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Namen en adressen Biljartvereniging Horna 

 
 

Ereleden 
J. Mulder 
S. Zweet 
 

Voorzitter (Dagelijks Bestuur) 
N. Schipper                       Tel. 0229 238198 
Poldermolen 55                            1622 KS Hoorn 
Email: voorzitter@horna.nl 
 

Secretaris (Dagelijks Bestuur) 
J. Smit                              Tel. 06 1402 6872 
Munnikenveld 12             1621 HM Hoorn 
Email: secretariaat@horna.nl 
 

Penningmeester 
A. Rotteveel            Tel. 0229 543396 
Ariëns 21                                1633 HG Avenhorn 
Email: penningmeester@horna.nl 
 

Vice voorzitter (Dagelijks Bestuur) 
K. De Decker           Tel. 06 21838614 
Jeudje 21                                     1621 GM Hoorn 
Email: sponsoring@horna.nl 
 

Bestuurder (Algemene Zaken) 
W.D. Fons                                 Tel. 0229 505782 
Schuijteskade 3                            1621 DE Hoorn 
Email: gebouwbeheer@horna.nl 
 

Bestuurder (Toernooicommissie) 
J. Lankhorst                              Tel. 06 16009433 
Kamille 23                                   1689 TR Zwaag 
Email: toernooien@horna.nl 
 

Wedstrijdleiders toernooien/finales 
I. Huisman              Hoorn                0229 230866 
J. Lankhorst            Hoorn               06 16009433 
J. Pool                     Hoorn               06 46170760 
T. de Weerd            Zuidermeer       06 34047980 
 

Wedstrijdleiders voorwedstrijden 
P. Dudink      Hoorn                0229 236845 
A. Ensink      Bovenkarspel    0228 512499 
M. v.d. Hudding      Oosthuizen       0229 403057 
B. Joris                   Hoorn                0229 210214 
L. Karels                 Hoorn                0229 213998 
J. Noordeloos         Hoogkarspel     0228 563650 
W. Prumper            Hoorn               0229 232960 
T. de Weerd           Zuidermeer        06 34047980 
 

Redactie “Horna Nieuws” 
P. Gijben                Hoorn                06 20705659 
E-mail: clubblad@horna.nl 
 

Website               www.horna.nl 
G. Bot 
Email: germ0305@yahoo.com 
 
 

Adres clubgebouw 
Horna Biljartvereniging          Tel. 0229 215726 
Achterom 53              1621 KR Hoorn 
 

Bank 
NL96 INGB 0002 9361 31 (contributies) 
t.n.v. Horna Biljartvereniging 
NL96 INGB 0001 2595 13 (overige zaken) 
t.n.v. Horna Biljartvereniging 
 

Ledenadministratie en contributies 
R. Asma    Enkhuizen          0228 314567 
Email: ledenadministratie@horna.nl 
 

Gebouw- en kantinebeheerders 
P. Bruin     Hoorn                 0229 218709 
Email: pj.bruin@quicknet.nl 
R. Reinderman    Hoorn                 0229 218538 
Email: robreinderman@ziggo.nl 
R. Boering    Hoorn                 0229 236751 
 

Wedstrijdsecretariaat p.k teamwedstrijden 
T. de  Weerd    Zuidemeer         06 34047980 
Email: wedstrijdleider@horna.nl 
 

Jeugdzaken 
E. de Wit                                          06 22185739 
A. Nat (assistentie)                          06 53604558 
Email: jeugdzaken@horna.nl 
 

Arbitragecommissie 
N. Pool                                             0229 215506 
Email: nico.pool@quicknet.nl 
 

Technische commissie 
A. Ensink                                          0228 512499 
 

Voorzitters clubavonden/-middagen 
Maandag           Jos Noordeloos      0228 563650 
Dinsdag             Herman Huffman   0229 273123 
Woensdag         Martin Appelman   0229 216518 
Donderdag (beneden) Theo Loos   0229 218588 
Donderdag (boven)  Henk Aafjes    06 22402569 
Vrijdag (3 banden) Nico Schipper   0229 238198 
Dinsdag-/donderdag Rob van Zelst 06 57029534 
(middagen)        Frans Ooteman     0229 230138 
 

Wedstrijdleiders clubavonden/-middagen 
Maandag           Bertus Ensink        0228 512499 
Dinsdag             Peter Bouwhuis     0229 213304 
                          Jan Pool                 06 46170760 
Woensdag         Vacature 
Donderdag        Laura van Rongen 0229 243041 
Vrijdag (3 banden) Nico Schipper    0229 238198 
Vrijdag (jeugd)   Erik de Wit             06 22185739 

             Anjo Nat (ass.)      06 53604558 
Vrijdagmiddag   Frans Ooteman      0229 230138
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Van de Voorzitter… 

 
 

Geachte leden 
 
Het seizoen 2015-2016 is alweer bijna voorbij en de 
de Horna biljarters zijn goed vertegenwoordigd in 
diverse finales . 
Vooral de jeugd timmert goed aan de weg en daar zijn we super 
trots op: in een woord Fantastisch . 
 
Binnenkort staat de jaarvergadering op de agenda; vergeet u dit 
vooral niet!  
De plannen om het Horna gebouw te vernieuwen komen 
deze vergadering nog niet aan de orde , voorstellen  
moeten eerst nog verder worden onderzocht en uitgewerkt worden . 
 
Nogmaals als we zover zijn zal een extra leden vergadering 
worden belegd waarbij de leden gevraagd wordt om er 
mee in te stemmen. 
 
Ik heb in de bestuursvergadering aangegeven dat ik ga  
stoppen als voorzitter . 
Op dit moment is er nog geen andere kandidaat voor deze 
positie . 
In de bestuursvergadering is afgesproken dat ik aanblijf 
om het bestuur de tijd te geven om een geschikte 
kandidaat te vinden. 
 
Veel sportief biljart plezier 
 
Nico Schipper 
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Van de Redactie.. 

 
 

Alhoewel ik vorig jaar nog memoreerde dat het tot stand komen van 
het jaarverslagen-nummer, zoals het aprilnummer traditiegetrouw te 
boek staat, een standaard gebeuren is en dat dit feitelijk altijd prima 
in orde komt, is dat dit jaar wel even anders. Eigenlijk een opéén 
stapeling van punten, waardoor het allemaal net even anders loopt 
dan voorgaande jaren. ‘Never a dull moment’ bij de Horna, zullen we 
maar zeggen. ‘De wet van Murphy’ is ook van toepassing. 
Feitelijk komt het er op neer dat de redactie aan het begin van het 
nieuwe seizoen even de agenda doorneemt met het bestuur en 
enkele commissies. Hier kan dan afstemming plaats vinden over de 
uitgave van het clubblad en met name de uiterste inleverdatum van 
kopij. Daarmee voorkomen we dat toernooi-aankondigen en toernooi 
verslagen tussen wal en het schip vallen. Wellicht is niet alles te 
ondervangen, maar we kunnen en stap maken. 
2016 wordt het jaar van de planning! 
 
Paul Gijben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KOPIJ KOPIJ KOPIJ KOPIJ KOPIJ 
 

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

 
Uiterlijk inleveren voor .. Juli 2016 
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Uitnodiging Algemene Jaarvergadering 2016 

 
  

Jaarvergadering Horna 2016 
 
Aan de leden van de Biljartvereniging Horna, 
 
Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de algemene 
jaarvergadering op woensdag  28 april 2016. Aanvang 19.30 
uur. 
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Agendapunt 1: Opening en agenda 
 

1. Opening voorzitter 
 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 
 

3. Notulen van de jaarvergadering 9 april 2015  (zie elders 
in dit clubblad, evenals de meeste onderstaande 
verslagen.) 
 

4. Jaarverslagen seizoen 2015 / 2016 
 

5. Het verlenen van decharge aan de penningmeester/ het 
bestuur en benoeming lid kascommissie en een reserve 
lid.  

 
6. Mutaties/vacatures/bestuursverkiezing 

 
7. Pauze 

 
8. Herdenken overleden Horna leden afgelopen seizoen 

 
9. Huldiging jubilarissen 

 
10. Huldiging kampioenen 

 
11. Rondvraag 

 
12. Sluiting 
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Agendapunt 2: Mededelingen en ingekomen stukken 
 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
 
 
Agendapunt 3:  Notulen van de algemene jaarvergadering op 

8 april 2014 
 
 
Agendapunt 4: Jaarverslagen seizoen 2015/2016 
 

1. Jaarverslag secretaris 
 

2. Jaarverslag penningmeester 
 

3. Verslag kascommissie 
 

4. Jaarverslag beheer en onderhoud 
 

5. Jaarverslag technische commissie  
 

6. Jaarverslag toernooicommissie  
 

7. Jaarverslag jeugdcommissie 
 

8. Jaarverslag opleiding 
 

9. Jaarverslag arbitragecommissie seizoen  
 

10. Jaarverslag Sponsoring en Ledenwerving 
 
 
Agendapunt 5 : Decharge/Kascommissie 
  

 Het verlenen van decharge aan de penningmeester 
door de vergadering. 

