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Namen en adressen Biljartvereniging Horna

 
 

Ereleden 
J. Mulder 
S. Zweet 
 
Voorzitter a.i. (Dagelijks Bestuur) 
W.D. Fons        06 -55366341 
Email: voorzitter@horna.nl 
 
Secretaris (Dagelijks Bestuur) 
I. Huisman 06-38108023 
Email: secretariaat@horna.nl 
 
Penningmeester 
A. Rotteveel          0229-543396 
Email: penningmeester@horna.nl 
 
Vice voorzitter (Dagelijks Bestuur) 
K. De Decker 06-21838614 
Email: sponsoring@horna.nl 
 
Bestuurslid ICT 
J. Smit 06-14026872 
Email: ict@horna.nl 
 
Bestuurslid toernooicommissie 
J. Lankhorst 06-16009433 
Email: toernooien@horna.nl 

 
Wedstrijdleiders toernooien/finales 
G. Bot 06-24139959 
I. Huisman 06-38108023 
J. Lankhorst 06-16009433 
J. Pool 06-46170760 
T. de Weerd 06-34047980 
 
Wedstrijdleiders voorwedstrijden 
P. Dudink 0229-236845 
A. Ensink 0228-512499 
M. v.d. Hudding 0229-403057 
B. Joris 0229-210214 
L. Karels 0229-213998 
J. Noordeloos 0228-563650 
W. Prumper 0229-232960 
T. de Weerd 06-34047980 

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

 
Website 
J. Smit www.horna.nl 
Email: website@horna.nl 
 
 

Adres clubgebouw 
Horna Biljartvereniging 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 contributie 
R. Asma 0228-314567 
Email: ledenadministratie@horna.nl 
 
Gebouw- en kantinebeheerders 
P. Bruin 0229-218709 
R. Reinderman 0229-218538 
R. Boering 0229-236751 
Email: gebouwbeheer@horna.nl 
 
Wedstrijdsecretariaat p.k. / teamwedstrijden 
T. de  Weerd 06-34047980 
Email: wedstrijdleider@horna.nl 
 
Jeugdzaken 
E. de Wit 06-22185739 
A. Nat 06-53604558 
Email: jeugdzaken@horna.nl 
 
Arbitragecommissie 
N. Pool 0229-215506 
Email: arbitragecommissie@horna.nl 
 
Technische commissie 
A. Ensink 0228-512499 
 
Voorzitters clubavonden/-middagen 
Maandag J. Noordeloos 0228-563650 
Dinsdag H. Huffman 0229-273123 
Woensdag M. Appelman 0229-216518 
Donderdag (beneden) T. Loos 06-33732575 
Donderdag (boven) H. Aafjes 06-22402569 
Vrijdag (3 banden) J. Smit 06-14026872 
Dinsdag-/donder- R. van Zelst 06-57029534 
dag middagen F. Ooteman 0229-230138 
 
Wedstrijdleiders clubavonden/-middagen 
Maandag A. Ensink 0228-512499 
Dinsdag P. Bouwhuis 0229-213304 
 J. Pool 06-46170760 
Woensdag S. Sjerps 0229-551962 
Donderdag L. van Rongen0229-243041 
Vrijdag (3 banden) J. Smit 06-14026872 
Vrijdag (jeugd) E. de Wit 06-22185739 
 A. Nat 06-53604558 
Vrijdagmiddag F. Ooteman 0229 230138
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Van de Voorzitter… 

 
 

Beste leden, lezers, 
 
Laat ik mij eerst aan u voorstellen. Mijn naam is Daan Fons en 
ik ben ondernemer vastgoedmanagement (werkgebied geheel 
Nederland) in ruste. Ik ben geboren op 31 augustus 1949 in 
Batavia (Djakarta) in het voormalig Nederlands Indië. 
Opgegroeid in Schiedam, verder met mijn gezin (vrouw - 
overleden in 2010 -  dochter en zoon) in Vlaardingen, Lelystad, 
Dronten en Bovenkarspel gewoond. Via  Schellinkhout in 
Hoorn terecht gekomen, alwaar ik ruim 3 jaar gelukkig met 
Cobie de Bruin op het Oostereiland woon. 
 
