derde voor de 
erepunten, die mogelijk belangrijk zijn op het einde van de 
competitie (zoals bleek in ons promotiejaar), maar beter nog gaat 
het om een teamgevoel waar je op kunt vertrouwen. Een keer een 
slechte dag hebben betekent niet vezelluf dat je als team verliest. 
Onze 'derde man', George Kenter, op het bandstoten, begrijpt als 
geen ander dat vlammen nodig blijft. Eenzelfde issue als zijn 
voorgangers leek te gelden. Na 11 beurten had onze kale held 
slechts 7 caramboles op het scorebord staan, wat er derhalve wat 
troosteloos bij hing te hangen. Opponent Rob Pot deed het al niet 
veel beter.  
Wat ondergetekende toch van het hart moet: Hoe onuitstaanbaar
het als je iemand treft wiens naam nóg korter is dan de jouwe!!? 
Maar goed.. daar gaan de emoties weer.  
12de poging, onze gladde glipper heeft de motor uitgezet, er is een 
stevige bries komen opzetten, het zeil is opgestoken en hij gaat.. om 
niet meer om te kijken. Een serie van maar liefst 68 tot een besluit, 
en kroon op de rondewinst!!  
 
Tweede ronde werd aangevangen met vertrouwen, en dat helpt. 
Pieter heeft een tactiek afgekeken van een andere bekende biljarter 
in West Friesland, en heeft zijn meegesmokkelde banaan reeds 

genuttigd. Germ probeerde zijn handen er 
nog omheen te krijgen, maar zag dat 
Pieter's kansen sterk verbonden waren met 
dit fruit, en koos punten vóór stevige trek. 
Teambelang gaat voor.  
En dat belang werd bevredigd; in een bijna
perfecte race bracht Pieter het razendsnel 
tot een einde in 2 pogingen!! Een serie van 
173 werd in de eerste mast bijgehangen..  
Germ leek de banaan toch niet echt nodig 
te hebben. 6 apenstreken waren voldoende 
om de Duitser een tweede maal een loer te 
draaien, en Grrrm kon zich tevreden terug 
in het kraaiennest van de tweede mast 
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verschansen, kijkend naar Georgio's tweede optreden... 
De kersverse Aartswouder liet over zijn 
bedoelingen geen misplaatste grappen 
bestaan, en versloeg.. verpulverde, 
vermorzelde Kruik, Pot en ander 
aardewerk in negen zweepslagen, en de 
driemaster was compleet! Vraag mij niet 
waarom een  
driemaster in dit verhaal zit. Ergens dit 
seizoen zal Pieter van der Geest dit haarfijn uitleggen in 
van de wedstrijd. 

 

Grrrm 
 
 
 

 
OPROEP VOOR NIEUWE WEDSTRIJDLEIDERS

 
De toernooiorganisatie is naarstig opzoek naar nieuwe 
wedstrijdleiders. Op dit moment zijn het de zelfde mensen die de 
leiding hebben tijdens een toernooi. 
 
 
 
 
Om deze mensen te ontlasten hopen we dat er leden zijn die wel 
wat zien in deze uitdaging en het is nog leuk om te doen ook.
We zoeken bijvoorbeeld nog een wedstrijdleider voor het bandstoot 
toernooi in april 2015.  
 
Maar ook voor andere toernooien en evenementen zoeken we nog 
wedstrijdleiders. Voor vragen kunt u terecht bij Irma Huisman.
posselvrouw@gmail.com, of kom tijdens een toernooi eens kijken 
wat het inhoud en wat je ervoor moet doen. 
 
Irma Huisman 

 

verschansen, kijkend naar Georgio's tweede optreden...  

seizoen zal Pieter van der Geest dit haarfijn uitleggen in zijn verslag 
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Districtsfinale Driebanden 3e klasse  

    

Op zaterdag 6 september startte bij Horna de districtsfinale 
driebanden 3e klasse. Alle 3 reserve spelers waren ingezet. 
 
De eerste ronde verliep zoals vaker, even wennen aan elkaar. In de 
tweede ronde waren er ook geen uitschieters. Rien Bakker en P
Haring hadden beide 4 punten. Sjaak Laan, Harry Meester, Aad van 
Winden en Cor Fraikin stonden op 2, Johan Schilder en Jan Koetsier 
nog op die niet geliefde nul. 
 