 Benoeming leden en lid reserve kascommissie 
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JAAR Lid Lid Reservelid 
2010 Ton Hoogland Piet Hollestelle Nico Pool 
2011 Piet Hollestelle Nico Pool Jan van Son 
2012 Nico Pool Jan van Son Ben Geldermans 
2013 Jan van Son Ben Geldermans Cees Besseling 
2014 Ben Geldermans Cees Besseling Dick van Gendt 
2015 Cees Besseling Dick van Gendt Peter Dudink 
2016 Dick van Gendt Peter Dudink Piet Hollestelle 

 
(Het financieel jaarverslag ligt ter inzage in de kantine) 
 
Agendapunt 6: Goedkeuring "Notitie leden van verdienste en 
ereleden biljartvereniging Horna” 
 
Agendapunt 7: Mutaties/vacatures. 
 

Vacature algemene zaken 
 
Samenstelling bestuur: 
 
Voorzitter 

Nico Schipper 

Vicevoorzitter Kevin de Decker 

Secretaris Jeroen Smit 

Penningmeester 
Arie Rotteveel 
Reserve: Daan Fons 

Jeugdzaken/Algemene 
zaken 

Vacature 

Beheer en onderhoud Daan Fons 

Algemene zaken Vacature 

Ledenwerving en 
sponsoring 

Kevin de Decker / Daan Fons 
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Overige functies:  

Ledenadministratie Rinse Asma 

Toernooien/Finales Jan Lankhorst 

Wedstrijdcoördinator Thea de Weerd 

 
 

 
Pauze 
 

 
 
Agendapunt 8: Herdenking 
 

Stilstaan bij de overleden Horna-leden in het afgelopen 
seizoen 
 
 

Agendapunt 9: Huldiging leden 
 
Huldiging Jubilarissen 
 
 
N.b. De huldiging vindt altijd achteraf plaats tijdens de 
eerstvolgende (jaarlijkse) algemene ledenvergadering.  
 
Agendapunt 10: Huldiging kampioenen 
 
Overige kampioen teams worden altijd achteraf gehuldigd 
vanwege de vroege datum  jaarvergadering. 
 
 
Agendapunt 11: Rondvraag 
 
Agendapunt 12: Sluiting 
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Verslag Algemene jaarvergadering 
d.d. 9 april 2015 

 
 
Algemene ledenvergadering B.V. Horna 
Donderdag 9 april 2015 
Locatie: Achterom 53 te Hoorn 
 
Aanwezig 
Dick van Gendt, Jan  Lankhorst, Bert Joris, Jos Noordeloos, Leo Karels, 
Willem Prumper, Peter Ossebaar, Martin van der Hudding, Bertus Ensink, 
Henk Aafjes, Frank van der Pol, Jan Schaatsbergen, Gerard Haring, David 
Bron, Ferry Jong, Jan van Son, Ben Dudink, Dirk de Waal, J. Wijnker, J. 
Scholte, Gerard Groot, Peter Bouwhuis, Piet Kok, Joop Smit, C. Blouw, G. 
Dudink, Joop Mol, C. Kroonenburg, Rien Bakker, Wim Ooteman, Joop van 
der Haar, Laura van Rongen, Arnold van Rongen, Ben Geldermans, Piet 
Hollestelle, Thea de Weerd, Ton Hoogland, Luuk te Paske, Gerard Visser, 
Rob Bouwmans, S.H. Koenen, Henk Brekelmans, Harry Willebrands, Peter 
Dudink, Rene Meissen, Jan Pool, John Baars, Lourens Siebe, Henk 
Verschoor, Theo Prins, Theo van Bemmel, Claudio Senatori, Bert Jons, 
Rob van Zelst, Frans Ooteman, Nico Appelman, Adri Lips, C. Meijer, Rob 
Reinderman, K. De Decker (bestuurslid), Jeroen Smit (secretaris), Nico 
Schipper (voorzitter), Daan Fons (bestuurslid), Arie Rotteveel 
(Penningmeester) 
 
Afwezig met afbericht 
N.J. van Til, Nol Lucas, Rob Boon, Geer Boor, R. Brinkman, Sam van  
Etten, Rob Schram, Nico Pool, Peter Kloppenburg, Theo Loos, Jan Beers, 
Piet van der Muts, Anjo Nat, Jack Dudink, Kees Jong, Lowie Blom, Jaap 
Bos, Wouter Heida, Erik de Wit 
 

1. Opening voorzitter 
19:30 opening door de voorzitter.  
De voorzitter doet een oproep aan de leden om zich op te geven als 
bestuurslid. 
 
Hierna vindt de huldiging van Piet Kok plaats. 
 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 
Er is een ingekomen stuk van Peter Bouwhuis binnengekomen. Dit stuk zal 
later in de vergadering besproken worden. 
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3. Notulen van de jaarvergadering van 8 april 2014 
Er zijn geen opmerkingen over de notulen van de vorige jaarvergadering. 
De notulen zijn goedgekeurd. 
 

4. Jaarverslagen seizoen  2014/2015 
 
Verslag Secretaris 
Niets aan toe te voegen. Geen vragen. 
 
Verlag Kascommissie 
Het verslag van de kascommissie wordt voorgedragen door Dick van 
Gendt.  
Het financieel jaarverslag ziet er correct uit en geeft een goed beeld van 
het boekjaar 2014. 
Er wordt verzocht voor decharge van de penningmeester en het bestuur. 
 
De kascommissie baart zich zorgen over het groot onderhoud. 
 
De notulen van de jaarvergadering moeten snel na de jaarvergadering 
beschikbaar komen. 
 
De Horna heeft maar liefst 7 spaarrekeningen. Is dit niet overdreven? 
 
Wat wordt er uitgekeerd na een calamiteit? 
Daan Fons 
De verzekeringen zijn op basis van de nieuwwaarde. Om de twee jaar vind 
er een taxatie plaats. 
 
Verslag Onderhoud en Gebouwbeheer 
Bestuurslid Daan Fons somt de punten uit het verslag Beheer, onderhoud 
en beheer op. 
 
Dick van Gendt 
Voor dit jaar komen we geld te kort. 
Daan Fons 
We moesten de verantwoordelijkheid nemen om de elektra in orde te 
maken. 
 
Arie Rotteveel licht toe dat we op dit moment geen financiele ruimte 
hebben. Wel zijn er andere oplossingen mocht het nodig zijn:  
kredietaanvraag bij de Rabobank, subsidie gemeente. 
 
Willem Prumper 
Een krediet van EUR 25.000,-, wat kost dit per lid per jaar? 
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Nico Schipper 
We werden voor blok gezet door de staat van het elektra. Deze lening gaan 
we niet doen. 
 
Verslag Technische commissie 
Bertus Ensink 
Boven staan de biljarts soms het hele weekend aan. Dit zou niet moeten. 
Nico Schipper 
Het bestuur gaat hier aandacht aan schenken. 
 
Willem Prumper namens Germ Bot 

 De grote tafels moeten 3 dagen voor officiele wedstrijden worden 
aangezet. 

 Kunnen de grote tafels niet warmer. 
 Volgend seizoen komen er top biljarters wedstrijden spelen bij de 

Horna. De lakens op de grote tafels moeten vervangen worden en 
de leiplaat van een van de grote tafels is krom. 

 
Verslag Toernooicommissie 
Irma stopt met haar werkzaamheden in de Toernooicommissie. 
Er is dus een vacature in de Toernooicommissie. 
Deze vacature wordt ingevuld door Jan Lankhorst 
 
Verslag Jeugdcommissie 
Jan Beers stopt met zijn werkzaamheden voor de Jeugdcommissie. 
Het jaarverslag van de Jeugdcommissie komt later. 
 
Verslag Opleiding 
Rob van Zelst 
Ik mis dat er niets op papier staat bij het opleiden. Er is geen programma 
en een beginner kan  niet aangeven hoe ver hij nu is en wat de volgende 
stap is. 
Kevin De Decker 
We nemen deze opmerkingen mee als advies voor het vervolg van de 
opleiding en bekijken of we hier iets mee kunnen. 
 
Nelis Blouw 
Waarom zijn er geen goede spelers die lesgeven? Zijn die niet gevraagd? 
De opleiding is niet goed. 
 
Arnold van Rongen 
De biljartlessen worden gegeven door vrijwilligers die de cursisten de 
beginselen van de biljartsport bijbrengen en ze zijn hiervoor gediplomeerd. 
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Verslag Arbitragecommissie 
Frans stopt met zijn werkzaamheden in de Arbitrage commissie. 
Piet Hollestelle doet een oproep voor een nieuw commissielid.. 
Het afgelopen jaar was druk. Maar liefst 19 maal kwam een Horna lid niet 
opdagen bij een telbeurt. 