Sinds begin 2016 ben ik vice voorzitter van de Vrijwilligers 
Raad van de Stichting Pelita, die zorg en dienstverlening biedt 
aan iedereen, die zich verbonden voelt met het voormalig 
Nederlands Indië. De Raad adviseert de directie en behartigt 
de belangen van de Pelita-vrijwilliger in heel Nederland. 
Tevens ben ik medebestuurder van Probusclub Ooster 
Baljuwschap. Dit is een club van (nagenoeg) postactieven 
vanaf 55 jaar, die onder meer op de hoogte willen blijven van 
de ontwikkelingen op allerlei gebied in de samenleving. 
 
Er ontstond in juli 2016 een bestuursvacuüm door het vertrek 
van Nico Schipper als voorzitter. Nogmaals wil ik Nico voor zijn 
inzet voor de vereniging via dit voorwoord bedanken. Het is 
namelijk geen sinecure om een bestuursfunctie bij een 
sportvereniging te bekleden. Uit contacten met 
sportverenigingen in Hoorn blijkt, dat deze veel moeite hebben 
met het vinden van bestuursleden. Vroeger waren het de 
dertig-/vijftigers die aan het roer stonden. Deze generatie heeft 
het nu veel te druk met werk, scholing, kinderen, sociale 
contacten en hoofdzakelijk zelf individueel sporten (via een 
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abonnement je eigen sporttijd bepalen). Daarnaast is er bij 
veel clubs negatieve kritiek en doe je het als kader nooit goed. 
 
Gelukkig hebben wij bij onze vereniging veel goede “doe-
vrijwilligers”, die ervoor zorgen dat het biljart-organisatorisch 
goed draait. Zelf ben ik geen goede biljarter en biljartkenner. 
Daarentegen heb ik menig vastgoedmanagement-kantoor 
gesaneerd. Door deze bedrijfskennis, mijn sociaal gevoel en 
beleving van een gezellige en “warme” vereniging, heb ik het 
stokje over genomen als interim voorzitter voor deels 2016 en 
geheel 2017. 
 
Ook vind ik het leuk om te regelen en er is zeker het nodige te 
doen op administratief, bouwtechnisch en financieel 
organisatorisch gebied. Allereerst is er een 10-stappen 
vastgesteld, waarover meer in dit magazine. 
Als deze zaken op orde zijn, dan is er voldoende tijd over om 
je alleen maar met je “core-business” bezig te houden en dat 
is promotie van de prachtige biljartsport in de ruimste zin van 
het woord. Biljarten is er voor iedereen en Horna 
Biljartvereniging is en blijft laagdrempelig. 
Het aansturen van de vereniging is bijna een dagtaak. 
Ondanks mijn tijd en ervaring kan ik het niet zonder hulp van 
u. Opbouwende kritiek is altijd welkom en zeg geen neen, als 
er een beroep om hulp wordt gedaan. 
 
Ik wens u en uw 
dierbaren prettige 
feestdagen, een plezante 
jaarwisseling en vooral 
een gezond, gelukkig en 
sportief 2017. 
 
Daan Fons 
Voorzitter a.i.  
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Van de Redactie.. 

 
 

Zijn we ‘aanlevermoe’ geworden. Wellicht in nieuw woord in 2016 
welke nodig aan de Dikke van Dale moet worden toegevoegd. De 
bedoeling was om een uitgave te plannen rond Oktober 2016. Een 
beetje de normale cyclus volgen. Al wat er kwam: geen copy. Voor 
oktober 2016 kon ik de dunste uitgave in elkaar draaien. Slechts de 
kaft. 
Inmiddels is er wat meer binnen gekomen en ben ik ook erg blij met 
de bijdragen van Anjo Nat. Anjo Nat is inmiddels hofleverancier 
geworden. Aankondigingen van grote toernooien, Horna toernooien 
en voorrondes. Anjo is wellicht één van de vele vrijwilligers waar op 
onze Horna voorzitter (a.i.) Daan Fons doelt. Begaan met het 
spelletje en begaan met de mens erachter. 
 
Anjo, bedankt voor je bijdragen! 
 