In de derde ronde bleven Rien en Peter winnen. Aad speelde tegen 
Harry in 37 beurten zijn punten bij elkaar. En Johan won zijn eerste 
partij tegen Sjaak.  
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In de vierde ronde won Johan van Jan, Aad won weer in een korte 
partij tegen Cor, Sjaak won van Peter en Rien verloor zijn eerste 
partij.  
 
De stand gaf Rien, Peter en Aad met 6 punten, moy. gelijk en dicht 
bij elkaar. Sjaak, Harry en Johan stonden op 4 punten, Cor op 2 en 
Jan nog op 0 pt. 
 
Op zondag ging Jan daar verandering in brengen en hij won zijn 
eerste partij in 45 beurten tegen Cor. Harry won zijn partij tegen 
Johan, Aad speelde goed tegen Peter en Sjaak speelde een zeer 
sterke partij van 29 beurten tegen Rien. 
En dan staat Aad ineens met 8 punten aan kop. Sjaak als goede 
tweede met 6 en moy. 0.430 
 
Er kwam weer de vraag, hoe het met dat gemiddelde zit, om door te 
mogen gaan naar de gewestelijke finale.  
Die regeling geldt al jaren niet meer! Die 10% regeling geldt in alleen 
voor de voorwedstrijden.  
 
In de 6e ronde bleek Aad in goede vorm te zijn. Hij deed er nog een 
schepje boven op en liet zien waarom hij was gepromoveerd: hij 
won zijn partij in 27 beurten tegen Johan. Jan won van Harry, Cor 
won van Sjaak en Peter speelde sterker dan Rien.  
 
Dan die laatste ronde. Aad staat op nr één met 10 pt. Peter moet 
winnen in een korte partij om Aad voorbij te gaan. Maar hij verliest 
van Harry in 58 beurten. 
De spanning is er af. Aad is al kampioen, wint zijn laatste partij in 
veel beurten van Rien. Sjaak wint in 41 beurten van Jan en haalt 
daarmee zijn moy. nog wat omhoog en daarmee promoveert hij.  
Johan wint van Cor. 
 
Kampioen Aad van Winden en Sjaak Laan zullen van 3 – 5 oktober 
aan de gewestelijke finale te Alkmaar deelnemen. Nationale finale 
zal op 14 – 16 november te Schiedam worden georganiseerd. 
 
Veel succes gewenst!  
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Eindstand 

Pnt Car. Brt Moy. H.S. 

1 Aad v. Winden 12 132 342 0,385 6 

2 Sjaak Laan 8 131 298 0,439 4 

3 Harry Meester 8 118 342 0,345 4 

4 Peter Haring 8 125 377 0,331 4 

5 Johan Schilder 6 116 348 0,333 4 

6 Rien Bakker 6 117 365 0,320 4 

7 Jan Koetsier 4 111 376 0,295 4 

8 Cor Fraikin 4 100 344 0,290 3 

 

Kortste partij 27 brt 
Aad van Winden 
 
Aad, Harry en Cor waren in de voorwedstrijden al gepromoveerd. 
Sjaak promoveerde in deze finale. 
 

Thea de Weerd  
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NK gehandicapte toernooi 

 
Hierbij een impressie van het NK gehandicapten  toernooi.
Het was een geslaagde dag die zeker voor herhaling vatbaar 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Jos Vleugel 

 

rnooi.  
een geslaagde dag die zeker voor herhaling vatbaar  is. 
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Oproep voor het scholen toernooi 2014 

 
Na het succesvolle scholentoernooi van 2013 gaan we in op 23 
november 2014 weer een scholentoernooi organiseren.
er meer scholen uitgenodigd om deel te nemen. 
De volgende scholen zijn dit jaar uitgenodigd: 

� D’Ampte 
� Oscar Romero 
� Copernicus 
� Clusius Hoorn 
� OSG 
� SG Newton 
� Werenfridus 
� Martinus College Grootebroek 
� De Dijk Medemblik 
� Clusius Grootebroek 
� RSG Enkhuizen 

 
 
 
 
 
We hopen dit jaar meer inschrijvingen te krijgen dan vorig jaar.
Daarom zijn we opzoek naar tellers en schrijvers voor dit evenement 
en hopen dat jullie je massaal aanmelden. Vorig jaar is gebleken dat 
alle hulp zeer welkom was en hopen dan ook een beroep te kunnen 
doen op deze personen, maar meer hulp is zeer welkom.
We hopen dit jaar alle 9 tafels beneden nodig te hebben en hebben 
dan voor iedere tafel minimaal 2 personen nodig die tellen en 
schrijven. 
 