 
 
 
 
 
 
Het actuele rooster staat op prikbord en op de 
website. 
 
 
 
 

Nico Appelman 
Wat gebeurt er met mensen die niet opkomen dagen bij een telbeurt? 
Piet Hollestelle 
Er wordt contact met dit lid opgenomen en daarna gaan we kijken welke 
maatregelen we nemen. Meestal krijgt het lid dan een extra telbeurt. 
 
Rob van Zelst 
Kan een telbeurt niet per email worden aangekondigd? 
Piet Hollestelle 
De arbitrage commissie gaat hier niet over. 
 
Kevin De Decker 
Het bestuur gaat hier naar kijken. Een lid is verantwoordelijk voor zijn eigen 
telbeurt. 
 
Verslag Sponsoring en Ledenwerving 
De reclameborden aan de wand leveren nog steeds geld op. 
Voor de clubleden zal een overhemd beschikbaar worden gesteld tegen 
een kleine vergoeding. Een tweede overhemd kost EUR 15,- 
Ook komt er een mogelijkheid voor een maatwerk overhemd beschikbaar 
tegen een meerprijs. 
Binnenkort komen hiervoor een aantal pasoverhemden te hangen in het 
clubgebouw waarmee een  ieder zijn maat overhemd kan bepalen. Na het 
opgeven van de maat regelt de Horna de rest. 
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Benoeming nieuw lid  kascommissie en een reservlid en het verlenen 
van decharge aan de penningmeester 
 
De kascommissie bestaat voor het komend seizoen 2015/2016 uit Peter 
Dudink en Simon Henk Koene. Reserve lid is Piet Hollestelle. 
 
Jaar Lid Lid Reservelid 
2011 Piet Hollestelle Nico Pool Jan van Son 
2012 Nico Pool Jan van Son Ben Geldermans 
2013 Jan van Son Ben Geldermans Cees Besseling 
2014 Ben Geldermans Cees Besseling Dick van Gendt 
2015 Cees Besseling Dick van Gendt Peter Dudink 
2016 Dick van Gendt Peter Dudink Piet Hollestelle 
 
 

5. Bestuursverkiezing en mutaties 
Er zijn geen mutaties in het bestuur. 
 
Bestuurslid Daan Fons leest het ingekomen stuk van Peter Bouwhuis voor. 
In het ingekomen stuk stel Peter dat langdurig lidmaatschap geen reden is 
om iemand lid van verdienste te maken. 
Het bestuur had dit overgenomen van de Bond. 
 
Peter Bouwhuis 
Als je iemand die 40 jaar lid is benoemt tot Lid van Verdienste, dan doet dit 
afbraak aan leden die Lid van Verdienste zijn geworden door geleverde 
prestaties. 
 
Voorzitter Nico Schipper is het eens met Peter Bouwhuis 
 
Peter Bouwhuis 
Dus we kunnen niet akkoord gaan met deze definitie van Lid van 
Verdienste. 
 
De notitie blijft staan met uitzondering van de opmerking van Peter 
Bouwhuis. 
 
Dick van Gendt 
Diverse verenigingen hebben geen Lid van Verdienste. Ereleden hebben 
geen stemrecht. 
Daan Fons 
Ereleden hebben wel stemrecht als ze ook nog gewoon lid zijn. 
In de statuten staat dat dit niet kan. 
 



~ 15 ~ 

 

Peter Bouwhuis 
De toevoeging van cadeau- en/of dinerbonnen is buitenproportioneel naast 
speldje en bloemen. 
 
Peter Bouwhuis 
65 Jaar Lid staat niet in het voorstel. 
Nico Schipper 
We gaan het voorstel nog herschrijven. 
 

6. Pauze 
 

7. Herdenken overledenen 
Nico leest de dankbetuiging van Corrie Besseling voor. 
De overledenen van het afgelopen jaar worden herdacht met een minuut 
stilte. 
 

8. Huldiging jubilarissen 
De volgende leden worden gehuldigd: 

 Martin Nieuweboer 40 jaar lid 
 Joop Smit 40 jaar lid 
 Joop van der Haar 50 jaar lid 
 Nelis Blouw 65 jaar lid 

 
Joop van der Haar is naast zijn 50 jaar lidmaatschap bij de Horna ook 40 
jaar bondslid. 
 
Bertus Ensink zet kantine dame Truus in het zonnetje namens de 
maandagavond. Truus krijgt bloemen en een cadeaubon. 
Bertus Ensink is 30 jaar wedstrijdleider van de maandagavond en wordt 
hiervoor gehuldigd door Willem Ooteman. 
 

9. Huldiging kampioenen 
Sabine Bakker, Ben Dudink, Sam van  Etten (afbericht),  Piet Kok, Ferry 
Jong en het Jeugdteam (niet aanwezig). 
 
Thea de Weerd huldigt de kampioenen namens het district 
Ben Dudink en Ferry Jong krijgen beide een Oorkonde uitgereikt voor hun 
deelname aan een Nederlands Kampioenschap. 
 
De voorzitter bedankt Thea. De penningmeester overhandigd Thea een 
bos bloemen. 
 
De voorzitter bedankt Peter Bouwhuis voor zijn werkzaamheden voor de 
Horna en ook Peter wordt een bos bloemen overhandigd. 
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Ook Rien Bakker en Rob Reinderman worden bedankt door de voorzitter. 
 

10. Rondvraag 
Piet Hollestelle 
Op de website staan de statuten en de reglementen. 
Hoe zit het met het Huishoudelijk Reglement (HHR)? 
Daan Fons 
De statuten en het HHR moeten worden aangepast. Het HHR is zeer 
gedateerd. Vandaar geen vermelding op de website. 
Voor aanpassing van de statuten is een notaris nodig. De aanpassingen 
aan de statuten en HHR zullen aan de leden worden voorgelegd. 
 
Thea de Weerd 
De inschrijfformulieren voor PK’s en Teams liggen op de balie. Ze staan 
ook op de site. 
 
De datum van de volgende jaarvergadering wordt vastgesteld op 
woensdag 6 april 2016. 
 
Rob Bouwman 
Mijn vragen zijn al beantwoord. 
 
Simon Henk Koene 
Geen vraag meer. 
 
Jos Noordeloos 
Komt er nog een rookhok? 
N. Schipper 
We gaan niet investeren in een rookhok. 
 
Willem Prumper 
Schieten op een ruwe schets (t.b.v. verbouwing), wat moet ik me daar bij 
voorstellen?  
Daan Fons 
Hiermee kunnen we de wensen van de betrokkenen vertalen naar de 
bouwplannen. Daarna volgt een constructie berekening en een 
kostenplaatje. 
 
Willem Prumper 
Komt er een uitwerking over de Leden van Verdienste? 
Wordt dit in de volgende ledenvergadering besloten? 
Nico Schipper 
Ja 
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Gerard Groot 
Het bestuur doet te lacaniek over de sponsoring. Gaat Horna nog iets voor 
de sponsors organiseren, te denken valt aan een bijeenkomst van alle 
sponsors. 
Mijn advertentie staat vaak niet in het clubblad (Palingrokerij). 
In het stukje van Kevin over de sponsoring staat veel, maar wordt weinig 
gezegd. 
Kevin De Decker 
Mijn antwoord hierop is dat we met te weinig mensen in het bestuur zitten. 
We gaan vooralsnog niets doen met de sponsors. 
 
Nico Appelman 
Gaat het komende Bandstoot-toernooi nog door 
Nico Schipper 
Ja, dit gaat door! 
 
De voorzitter doet nogmaals een oproep voor nieuwe bestuursleden. 
 

11. Sluiting 
Om 21:30 sluit de voorzitter de vergadering. 
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Jaarverslag Secretaris 2015 

 
 
In dit verslag worden een aantal zaken vermeld die het afgelopen jaar 
speelden.  
 
Binnen de Horna zijn we bezig met plannen maken voor een eventuele 
verbouwing. 
 
Jan Beers is gestopt als begeleider van de Horna jeugd op vrijdagavond. 
Zijn taken zijn overgenomen door Anjo Nat en Eric de Wit. 
 
Er is dit jaar een nieuw bestuurslid aangesteld in de naam van Jan 
Lankhorst. Jan heeft ook de toernooicommissie van Irma Huisman 
overgenomen. 
 
De dinsdagavond heeft een nieuwe avondvoorzitter gekregen, dit is 
Herman  Huffmans. Hij vervangt Henk Brekelmans die is verhuisd naar het 
oosten van het land.  
 
Agelopen jaar zijn twee nieuwe huismeesters aangesteld, te weten Piet 
Bruin en Rob Boering. Met Rob Reinderman erbij heeft de Horna nu drie 
huismeesters. 
 