Paul Gijben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KOPIJ KOPIJ KOPIJ KOPIJ KOPIJ 
 

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

 
Uiterlijk inleveren voor 24 maart 2017  
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10 STAPPENPLAN HORNA BILJARTVERENIGING 

 
 
Om de biljartsport jarenlang zorgeloos te kunnen beoefenen is 
het noodzaak, dat een vereniging haar zaakjes goed op orde 
heeft. Het biljart-organisatorische traject staat. Op 
administratief, bouwtechnisch en financieel terrein is er nog 
het nodige te regelen. Het bestuur is dienaangaande druk 
doende met een inhaalslag. 
Het is niet de hobby en specialiteit van elk lid om dit proces 
aan te sturen en te bewaken. Het zijn voorts zaken die vaak 
niet aanspreken en niet direct zichtbaar zijn. Toch valt daaraan 
in het kader van goed bestuur niet te ontkomen. Als het 
“verenigingshuis af en ingericht is”, kunnen de biljart 
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technische en promotionele activiteiten beter worden 
opgepakt. Vandaar als eerste aanzet een 10-stappenplan, 
zoals onderstaand is weergegeven: 
 
1.0   Sparen. 
1.1   Bezuinigen. 
1.2   Extra/andere opbrengsten. 
2.0   Protocol onkostenvergoeding. 
3.0   Meer jaren onderhoudsplan. 
4.0   10-jaars exploitatiebegroting. 
5.0   Communicatie. Via welke media. Club Magazine (aantal 
edities, inhoud, etc.). Website, Face Book, Instagram. 
5.1   Communicatie en terugkoppeling intern. 
5.2   Communicatie en terugkoppeling extern. 
6.0   ledenadministratie/-lijst/debiteuren. 
7.0   Interviews/enquête 10 tot 20 leden. 
8.0   Beleidsplan 
9.0   Jeugdplan. 
10.0 Samenwerking met (sport)verenigingen in Hoorn 
 
Deze stappen staan niet in prioriteitsvolgorde. Het is de 
bedoeling, dat eind 2017 alle stappen zijn gezet en het 
merendeel daarvan is gestart of volledig is gerealiseerd. 
De belangrijkste stap is om 
tot een geregeld spaargedrag 
te komen. Tot op heden kon 
er door diverse ad-hoc 
werkzaamheden niet worden 
gespaard. Als Horna grote 
financiële tegenslagen wenst 
op te vangen, dan dient er 
“vlees op de botten” te zijn. 
Dus elk jaar reserveren!  
 
Daan Fons 
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Jeugdbiljarten 

 
 
Jeugdbiljarten is zo gek nog niet 
 

Net als bij vele andere biljartverenigingen, is er 
ook bij de Horna een terugloop van jeugdleden. 
Na de invoering van de computer, 
computerspellen en nu de smartphone, is er bij 
de tegenwoordige jeugd, na de meest populaire 
sporten, geen, dan wel weinig, interesse voor 
het biljarten.  
Hier zouden we graag verandering in willen 
aanbrengen en daar zouden we de hulp van de 
leden van BV Horna goed bij kunnen 
gebruiken. 
Er is een jeugdplan in ontwikkeling en de eerste gesprekken 
met het bestuur hebben hierover al plaatsgevonden. 
Het jeugdplan is een van de 10 speerpunten waar het bestuur 
(komend jaar) mee aan de slag gaat. 
In het stappenplan wordt onder meer aandacht besteed aan 
de toekomst van de jeugd en hoe meer jeugd geïnteresseerd 
te krijgen voor de biljartsport. Hier kunnen de leden van BV 
Horna een grote rol in spelen. 
 

Mond tot mond reclame is de beste en de goedkoopste 
reclame die er is. 

 
Er is vast wel een wel een kind, kleinkind, neefje, nichtje, 
broertje, zusje, buurjongen of buurmeisje die aan een sport 
zou willen deelnemen, maar eigenlijk niet weet wat voor sport. 
Probeer eens een van die kids enthousiast te maken voor de 
biljartsport. Neem ze eens mee naar de jeugdclubavond en 
laat ze eens zien wat de mogelijkheden zijn. Het is niet alleen 
maar het spel met de drie ballen, maar er worden op de 
clubavonden ook wel andere spellen gespeeld die leuk zijn 
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voor de jeugd. 
Er wordt in een ontspannen sfeer aandacht besteed aan de 
biljartsport, door middel van gezelligheid, les en spel en een 
onderlinge competitie. 
 