** DUS TWIJFEL NIET EN MELD U AAN
 
Aanmelden kan bij Anjo Nat. 
Dit kan telefonisch, maar ook via de mail. 
aj.nat@tele2.nl   of  06 53604558. 

 
Anjo Nat 
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Notulen overleg 

Woensdagavond 20 augustus 2014.
 
Opening. 
Martin Appelman heeft iedereen welkom en opent het overleg.
 
Terugblik seizoen 2013 – 2014. 
De vergadering is positief over de indeling van de 4 periodes in de 
wintercompetitie. We gaan zo door. 
Tijdens de zomercompetitie wordt alleen libre gespeeld. Voor de 
liefhebbers is er natuurlijk altijd ruimte voor bandstoten of 
driebanden. 
Jan Beers vult aan - er is gelukkig weinig ziek en zeer geweest en 
dus weinig gebruikt gemaakt van de 'lief en leed pot". Tinie v.d. 
Zwan - geopereerd. Staat niet meer op de ledenlijst en reageert niet 
op mailtjes of ander contact. 
 
Periodekampioenen 2013-2014 -  libre. 
 
1e periode -   1 Nico 
Appelman 

2e periode -  1 Kees 
Besseling 

  2 Jack 
Sjerps 

2 Nick Hof

  3 Peter 
Dudink 

3 Martin Appelman

3e periode -     1 Ton van 
Beek 

    4e periode – 1 Rob Schram

  2 Peter 
Dudink 

                        2 Ton van Beek

  3 Jordi 
Beers 

                        3 Kees Besseling

 
Kampioen 2013-2014 – libre.  1 Rob Schram- wisselbeker
     2 Ruud Engel 
     3 Nick Hof 
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Periodekampioenen 2013-2014 - bandstoten. 
 
1e periode -  1 Jordi 
Beers 

2e periode -  1 Willem de 
Regt 

  2 Piet Bruin 2 Rob Boering 
  3 Martin 
Appelman 

3 Martin Appelman 

   
  

 

3e periode -     1 Willem 
de Regt 

    4e periode –  1 Rob Schram 

  2 Piet Bruin                         2 Ton van Beek 
  3 Ton van 
Beek 

                        3 André Dering 

 
Kampioen 2013-2014 - bandstoten. 1 Willem de Regt 
     2 André Dering 
     3 Piet Bruin 
Aan de winnaars 1 t/m 3 zijn waardebonnen uitgereikt van 1e €15,00/2e 
€10,00/3e 5,00 
  
Wisselbeker. 
De wisselbeker Libre zal worden uitgereikt aan Rob Schram als 
kampioen libre 2013-2014. Voor deze beker is bij Cornelisse 
Sportprijzen in Enkhuizen een tekstplaatje besteld voor Rob 
Schram.  
 
Ingekomen stukken. 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
 
Competitie 2014 – 2015 
Het seizoen blijft opgedeeld in 4 periodes. De winnaars van de 
periodes spelen in mei 2015 om het kampioenschap.  
Op één speelavond 2 librepartijen en 1 band blijft.  
De leden die geen bandcompetitie willen spelen, mogen wel libre 
spelen. Een wordt een maximum van16 gesteld aan het aantal 
partijen dat per periode meetelt voor het bepalen van 1, 2 en 3 van 
de periode van ca. 8 weken. 
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Een aantal leden wil graag een competitie driebanden spelen. 
Opgave bij Jack. die zal voor de te spelen partijen een aparte groep 
maken. 
 
Instellen van een A en B poule voor de woensdagavond. 
De opkomst van iets meer dan 25 spelers is voor het instellen van 
een A en B poule is te laag.  
 
Onderhoud biljarts aan het begin en einde speelavond. 
Aan het begin van de speelavond dienen de spelers die van een 
biljart gebruik willen maken hiervan eerst de afdekking te 
verwijderen en het biljart te stofzuigen.  
Aan het einde van de avond moeten de ballen, schrijfbordjes en 
pennen worden opgeruimd door de spelers die het laatste van het 
biljart gebruik maken en zetten de verwarming van het biljart op LP 
door 1 x op de linker knop van de verwarming te drukken. 
Verzocht wordt de biljartlakens aan het einde van de avond te 
borstelen en afdekken met de noppenfolie en het zeil. 
 
Schrijvers voor het clubblad. 
Aan iedereen wordt gevraagd, als er wat te melden valt, kopij te 
leveren voor het clubblad. Dit kan in overleg met Nick Hof. 
Gerard Leek stelt voor aandacht te besteden aan een bijzondere 
gespeelde partij. Bv. het kleinste aantal beurten. Dit kan worden 
genoemd bij de start van de volgende woensdagavond en/of een 
van de biljarters schrijft een artikeltje voor het clubblad in overleg 
met Nick. 
 