Ben Geldermans heeft de aanzet gegeven voor het maken van een 
beleidsplan voor de Horna. 
Voor het beleidsplan zijn drie punten uitgelicht, Topteam, Jeugd en 
Vrijwilligers. Deze punten worden verder uitgewerkt. 
 
Bas Bouwhuis won met overmacht het jaarlijkse Horna driebandentoernooi. 
 
Het Juwelier de Vries Kadertoernooi is gewonnen door Peter Ossebaar.  
Dit jaar was dit toernooi voor het eerst met luxe broodje, naast de 
traditiegetrouwe kokendhete snert. 
 
Rik de Wit is winnaar geworden van het 50e VIKA toernooi.  
De naam VIKA is omgedoopt tot VIKABE. De laatste twee letters BE zijn 
ter herinnering aan onze oud voorzitter en erelid Cees Besseling. 
 
Sportief hoogtepunt was het dat het Topteam Horna De Vries Juwelier dit 
seizoen in de Eredivisie speelt.  
 
Jeroen Smit 
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Ledenadministratie 

 
 
Even wat statistieken: 
 
April 2013 
 
Aantal leden = 238 waarvan 16 jeugd- en 4 ereleden, 

gemiddelde leeftijd = 62,2 jaar 
 
< 21  =  16  personen 
21 – 35  =  8  personen 
35- 65  =  75 personen 
65- 75  = 86  personen 
>75  =  53  personen 
 
April 2014 
 
Aantal leden = 247 waarvan 17 jeugd- en 4 ereleden, 

gemiddelde leeftijd = 62,5jaar 
 
< 21  =  17  personen 
21 – 35  =  6  personen 
35- 65  =  83 personen 
65- 75  = 89  personen 
>75  =  52  personen 
 
April 2016 
 
Aantal leden = 219 waarvan 8 jeugdleden 
4 ereleden. 

gemiddelde leeftijd = 64,8 jaar 
 
< 21   =  8 personen 
21 – 50   = 16  personen 
50- 67  =  82 personen 
67 en ouder  = 113  personen 
 

  
 
Rinse Asma, 
leden administratie Horna 
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Jaarverslag Financiën 2015 

 
 
(Het financieel jaarverslag ligt ter inzage in de kantine) 
 
Jeroen Smit 

 
 
 
Jaarverslag Relatiebeheer en Onderhoud 2015

 
 
Beheer, onderhoud en relatiebeheer 
Op 1 mei 2015 hebben de burgemeesters van West Friesland 
onderling met elkaar strijd geleverd op het groene laken. Het was 
succesvol, gezellig en eervol voor onze vereniging. “Waar een 
aanvraag om sterke drank te mogen schenken toe kan leiden!” 
 
Leden van verdienste, ereleden en trouwe leden 
De notitie d.d. 14 februari 2015 is geperfectioneerd. Het is een 
helder stuk geworden en er hoeft geen discussie meer te zijn over 
het hoe en wat! Op de komende jaarvergadering dient alleen de 
definitieve vaststelling door de leden plaats te vinden. 
 
Huishoudelijk reglement 
Dit regelement is gedateerd. Het aangepaste reglement zal in de 
komende jaarvergadering worden besproken en door de leden 
dienen te worden goedgekeurd en vastgesteld. De statuten zijn niet 
helemaal meer van deze tijd, maar voldoen volgens notaris Pieter 
Alsema van Art Senta notarissen in Hoorn. 
 
Sponsoring 
Ik verwijs u naar het jaarverslag van Kevin De Decker (Sponsoring 
en ledenwerving). Ik probeer zo nu en dan voor ondersteuning te 
zorgen. 
 
Groot onderhoud 
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De totale kosten zijn Euro 8500,00. De grootste post was die van het 
vernieuwen van de groepenkasten van de elektrische installatie. 
Tevens is de keldertrapopgang achter de keuken leeggepompt, 
voorzien van zand en er is een vloer gemaakt ten behoeve van de 
biervaten. 
Pijnpunten blijven het terrein achter het gebouw. Door verzadiging 
dringt het water ons gebouw binnen. Tevens laat de achtergevel 
vocht door. Met regelmaat waaien de dakpannen ter plaatse van de 
linkerhoek aan de achtergevel los. Het bestuur zoekt naar 
structurele oplossingen. 
 
Verbouwing 
Dit onderwerp staat al jaren op de agenda. Het is alleen jammer, dat 
dit bij diverse leden een eigen leven is gaan leiden. Er is nog niets 
zeker. Dus er is nog niets door het bestuur besloten. 
Uiteindelijk heeft dit bestuur het traject in gang gezet. Er zijn 
verschillende scenario’s; voorop staat het verbeteren van de 
keukenfaciliteiten. Met enkele vooraanstaande leden is al overlegd 
met als resultaat voorlopige bouwtekeningen. Alles bevindt zich nog 
in de planmatige fase. Bij het verder uitwerken wordt terdege met de 
recreatiebiljarter rekening gehouden. U wordt tijdig geïnformeerd. De 
leden hebben het laatste woord! 
Wat de taakverdeling betreft, neemt Nico de initiatieven en doe ik de 
administratieve ondersteuning. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Daan Fons  
DF/df/29-02-2016 
  

 

Jaarverslag Technische Commissie 2015 

 
 
I.v.m vragen over de nieuwe soort lakens die in de handel zijn voeg 
de penningmeester aan mij of dat ook voor de Horna wat was. Ik 
heb tegen hem gezegd dat we het eerst een tijdje aankijken hoe de 
lakens het doen bij anderen om daarna een besluit te nemen. Wat 
ook meespeelt is dat je op die lakens geen nationale finales mag 
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spelen. Dan zouden we beneden de nieuwe lakens kunnen nemen 
en boven de door de bond goed gekeurde lakens. Dat houd dan in 
dat iedereen van de Horna de wedstrijden boven op een ander soort 
lakens moet spelen en dat lijkt mij niet wenselijk. 
Verder is er weinig te melden omdat er geluiden zijn dat er iets staat 
te gebeuren met de grote en kleine tafels boven. Wat dat inhoud 
weet ik niets van maar dat zullen we wel op de jaarvergadering te 
horen krijgen. Dus ik zou zeggen komt allen naar de vergadering 
want er worden misschien grote besluiten genomen. 
 
Bensink. 
 
 

Jaarverslag Jeugdcommissie 2015 

 
 

De jeugdcommissie heeft er voor gekozen om haar verslag niet te 
publiceren in het clubblad. 
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Jaarverslag Arbitragecommissie 2015 

 
 
Jaarverslag arbitragecommissie 2015 (Nico Pool (voorzitter), Frans 
Haakman (aftredend lid), Jack Dudink (aantredend lid), Piet 
Hollestelle (secretaris). In 2015 moesten we helaas afscheid nemen 
van ons commissielid Frans Haakman die wegens het opzeggen 
van het lidmaatschap van de Horna ook van de arbitragecommissie 
afscheid nam. Frans is vele jaren lid geweest van onze commissie. 
We kijken terug op een fijne samenwerking met hem. Gelukkig 
hebben we een vervanger kunnen vinden in de persoon van Jack 
Dudink. 
Na het topjaar 2014 (top voor wat betreft het aantal arbitragezaken) 
trad in 2015 een daling op. We hadden 12 zaken in 2015 tegen 19 in 
2014. Ook nu ging het weer om het niet op komen dagen voor een 
tel / schrijf beurt.  In acht (8) van de gevallen vonden we dat de 
degene die het betrof een inhaalbeurt plus extra tel/schrijfbeurt 
moest doen en in de vier (4) overige gevallen een inhaalbeurt. Zoals 
gebruikelijk hebben we hoor- en wederhoor toegepast. Na overleg 
zijn alle betrokkenen ook schriftelijk op de hoogte gesteld van de 
uitslag met een kopie naar de wedstrijdleider. Er was geen enkel 
beroep bij het bestuur. 
Het actuele rooster voor tel-en schrijfbeurten waarin de laatste 
wijzigingen zijn opgenomen is tegenwoordig ook op de Horna-
website te vinden. Ook worden de tel-schrijfbeurten via het scherm 
bij de bar aangekondigd. Van te voren worden mensen soms 
gebeld. Voorzitters van de clubavonden herinneren de leden er aan 
dat ze komende week moeten tellen / schrijven. Als iemand wil 
ruilen moet hij dat goed moet afspreken en doorgeven aan de 
wedstrijdleider. Er wordt dus veel gedaan om te voorkomen dat we 
bij officiële wedstrijden geen tellers en schrijvers hebben. Hopelijk is 
er in 2016 minder werk. 
Namens de arbitragecommissie, 
 
Piet Hollestelle secretaris  
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Jaarverslag Ledenwerving en Sponsoring 2015 

 
 