Ook wordt er geprobeerd om zo af en toe eens wat gezelligs te 
doen, om een bepaalde periode af te sluiten. Bijvoorbeeld een 
spelletjes avond voor de kerst. 
Ieder kind is verschillend, maar de specifieke kwaliteiten van 
het kind worden gerespecteerd. Of het kind nu goed kan 
biljarten of niet. DE GEZELLIGHEID STAAT VOOROP. 
Lid worden van de Horna kan al vanaf ongeveer 8 jaar. Voor 
de hele kleine kinderen hebben we de nodige hulpmiddelen 
om fatsoenlijk aan de tafel te komen. Zo is er een krukje en 
hebben we hulpstokken om de keu op te leggen als de bal te 
ver weg ligt. 

Een ieder is gelijk bij de 
Horna. Of je nu klein of groot 
bent, jongen of meisje, goed 
of niet goed, een ieder is 
welkom.  
Er wordt aandacht besteed 
aan training. Deze trainingen 
vinden plaats op de 
clubavond en zullen per 
persoon ongeveer 20 minuten 
per keer zijn, afhankelijk van 
het aantal aanwezige leden. 
kan er worden gekeken naar 

de mogelijkheden die er zijn om de kwaliteiten van het kind te 
kunnen uitbreiden. Er kan dan misschien worden 
deelgenomen aan officiële wedstrijden die worden 
georganiseerd door het district, het gewest of door de KNBB 
zelf. Aan de clubtoernooien kan altijd worden meegedaan, 
uitgezonderd de toernooien die op uitnodiging gaan.  
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Een voorbeeld van jeugdleden die al hoge ogen hebben 
gegooid op nationale en internationale toernooien zijn Sam 
van Etten (meermalen Europees Kampioen op diverse 
disciplines). Ferry Jong (Europees Kampioen), Jordy Jong, 
Leon Dudink, Nick Dudink en het jeugdteam van De Horna 
(Michel van Weely, Piet Kok en Rick de Wit) met een 3e plaats 
bij het NK van 2016. Rick de Wit is, met zijn 11 jaar, 
Nederlands kampioen 
geworden in de 3e klasse 
jeugd libre van het seizoen 
2016/2017. Zo ziet men 
maar dat je al op jonge 
leeftijd Nederlands 
Kampioen kan worden.  
 
In tegenstelling tot de 
teamsporten, zoals voetbal, 
hockey enz., enz., mogen de deelnemers hier de bekers zelf 
houden, waar ze dat bij een teamsport niet hebben.  
Een jong kind kan je niet blijer maken dan met een beker die 
hij/zij thuis kunnen laten zien en die ze naast hun bed kunnen 
zetten en voor het slapen nog even naar kunnen kijken. 
Laten we de biljartsport weer uit het hoekje halen van de oude 
mannensport die gespeeld wordt in de kroeg. 
Biljarten kan je 365 dagen in het jaar ( tenzij het gebouw 
gesloten is of er een ander evenement is). 
Je hebt nooit het probleem dat je nat word door de regen, want 
ook bij regen kan het doorgaan. 
 
De Horna heeft een eigen gebouw met voldoende biljarts en 
voorzieningen voor eten en drinken. Roken is in het gebouw 
verboden en op de jeugdavonden mag er geen alcohol 
geschonken worden aan de jeugd. Ook niet als dat jeugd is die 
al 18 jaar of ouder is (bij het biljarten is de jeugd tot 21 jaar). 
Hier is streng toezicht op. 
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De jeugdavond is op vrijdag en het gebouw is vanaf 19.00 uur 
open. We beginnen de avond met het spelen van een paar 
partijen en training en als er nog tijd over is dan is er nog de 
mogelijkheid om een spelletje te spelen. Dit kan 10 van de 
rood, vlotbruggen, 5 Ball of een ander spel zijn. Net waar de 
jeugd zin in heeft. 
 