Wedstrijdleiding. 
Voorgesteld wordt de wedstrijdleiding anders te organiseren. 
Gevraagd wordt of er bijlarters zijn die ook in toerbeurt de 
wedstrijdleiding op zich willen nemen. De volgende biljarters geven 
zich op: 
Peter Dudink 
Martin Appelam 
Jan Beers 
Jord Beers 
Jack Sjerps 
Jack zal een rooster maken. Zodat men 1 keer in de 5 weken de 
wedstrijdleiding op zich neemt. Onderling ruilen is geen enkel 
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probleem. Biljart 1 is voor de wedstrijdleider van de avond. Als het 
druk is of wat anders dan helpen de overige wedstrijdleiders. 
Hiervoor moeten wel goede afspraken worden gemaakt over de 
uitslaglijsten. 
Voorstel: 
De eerste partijen worden afgeroepen door de wedstrijdleider. De 
wedstrijdleider vraagt gelijk aandacht voor bijzondere zaken die alle 
biljarters aangaan, zoals aandacht voor toernooien/wedstrijden van 
leden en hun behaalde resultaten, nieuwe leden, lief en leed, 
verjaardagen van biljarters enz. 
- lijsten met te spelen partijen liggen links tussen het toetsenbord en 
de ketting. De bovenste lijst is de eerst volgende partij die wordt 
gespeeld. De speler die de ingevulde lijst brengt neemt de bovenste 
lijst mee en roept de personen die op deze lijst staan. 
- lijsten met gespeelde partijen worden op het toetsenbord gelegd. 
- lijsten van gespeelde partijen waarvan de namen opnieuw zijn 
ingeboekt  voor de volgende partij liggen rechts van het 
toetsenbord.  
 
Rondvraag. 
Hennie - De “Lief en Leed” pot is aangevuld met een restant dat de 
weduwe van Cees Karels heeft gevonden. Er zijn nog enkele leden 
die hun bijdrage, voor de laatste aanvulling, nog bij Hennie moeten 
voldoen. Hennie zal een lijstje maken en het met de betreffende 
personen opnemen. 
Jan Beers - Er wordt biljartles gegeven. Op zaterdagmorgen om de 
week. Start ca. 10.30 uur einde rond 12.30 uur. Er wordt gelest is 
sessies van drie kwartier en op verschillende niveau's. Er zijn 7 
instructeurs die op de verschillende niveau's les kunnen/mogen 
geven. De kosten zijn € 12,50 voor 5 lessen. Er hangt een info-brief 
op het informatiebord. Arie Rotteveel is de coördinator. 
Kees Besseling - in het bewaarnummer staat als wedstrijdleider een 
vacature. Jack doet het vrijwel altijd. Waarom wordt dit niet 
aangepast. 
Jack Sjerps - ik wil geen vaste verplichting hebben.  
 
 
J.J.M. Sjerps 
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Horna Nieuwsbrief / idee 

 
Enige tijd geleden heeft Jack Hoogeboom de redactie de volgende 
mail gezonden: 
 
“Geachte Redactie, 
 
Is er een mogelijkheid om het clubblad per mail te ontvangen in 
plaats van per post. 
 
Spaart porto, spaart natuur en is wel zo makkelijk en modern.
 
 
Dit is later ook door de voorzitter,  Nico Schipper, als 
idee naar mij doorgezonden. 
 
 
Uiteraard is dit mogelijk, doch doe ik dat niet zonder 
besluit van het bestuur. Hierbij moet worden nagedacht welke voor
of nadelen dit heeft, welke kostenbesparing dit oplevert en op welke 
wijze we Horna-leden zonder e-mailadres toch gewoon kunnen 
blijven informeren. Het laatste is geen probleem om dit op dezelfde 
wijze als nu te blijven doen, doch, hoe kleiner de oplage, hoe relatief 
hoger de kosten zijn. 
Graag wil ik deze vraag dus voorleggen aan bestuur. 
 
Mocht u op- of aanmerkingen hebben, dan kunt u dit doen via
clubblad@horna.nl of via een briefje bij de Horna. Alle ‘voors’ en 
‘tegens’ kunnen dan aan het bestuur worden aangeboden.
 
Met vriendelijke groet, 
 
Paul Gijben, 
Redactie Horna Nieuws. 
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