Beste leden, 
 
Op gebied van sponsoring is helaas weer minder gedaan dan voor 
de club en onze sponsors goed zou zijn. Dit vanwege een chronisch 
te kort aan bestuursleden. Desondanks zijn er wel twee belangrijke 
zaken geregeld voor jullie. 
1. Daan Fonds heeft oude contacten met 4x1 makelaar hernieuwd 
en uitgebouwd. Eind 2015/ begin 2016 is de overeenkomst met 4x1 
gestart dat wanneer een lid van onze vereniging een klant bij 4x1 
makelarij aanlevert onze club 250€ krijgt. Met ons grote ledental 
hopelijk binnenkort een fijne extra bijdrage voor de clubkas. Dat 
hebben we zeker nodig dus wees er alstublieft alert op. 
2. Ondergetekende heeft nieuwe afspraken met onze hoofdsponsor 
geformaliseerd. Hierbij is een overeenkomst gesloten tot 2018 
waarbij de club zeer gunstig word bevoordeeld. Het gehele bestuur 
is ons medelid Ed van der Steen zeer erkentelijk voor de 
bemiddeling met onze hoofdsponsor Juwelier de Vries. 
Afsluitend wil het bestuur zijn dank uitspreken naar alle sponsoren 
van onze mooie biljartvereniging. Het bestuur is zich bewust van de 
ondergeschikte rol die sponsoren aannemen in de 
aandachtsgebieden van het bestuur. Het bestuur zou graag extra 
capaciteit zien om de aandacht na jaren ruimer te kunnen verdelen. 
Hopelijk ziet u, de leden, ook in dat dit noodzakelijk is voor het 
voortbestaan van onze vereniging. 
 
Met betrekking tot de ledenwerving is de berichtgeving weer redelijk 
positief. We eindigden 2015 met meer leden dan aan het begin van 
2015. Een mooi resultaat in tijden waarin de biljartsport landelijk 
steeds minder aanhangers krijgt. Het bestuur wil dan ook 
zorgdragen dat het ledenaantal van onze mooie vereniging in ieder 
geval stabiel blijft.  
In eerste instantie hebben wij u, de leden, daarvoor nodig. Geen 
andere reclame is zo goed als mond-op-mondreclame. Uiteraard 
gecombineerd met de gezellige sfeer op onze clubavonden. Immers 
als ieder lid elke jaar 1 lid inbrengt zouden we de stabilisatie 
makkelijk realiseren.  
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Ten tweede is het bestuur van mening dat middels een renovatie 
van onze speelzaal de sfeer ook verhoogd word. Dit zou meer 
potentiële leden moeten aanspreken.  
Tot slot wil het bestuur in 2016 naast de verbouwing een plan 
ontwikkelen hoe om te gaan met ledenwerving in de toekomst.  
 
Met vriendelijke groet, 
Kevin De Decker 
 

 
 

Vaststelling notitie ereleden, leden van verdienste 
en trouwe leden (Bijzondere leden) 

 
 

In de jaarvergadering van 9 april 2015 is over dit onderwerp 
uitgebreid gesproken, mede naar aanleiding van de ingekomen brief 
van Peter Bouwhuis. De vergadering is het eens met de noodzaak 
om tot een juiste formulering van het begrip (van enkele) “bijzondere 
leden” te komen. De notitie bleef dan ook staan, met dien verstande 
dat er een aanpassing zou komen met daarin de opmerkingen van 
Peter verwerkt. De notitie is gereed en het is een helder en 
waardevol stuk geworden. Het bestuur verzoekt de leden 
onderstaande notitie definitief vast te stellen. 
 
NOTITIE ERELEDEN, LEDEN VAN VERDIENSTE EN  TROUWE 
LEDEN (BIJZONDERE LEDEN) 
 
Bijzondere leden 
In aanvulling op Artikel 6 van de statuten dienen enkele bijzondere 
leden, te weten ereleden en  leden van verdienste, nader te worden 
omschreven. Tevens zullen als bijzondere leden “trouwe leden” 
worden aangemerkt. De definities zijn:  
 
Erelid 
Een erelid is  van onschatbare waarde (geweest) voor het 
voortbestaan van de vereniging; er is sprake van een uitzonderlijke 
prestatie van een lid of bestuurslid  met een grote meerwaarde voor 
de vereniging. Ereleden worden bij hoge uitzondering benoemd.  
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Bij de voordracht tot erelid zal door het bestuur een omschrijving 
worden gegeven van de redenen, zoals de intensiteit van het werk, 
de tijdsduur en het grote belang voor de vereniging. Over de 
benoeming wordt door de algemene vergadering met tenminste 
twee derde (2/3) meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte 
stemmen beslist in een vergadering, waarin tenminste twee derde 
(2/3) van het totaal aantal leden van de vereniging aanwezig is. 
 
Lid van verdienste 
Leden van verdienste zijn leden, die zich jarenlang voor de 
vereniging hebben ingezet. Dit kan de uitvoering van een bepaalde 
taak zijn of het verrichten van extra werkzaamheden. Ook valt 
hieronder het organiseren van een activiteit die een 
noemenswaardige verbetering voor de vereniging is. 
De voordracht van een lid van verdienste gebeurt op dezelfde wijze 
als die van een erelid. 
 
Trouw lid 
Trouwe leden zijn langdurig aaneengesloten (gewoon) lid van de 
vereniging. Deze leden met een langdurig lidmaatschap hebben 
jarenlang trouw hun contributie betaald, aan hun 
verenigingsverplichtingen voldaan en zijn van onbesproken gedrag. 
 
Opzegging 
Bij opzegging/beëindiging van het gewone lidmaatschap om welke 
reden dan ook, tellen - indien van toepassing - de erna volgende 
jaren van het  “ erelid en/of lid van verdienste” zijn, niet mee als 
gewone lidmaatschapsjaren.  
 
Waardering 
Erelid 
Een erelid wordt gewaardeerd met een gouden insigne, een 
oorkonde, bloemen en een door het bestuur te bepalen passende 
beloning.  
Lid van verdienste 
Een lid van verdienste wordt gewaardeerd met een zilveren insigne, 
een oorkonde, bloemen en een door het bestuur te bepalen 
passende beloning. 
Trouw lid 
25 jaar lidmaatschap; bloemen tijdens de clubavond. 
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40 jaar lidmaatschap; een zilveren draagspeld en bloemen tijdens 
de algemene vergadering. 
50 jaar lidmaatschap; een gouden draagspeld en bloemen tijdens 
de algemene vergadering. 
 
Elke volgende aaneengesloten periode van 10 jaar na het 50-jarig 
jubileum; bloemen tijdens de algemene vergadering en een door het 
bestuur te bepalen passende beloning. 
 
Aldus definitief vastgesteld tijdens de algemene vergadering 
d.d. 28   april 2016 
 
Daan Fons, aangepast d.d. 15-02-2016 
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Statuten en Huishoudelijk reglement 

 
 

Zowel de statuten als het huishoudelijk reglement behoeven 
eventuele aanpassingen. 
Allereerst hebben wij een notaris in onze relatiekring naar de 
statuten laten kijken. De heer Alsema van Art Senta Notarissen is 
geen echt vreemde zaken tegen gekomen. De tekst komt hier en 
daar wat “ouderwets” over, maar er is thans geen directe juridische 
noodzaak om de statuten ter wijzigen. 
 
Wel heeft de heer Alsema enkele kritische kanttekeningen geplaatst. 
Voor zover deze inpasbaar zijn in het huishoudelijk reglement, 
hebben wij daarmee rekening gehouden. Overigens voldoen de 
statuten nog, hoewel gedateerd. Dit bespaart ons kosten om de 
statuten nu al te wijzigen. 
 
De heer Alsema heeft zijn beschouwing als service verleend. 
Hopelijk weet u deze notaris te vinden, als u een notaris voor uzelf 
gaat inschakelen.  
Het adres is: Art Senta Notarissen, P. Alsema (Notaris, Register 
Estate Planner), Maelsonstraat 26, 1624 NP Hoorn.   
p.alsema@asnotarissen.com 
 
Het huishoudelijk reglement is aangepast en hierna weergegeven. 
De aanpassingen/aanvullingen zijn cursief en vetgedrukt vermeld. 
Voor de volledigheid en eventueel ter vergelijking is het huidige 
huishoudelijk regelement separaat in dit clubblad opgenomen. 
Uw eventuele reacties stellen wij op prijs. 
 
Namens het bestuur, 
Daan Fons 
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Overhemden 

 
 
Let op: beleid cluboverhemden is veranderd! 
 
Beste leden, vanaf dit jaar is het beleid om overhemden aan te 
schaffen veranderd. De club heeft deze in voorraad opgekocht en in 
ons eigen clubhuis in bewaring.  
Wanneer een nieuw lid zijn lidmaatschapskosten heeft voldaan kan 
hij via de kantinedame op zijn clubavond een gratis nieuw overhemd 
krijgen.  