Op de jeugdavond is er minimaal 1 jeugdbegeleider aanwezig. 
Mocht het zo zijn dat beide jeugdleiders niet aanwezig kunnen 
zijn, dan zullen zij voor vervanging zorgen. 
Zij zullen de avonden in goede banen leiden en de partijen 
uitschrijven en aangeven wie er training krijgt. 
Ook zijn zij het aanspreekpunt voor de jeugd en de ouders als 
er vragen zijn. Zij zullen dan kijken of ze een antwoord op de 
vraag kunnen geven en indien nodig die doorspelen aan het 
bestuur. Het voornaamste bij de jeugd is het plezier hebben in 
het spelletje en met elkaar. 
 

Help ons erbij om de gemiddelde 
leeftijd weer omlaag te krijgen. Er 
lopen een heleboel talentjes rond 
dichtbij u. 
Kom eens op een vrijdagavond 
langs en laat ze kennis maken met 
de biljartsport. We zullen er de tijd 
en de ruimte voor maken om ze 
eens de sfeer te laten proeven en 
een poging te laten wagen om het 
spel te spelen. 
 
 

Meer informatie kunt u vinden op de website van BV Horna, 
www.horna.nl, onder het kopje jeugdbiljarten. 
Telefonisch is de BV Horna bereikbaar onder nummer: 0229 
215726 
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Voor vragen kan u terecht bij een van de jeugdbegeleiders of 
bij het bestuur.  
Jeugdbegeleiders zijn: 
E. de Wit                          06 22185739 
A. Nat                               06 53604558 
Emial: jeugdzaken@horna.nl 

 
BILJARTEN IS LEUK, GEZELLIG, LEERZAAM 
VOOR JONGENS EN MEISJES EN HELEMAAL 

NIET DUUR. 

 
Wie gaat de uitdaging aan en word misschien 

eens een jeugdkampioen 
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Kampioen driebandentoernooi 2016 

 
 
Rob Schram nieuwe kampioen Horna driebandentoernooi 
2016 
 
Zondag 9 oktober is het jaarlijkse driebandentoernooi weer 
verspeeld. 
Er waren dit jaar 24 deelnemers, verdeeld over 6 poules, die 
alleen streden om de felbegeerde Dick Jaspers wisselbeker. 
Om 10 uur gingen alle poules van start en werd er geprobeerd 
de benodigde caramboles te maken. 
In mijn poule werd de eerste partij gespeeld tussen Jan 
Lankhorst en Jack Dudink. 

Waar Jack zo af en toe 
een puntje maakte, 
dacht Jan dat hij in de 
AH liep. Zijn score 
verloop leek meer op 
een streepjescode. 
Derhalve gaan we, voor 
volgend jaar, 
overwegen een scanner 
aan te schaffen. Is het 
wedstrijdformulier 
makkelijker in te voeren. 
 

 
Zelf won ik zowaar een partij, en kon zo even genieten van 
een gedeelde 1e plaats in de poule. Helaas was dat maar van 
korte duur. Ik heb nog een heel kleine kans op de finale 
gehad, maar die was zo klein, dat je er zelfs 2 vergrootglazen 
voor nodig had. 
Omdat driebanden nou niet een van de makkelijkste spelletjes 
is, had menig speler de maximale 50 beurten nodig. Terwijl de 
ene poule aan het genieten was van een welverdiende lunch, 
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speelde een andere poule een wedstrijd op hun tafel. 
Zodoende konden we rond 3 uur aan de finalerondes 
beginnen. 
 