Tevens kunnen bestaande leden 
nieuwe overhemden via de 
kantinedames aanschaffen. Voor de 
overhemden die reeds zijn ingekocht 
geldt een kostprijs van 15€. In de 
toekomst moet nog gekeken worden 
naar de prijs, dit is mede afhankelijk 
van sponsoring. 
Het is dus niet meer de bedoeling dat 
u zelf naar interpromo gaat!!! Voor 
verdere info kunt u bij ondergetekende 
terecht.  
 
Concluderend, heeft u een nieuw 
overhemd nodig (bent u nieuw lid of 

wenst u een nieuw extra overhemd) ga dan naar uw kantinedame.  
 
Met vriendelijke groet, 
Kevin De Decker 
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ViKaBE Clubtoernooi 2016  

 
 
Na een spannende maand van voorbereiding is het op 10 januari 
dan eindelijk zover. De eerste voorronde van het jubileum ViKa 
toernooi. 
Dit jaar bestaat het toernooi 50 jaar en dat is wel reden voor een 
klein feestje. Het echte feest zal echter plaats vinden op 31 januari 
als de deelnemers, aan de finale dag, de keu’s met elkaar kruisen. 
Toch gaan we er vandaag ook een mooie dag van maken met 30 
deelnemers die allen gaan proberen een plaats te bemachtigen in 
de finale. 
 
Om 10 uur opent Anjo het toernooi met de mededelingen en ook dat 
er een loterij is, waarbij er vandaag een kleine loterij is en de loten 
ook geldig zijn op de finale dag bij de grote verloting. 
Alle prijzen zijn gesponsord en de opbrengst gaat gebruikt worden 
om sets 5 Ball aan te schaffen. 
Jan Beers heeft een prachtige Power Point gemaakt van de 
sponsors, en die is te zien op de tv in de kantine. Aan het einde van 
dit verslag staan alle sponsors op een rij. Neem eens de tijd om een 
boodschap bij een van hen te doen of een bestelling te plaatsen.  
Er word enthousiast gereageerd op de loterij en de loten vliegen de 
deur uit, zoals men dan zegt. 
 
Om even over tienen gaan de poules van start en hoort men her en 
der in de zaal de oehs en aahs. Sommige poules gaan heel snel en 
andere hebben wat langer werk. De eerste zijn rond de klok van 
14.30 uur klaar en de laatste doen het licht uit om 16.30 uur. 
Natuurlijk wil een ieder weten of hij door is of niet. Dat is voor de nrs 
1 wel duidelijk, maar voor de nrs 2 komen er een paar spannende 
weken aan. 
Op 17 januari word er nog een voorronde gespeelt, waarvan de nrs 
1 ook rechtstreeks doorgaan, maar bij de nrs 2 moet gekeken 
worden wie er best waren over de beide dagen. 
Van de eerste dag gaan er al 8 nrs 1 door en van de tweede dag 
gaan er nog eens 9 nrs 1 door. 
Blijven er nog 15 plaatsen over en die worden ingevuld door de 
beste nrs 2 
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Dit jaar is de tweede voorronde erg goed ingevuld met 44 
deelnemers. Dit is in jaren niet meer gebeurt. We zijn dan ook erg 
blij dat vele leden zich hebben ingeschreven en hopen natuurlijk dat 
dit in de toekomst ook gebeurt.  
 
Vandaag gaan de deelnemers in 9 poules de strijd aan, waarvan 2 
kader poules. Niet overal wil het lukken, maar de meeste krijgen de 
punten wel makkelijk bij elkaar. In poule 1 ( kader ) is Willem 
Ooteman de beste en de andere moeten allen genoegen nemen 
met 2 match punten.  
Omdat ik ook nog tussendoor met andere zaken bezig ben, let ik 
eigenlijk niet goed op de stand in mijn eigen poule.  
De verbazing is dan ook groot bij mij, dat ik, na mijn laatste partij 
remise te hebben gespeeld, door ben.  
Er zijn er ook bij die geen bal raken, maar evengoed plezier hebben. 
Om 17.00 uur zijn ook de laatste partijen gespeeld en de partijen 
worden nabesproken in de kantine. 
Ik heb geen idee hoelang die partijen hebben geduurd, want ik ben 
naar huis gegaan. 
Thuis eerst maar een hapje eten en dan maar weer achter de pc 
met de papierwinkel. 
Checken, checken en dubbel checken. Toch nog maar een keer 
checken om er dan achter te komen dat ik toch een foutje heb 
gemaakt.  
Maar dan heb ik het toch voor elkaar. De lijst met deelnemers aan 
de finale dag. 
 
1. J. Noordeloos 
2. W. Ooteman 
3.  P. Dudink                                                        RESERVES: 

4.  J. Dudink 
5.  J. Baars 
6.  R. de Wit                                                         H. Willebrands 
7.  M. Morsink                                                      E. de Wit 
8.  R. Nannings                                                    R. Reinderman 
9.  P. van Velzen                                                  J. Wijhenke 
10.  R. Boon                                                           B. Schneijders 
11.  A. Lips 
12.  G. Wammes 
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13.  J. Lankhorst 
14.  J. Bos 
15.  J. Pronk 
16.  M. Ouwerkerk 
17.  H. Huffman 
18.  H. Neijman 
19.  A. Nat 
20.  E. Brinkman 
21.  L. Karels 
22.  P. Bruin 
23.  J. Butter 
24.  T. Prins 
25.  J. Beers 
26.  N. Hof 
27.  D. van Gendt 
28.  C. Meyer 
29.  W. de Regt 
30.  H. Sijm 
31.  M. van Weely 
32.  J. Pelt 

Deze zullen weer worden ingedeeld in poules en dan kan de strijd 
losbarsten. 
Als ik nog een kans wil maken om te mogen spelen in de kwart 
finale, dan mag ik de komende 2 weken wel een beetje bij trainen. Ik 
speelde vandaag dan wel niet slecht, had zelfs een partij waarbij ik 
na 9 beurten al op 19 punten stond en er nog 1 moest en daar nog 
10 beurten over deed, maar het is voor verbetering vatbaar. 
Maar we zullen het zien. Voor alsnog ben ik al tevreden met een 
plaats op de finale dag. Alles wat meer is, is mooi meegenomen. 
Ik kan in ieder geval terugkijken op een geslaagde voorronde. 
 
En dan is het 31 januari. 
In de 2 tussenliggende weken heb ik nog even alle laatste dingen 
geregeld voor de finale dag. Nog wat prijzen gehaald voor de loterij, 
en prijzen voor de winnaars. Die worden dit jaar wat extra in het 
zonnetje gezet vanwege het jubileum. Een hoop werk wat ik samen 
met Rob, Jan, Kevin en Irma heb gedaan. Ik ben ze dan ook erg 
dankbaar hiervoor. 
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Ben er al op tijd uit. Geniet nog even van het ontbijt en dan maar 
even badderen. We willen tenslotte fris en fruitig aan de biljarttafel 
staan. Fris wel, maar laat het fruitige maar. Ben al een paar dagen 
stront verkouden, maar zolang ik niet lek op het groene laken gaan 
we door. 
Om 10 uur hebben alle deelnemers aan de finaledag zich gemeld en 
kan , na de dienstmededelingen, de strijd van start. 
Een ieder doet stinkend zijn best om een plaats in de achtste finale 
te bemachtigen. In de kaderpoule word op het scherpst van de 
snede gestreden. Willen Ooteman, die voor de gelegenheid zich had 
gekleed in een Horna tenue van 50 jaar geleden, en Rob Boon 
hebben beide wel interesse om dit jaar kampioen te worden, maar 
Leo Karels en Jack Pelt geven goed partij. Ook in de andere poules 
word volop gestreden waarbij in poule 6 Rick de Wit helemaal los 
gaat. Hij rolt alle drie tegenstanders op en incasseert zo de volle 
winst. De eerste is bekend. 
In mijn poule moest de strijd om een finale plaats worden beslist in 
de laatste partij van de poule. Die ging tussen Jan Butter en mijn 
persoontje ( Anjo Nat ). 
Waren de eerste 2 partijen al ploeteren voor me, maar wel met winst 
afgesloten, deze partij was helemaal een crime. Ik kreeg niet de 
makkelijkste ballen, maar wist wel vaak met een carambole te 
beginnen. Het enige probleem was dat de hele handel dan meestal 
weer bezopen uitrolde op een dusdanige manier dat ik er geen soep 
van kon maken.  
Had Jan in de eerste 2 partijen ook niet zijn beste dag, tegen mij 
leek het wel of hij ineens een top biljarter was. Plofte er 2 series van 
5 uit en een paar losse punten tussendoor en draaide mij de nek om 
door uit te gaan met een serie van 10. ( Zal hem nog eens 
steekpenningen geven ) 
Jammer maar helaas. 5 minuten de pest erin en door met de 
organisatie. 
In de loop van de dag worden de andere finalisten dan ook bekent. 
Rick de Wit, Rob Boon, Jaap Bos, Jan Beers, Michel van Weely, 
Nick Hof, Jan Butter en de immer strijdbare Gerard Wammes gaan 
de plaatsen 1 t/m 8 verdelen. 
Ter gelegenheid van het toernooi was er een loterij, waarbij de 
eerste trekking voor aanvang van de achtste finale werd gedaan. 
Mevrouw Besseling trok met verve de loten.  
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Na de achtste en de halve finale kon de strijd losbarsten om de 
finale plaatsen. 
7 – 8  Jan Butter tegen Nick Hof 
5 – 6  Gerard Wammes tegen Michel van Weely  
3 – 4  Rob Boon tegen Jaap Bos 
1 – 2  Jan Beers tegen Rick de Wit 
De partijen om de plaatsen 3 t/m 8 gingen van start en de partij om 
de 1e en 2e plaats begon wat later. 
Natuurlijk wil iedereen zo hoog mogelijk eindigen, en werd er ook in 
de laatste partijen hard gestreden om de winst. Er was geen nabeurt 
dus was het zaak om als eerste uit te zijn. 
Toen de partijen al enige tijd onderweg waren, werd er gestart met 
de laatste partij, niet wetende dat een van hen niet van plan was om 
er een lange partij van te maken. 
In niet al te lange tijd had Rick de Wit zijn 10 punten bij elkaar 
gesprokkeld en was hierdoor eerder klaar dan de andere partijen. Ik 
denk zomaar dat Rick het wel welletjes vond na een week slecht 
slapen en nerveus te zijn. En als hij al kon slapen dan droomde hij 
van die prachtige beker voor de eerste plaats. 
 
Nadat alle partijen gespeeld waren was de uitslag bekent. 

1  Rick de Wit 
2  Jan Beers 
3  Rob Boon 
4  Jaap Bos 
5  Gerard Wammes 
6  Michel van Weely 
7  Nick Hof 
8  Jan Butter. 

 
Voordat er overgegaan werd tot de huldiging van de winnaars was 
er nog een officieel gedeelte. Daan Fons sprak namens het bestuur. 
Hij haalde aan dat het dit jaar geweldig was georganiseerd en 
begon mij toen lovend aan te spreken. Ik was dan ook zeer 
verbaasd dat hij het woord aan Irma gaf en die mij in het zonnetje 
begon te zetten. Daar had ik het een beetje moeilijk mee, en ik was 
nou een klein kereltje, met een grote bek vol tanden. Ik moet zeggen 
dat ik dat een heel grote eer vond, maar ik heb het met liefde voor 
de club gedaan. 
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Daarna mocht ik het woord weer doen en ik had voor de 
gelegenheid een speech geschreven. Ik had hem al diverse keren 
doorgelezen en dacht dat ik het meeste wel uit mijn hoofd kon. Maar 
uiteindelijk gaat het toch iets anders dan je verwacht had. 
Het bestuur had besloten dat ter gelegenheid van het 50 jarig 
jubileum de naam van het toernooi veranderd moest worden. 
Hiervoor waren Helma Ambuul, die helaas verhinderd was, Mevrouw 
Besseling en familie en Leo Karels en echtgenote uitgenodigd. 
In de geschiedenis op de Horna site kunt u lezen hoe het allemaal 
begonnen is.  
In 1965 werd er voor het eerst gesproken over een Klaas Vis 
toernooi en in 1966 werd het toernooi voor het eerst gespeeld. Het 
toernooi werd georganiseerd als eerbetoon aan de in 1964, na een 
kort ziekbed, overleden voorzitter Klaas Vis. 
De voorzitters van het district bonden op verschillende avonden de 
strijd aan met elkaar in het Klaas Vis toernooi. Dit toernooi heeft 
jaren plaatsgevonden, maar helaas kwam er de klad in. 
Na een periode van 2 jaar heeft Leo Karels de handschoen 
opgepakt en het toernooi weer nieuw leven ingeblazen. Alleen werd 
het nu een toernooi voor de leden van de Horna. 
Ook toen heeft er een verandering van naam plaatsgevonden van 
het Klaas Vis toernooi. De naam van Cor Karels werd er aan 
toegevoegd. Dhr. Karels is ook voorzitter geweest van 1972 tot 
1980, waarbij hij de overgang naar het Achterom heeft gerealiseerd. 
Het toernooi ging toen verder als ViKa toernooi, en dat was zo tot 
aan vandaag. 
Als eerbetoon aan de, eind 2014, overleden Kees Besseling werd er 
een foto met naambordje onthult, in de ere galerij, door zijn weduwe 
Corry Besseling.  
Zij vond dit een prachtig gebaar en waardeerde het heel erg. Ook de 
kinderen van Kees waren zeer content met dit gebaar. Namens 
Corry Besseling sprak Irma Huisman 
Dit was tevens voor het bestuur aanleiding om de naam van het 
ViKa toernooi te veranderen in VIKABE. 
Het is een eerbetoon aan voorzitters  die erg veel betekent hebben 
voor de Horna en zich daar met hart en ziel voor inzetten. Kees 
deed dat ook. 
Na dit, toch wel voor vele, emotionele moment gingen we over op de 
prijsuitreiking. Nu konden de bekers ook worden uitgepakt, want 
daar was door Meilink Biljarts ( sponsor van de bekers ), al de 
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nieuwe naam ingegraveerd. Want eigenlijk hete het toernooi al 
ViKaBe, maar wist bijna niemand dat. 
Omdat het een jubileum toernooi was hadden we voor de winnaars 
ook nog, buiten de bekers om, een leuke prijs voor een ieder. 
De nummer 8 kreeg een doosje met krijtjes, om goed te kunnen 
krijten voor de volgende punten, 
7 een handschoen voor een betere voorbeweging, 6 een grip voor 
een goed houvast van de achterhand en 5 een mooie keutas ( 
gesponsord door Peter Vlaar biljartartikelen) om de keu netjes te 
kunnen vervoeren. 
De nummers 1 t/m 4 konden een keuze maken uit 4 cadeau’s . 
Rick koos voor de keu die gesponsord was door Leo Komen Biljarts 
Jan Beers koos voor een keu die gesponsord was door John Baars 
Schilderwerken, Willem de Regt, Alpha Tours en Gebr. Kok 
Installatie techniek. 
Rob Boon ging voor de waardebon van Feller Biljarts  
en Jaap Bos kreeg de waardebon van Juwelier de Vries 
En natuurlijk kreeg Rick voor de 2e keer de wisselbeker mee die hij 
volgend jaar weer gaat verdedigen.  
Als laatste heb ik dan nog een ieder bedankt die dit toernooi 
mogelijk hebben gemaakt, waarbij we Leo Karels natuurlijk niet 
mogen vergeten. Zonder hem had dit toernooi misschien niet meer 
bestaan. 
Rob Reinderman, Irma Huisman, Jan Lankhorst, Kevin de Decker, 
en alle andere die ik vergeten ben, 
hartelijk bedankt voor jullie hulp en inzet. Zonder jullie was het dit 
jaar niet zo’n geweldig toernooi geweest. 
Ook de deelnemers bedankt voor jullie deelname, want zonder 
deelnemers kunnen wij niks. 
Verder wil ik alle sponsors van harte bedanken voor hun 
medewerking en gulle giften. 
 
Fa Kemkes                                                                               
Gamma 
Gerard Groot 
Irma Huisman 
Peter Vlaar 
Deen Bloemen en planten 
Feller Biljarts                                                                           
Stichting Leekerweide 
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De Vries juwelier 
Meilink Biljarts 
Foto Coenstad  
Otosam 
PC Wereld 
Bike Totaal van Vliet tweewielers 
Sijmtronix 
Leo Koomens Biljarthandel 
Slagerij van ’t Oever  
John Baars Schilderwerken 
Willem de Regt 
Kok Installatietechniek 
Alpha Tours Hem bv 
Uitspanning De Nadorst                                                       
Stoomtram Hoorn – Medemblik  
Readshop de Wit 
 
Denkt u er eens aan als u een boodschap gaat doen, er eens op uit 
wil, als u eens een ander kleurtje in of om huis wil of nieuwe 
leidingen moet hebben. 
Zonder hen konden wij er niet zo’n mooie loterij van maken. 
 
Moe maar zeer voldaan heb ik het Horna pand om 19.15 uur 
verlaten, nog thuis even nagepraat en op tijd naar bed. De volgende 
dag is er gewoon weer de arbeid en ik zal weer een jaar moeten 
wachten om kans te maken om kampioen te worden van het ViKaBe 
toernooi. ( en toen ging de wekker) 
Droomde ik nou dat ik volgend jaar kampioen word van het ViKaBe 
toernooi?????? 
We zullen het zien. U doet volgend jaar toch ook weer mee?????? 
 
Allemaal bedankt voor het geweldig leuke ViKaBe toernooi van 2016 
en graag tot ziens in 2017  
 
Anjo Nat 
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Fotocollage ViKaBE toernooi 
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Reactie ViKaBe toernooi (1) 

 
 
Aan het bestuur en de leden van de Horna, 
Wat een bewogen dag was het op zondag 31 Januari 2016. 
De dag van het vijftigste VIKA toernooi. 
Een prachtig toernooi, met als grote (kleine) winnaar Rick de Wit. 
Het was een gezellig samenzijn met een mooie verloting en heel veel 
prijzen. 
Toen was het grote moment van de prijsuitreiking voor de spelers. 
Tot onze verbazing werd er als eerbetoon aan Kees  
een foto van hem geplaatst in de eregalerij van het prachtige clubgebouw 
van de Horna. 
Wel wil ik er bij vermelden dat Kees het niet alleen heeft gedaan. 
Vele mensen om hem heen hebben hem geholpen en gesteund, 
allemaal mensen met een 'hart voor de Horna'. 
Ik wil het bestuur, de leden en iedereen die hier aan meegewerkt heeft, ook 
namens onze kinderen, heel erg bedanken. 
  
Groeten van Corrie en familie Besseling. 
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Reactie ViKaBe toernooi (2) 

 
 
Toen het toernooi begon was ik best een beetje zenuwachtig. 
In de voorronde had ik alle partijen gewonnen en was ik heel blij dat 
ik door was. Op de finaledag was het weer spannend gelukkig ging 
ik elke keer door. 
De partij tegen Rob Boon vond ik het moeilijkst. En toch ook tegen 
Jan Beers ook winnen met hetzelfde moyenne van 2,00 net als 
tegen Rob. Maar gelukkig had ik weer alle partijen gewonnen. 
Ook mochten we een prijs uitkiezen. Er lag een hele mooie keu die 
ik graag wilde hebben. 
De wisselbeker staat nu op mijn kamer naast de 1e prijs beker. 
Iedereen bedankt voor de gezellige dagen, en ik hoop dat ik de 
wisselbeker volgende jaar weer kan bemachtigen. 
 
Groetjes Rick de Wit. 

 
 
De week door …

 
 
Maandagavond nieuws. 
De wintercompetitie is weer voorbij met een aansprekende winnaar 
t.w Wouter Heida. Wouter zag een aantal weken geleden dat hij het 
hoogste ppp had van allemaal terwijl hij in de middenmoot stond. 
Volgen mij ben ik de kampioen vertelde hij mij. Jammer vertelde ik 
hem want je moet minstens 30 partijen gespeeld hebben en daar 
was hij nog niet aan toe.  Maar het zou Wouter niet zijn om dat 
zomaar te laten passeren. En op de laatste maandagavond voor de 
paas speelde hij zijn 30ste partij, terwijl hij die avond ook voor het 
team moest spelen. Zijn Ppp bleef het hoogste en hij werd de 
terechte winnaar van de wintercomp 2015/16. Leon Dudink werd 
2de met 38 gespeelde partijen. Jammer voor Leon maar wij doen 
niet aan zoveel prijzen. Wat ook meetelt is dat hij nogal 
verschillende aantallen moest maken van libre 150 kl hoek tot 200 
Gr Hoek. Wel heel sterk van Leon maar gewoon te goed. Wim 
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Ooteman werd 3de en hij hij heeft de hoofdprijs al thuis zitten en is 
daar mee getrouwd. Wouter kan dat niet zeggen wanr die heeft nog 
maar net verkering. De zomercompetitie is al weer van start en zoals 
gewoonlijk spelen we alle vier spelsoorten door elkaar maar wel het 
zelfde als je medespeler. Gezellig is dat wel want le ziet van alles 
door elkaar heen spelen, en soms komt er nog een 5de spelsoort bij 
in de vorm van kikkeren. Volgende keer meer hier over. Dan nu 
maar over het team DeVries Juwelier. Wekenlang in de bovenste 
helft gestaan maar toen we dachten dat we de play offs konden 
halen was het gedaan. Het team stortte volledig en er werd geen 
wedstrijd meer gewonnen. Volgend jaar maar weer opnieuw 
proberen en maar eens overpeinzen op welke wijze we dan gaan 
spelen. De vergadering van 6 April is niet door gegaan en we weten 
niet waarom. In de wandelgangen wordt er wel geroddeld maar dat 
is niet te vertrouwen, we wachten het nog maar even af. Ik wil niet 
iedereen nieuwsgierig maken maar ik zou toch maar komen op de 
dag dat de jaarvergadering wel door gaat. Zo dit was het wel zo 
ongeveer dus ik kan zeggen. Zo ik ben er weer doorheen, ik heb het 
weer gehad. Tot de volgende keer maar weer. 
 
Bensink. 

 
 
Daaf Bron Toplibre 2016 

 
 

In maart werd alweer het 12e Daaf Bron Top Libre 
toernooi verspeeld. Het  geweld zou eerst in februari 
losbarsten, maar dat bleek slecht gepland. Zeker de 
helft van de kanonnen had andere 
biljartverplichtingen. 
 
Daarmee was het zoeken naar een nieuwe datum 
begonnen en viel zelfs het doek. Onverwacht ging 
het toch nog door, maar ook nu viel het vinden van 
spelers niet mee.  
Zodoende werd het toernooi in twee dagen 
verspeeld met zes senioren en zes jeugd. Jammer 
genoeg waren de broertjes Dudink verhinderd en in 
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hun kielzog ook Jordy Jong, het jeugdlid dat bij de senioren zou mee 
spelen. Dit weekend moesten zij proberen de koppositie te handhaven voor 
de A jeugd competitie. Teamleider, vader en oom Kees Jong begeleidde 
hen, weer een deelnemer minder…klein wereldje dat biljarten.  
Bij binnenkomst bleek ook Piet van der Geest absent, hij was ziek en zijn 
plaats werd ingenomen door 32e reserve Martin vd Huddink.  
 
Ik vind libre niet leuk, maar het is uitermate interessant om te weten of je 
de concentratie nog kan opbrengen. Of je nog fit genoeg bent en dat tikje 
kan handhaven. Het was voor mij ook leuk om weer eens ballen ineens te 
mogen spelen, want veel anders dan over band speel ik niet meer. Ik 
voelde deze editie minder druk dan ooit en zag in Ferry een onneembare 
vesting. Vorig jaar werd hij kampioen met ruim 160 moyenne. 
Ik won mijn eerste partij van George zonder happy end, want ik wist drie 
caramboles voor het einde te missen en had daardoor drie beurten nodig 
voor 350 car. Tegen Martin werd het nog erger, want in vier beurten had ik 
slechts 10 caramboles op het bord staan. Gelukkig wel uit met 340. Daarna 
twee keer 1 beurt tegen Pieter en Wouter. Ferry was ook nog 
ongeschonden door het toernooi gekomen, alleen puntverlies tegen Pieter. 
In de finale had ik aan remise genoeg. Ferry begon met en moeizame 
acquit en het werd wat ruim, zodat we in twee beurten nog niks hadden 
gemaakt. In de derde beurt leek Ferry het welletjes te vinden, in zijn 
prachtige stijl begon hij puntjes aaneen te rijgen. Echter was het niet goed 
genoeg en meerdere keren moest hij weer van acquit vanwege 
vastliggende bal. Bij zo’n 80 caramboles kwam een misser en mocht ik op 
het midden van de tafel beginnen aan een verschrikkelijk moeilijke serie. 
Pas na 100 caramboles kwam ik goed op stoom en liet de balen niet meer 
los. Weer kampioen, voor de 8e keer en een prachtig moyenne van 134.  
 
Bij de jeugd werd Twan uit Wormer de verrassende kampioen, maar hij zal 

als het goed is ook een stukje 
schrijven.  
 
Mij is het uiterst goed 
bevallen. Vijf partijen, maar ik 
begreep dat anderen graag 
weer zeven partijen spelen 
volgend jaar. Eerst maar eens 
een goede datum prikken en 
dan hopelijk weer met alle 
kanonnen op naar het 13e 
Daaf Bron! 
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Biljart perikelen en missers 

 
 
A had ruimschoots gewonnen van B in een biljartwedstrijd 
B had het daar duidelijk moeilijk mee 
B had zoveel missers gehad….. 
A hoorde het aan en zei zeer terecht: 
A Ik heb maar 1 misser minder gespeeld dan jij… 
A op het scorebriefje hebben we x beurten gespeeld 
A heeft het aantal beurten minus 1 = (x-1) missers gehad en 
A jij B slechts eentje meer dus (x)  missers. 
A  dus B ……….niet meer jammeren over het aantal missers. 
 
Zomaar een biljarter 
 
 
 
 
 
 

 