Kwart finale: 
Bas Bouwhuis tegen Rob Schram 
Ben Dudink     tegen Rob Boering 
Johan Sluiter   tegen Jack Dudink 
Jeroen Smit     tegen Lucien Vossems 
Halve finale: 
Jack Dudink    tegen Rob Schram 
Jeroen Smit    tegen Ben Dudink 
Finale: 
Jeroen Smit  tegen Rob Schram     voor de 1e en 2e plaats 
Jack Dudink  tegen Ben Dudink      voor de 3e en 4e plaats 
 
In de kwart en halve finale werd er gespeeld zonder nabeurt 
en in de finale werd er gespeeld met een nabeurt. Bij gelijke 
stand zou er een Barrage plaatsvinden. Om de finale nog wat 
meer spanning te geven hebben we dit jaar het voor het eerst 
geprobeerd. 
Voor de 1e en 2e plaats was dat niet nodig. Waar een ieder zijn 
geld zou hebben gezet op routinier Jeroen Smit, was het, na 
een spannende partij, Rob Schram die er met de titel vandoor 
ging.   

De gebroeders Dudink 
maakte er een spannende 
pot van. Jack was uit ( 10 
carmboles) en Ben had nog 
de nabeurt. Hij moest er nog 
3 en de meeste nog 
aanwezige hadden er een 
hard hoofd in of dat wel zou 
gaan lukken. Maar Ben had 

de moed nog niet op gegeven en prikte de laatste drie er ook 
nog even op, met als resultaat een barrage. Jack moest er 2 
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maken en Ben 3, Helaas lukte het Ben niet om nog een keer 
een stunt uit te halen. 
 
Eindstand: 
1e : Rob Schram 
2e : Jeroen Smit 
3e : Jack Dudink 
4e : Ben Dudink 
Allemaal gefeliciteerd. 
 
We kunnen 
terugkijken op 
een prachtig mooi 
toernooi, waar 
tijdens de strijd 
de gezelligheid 
en de lol voorop 
stonden 
 
 
 
 
Helaas waren er maar 24 deelnemers, maar we hopen er 
volgend jaar toch weer meer te kunnen strikken. Hopelijk 
komen er volgend jaar, en natuurlijk bij alle andere toernooien 
die er plaatsvinden bij BV Horna, ook meer belangstellende 
kijken. Dat is niet alleen leuk voor de spelers, maar ook erg 
gezellig. 
 

Het volgende grote toernooi is het kadertoernooi, dat 
verspeeld word op 16, 17 en 18 december 2016. 

 
KOMT ALLEN KIJKEN 

 
 
Anjo Nat 
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Foto-collage driebanden toernooi 
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TOESPRAAK “HART VOOR HORNA” 

 
 

27 November 2016 
 
 
Beste Horna vrijwilligers en partners, 
 
Hartelijk welkom op deze middag, speciaal voor jullie 
georganiseerd. Dat jullie en masse gekomen zijn, is een prettig 
signaal van jullie blijvende betrokkenheid. Als kersverse 
voorzitter ben ik ook betrokken, want het is vandaag de 
trouwdag van Cobie en mij. 
 

Wat is een vereniging 
zonder vrijwilligers? 
Simpelweg geen 
vereniging! Zonder 
hulp van vrijwilligers 
ontstaat het failliet van 
het “instituut 
vereniging” in ons land. 

Heel veel Nederlanders zetten zich dagelijks belangeloos in 
voor hun sportvereniging. En dan praat ik niet eens over 
vrijwilligers bij een stichting of vereniging in de 
maatschappelijke en sociale dienstverlening. 
Het is mij niet gelukt te achterhalen, wat maatschappelijke of 
sociale dienstverlening precies inhoudt. Hun werkvelden zijn 
identiek en overlappend. Door de terugtrekkende overheid 
wordt er steeds meer een beroep op sportverenigingen 
gedaan om een (meer) maatschappelijke functie te vervullen.  
 
Naast de organisatie van de biljartsport (competities, 
toernooien, lessen, etc.) doet Horna Biljartvereniging 
ongemerkt aan maatschappelijke dienstverlening. Enkele 
voorbeelden: “Doorbreken eenzaamheid bij het alleenstaande 
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(oudere)lid, sociaal samenzijn, gezelligheid en het Horna-
gevoel.”  
 
De maatschappij vergrijst en er zal steeds meer een beroep op 
mantelzorg en vrijwilligers worden gedaan. Ook het soort 
vrijwilliger verandert. Tegenwoordig kent men de flexibele en 
kort verband vrijwilliger. Er komen steeds meer mensen (vaak 
met een drukke baan en een druk sociaal leven), die wel 
bereid zijn projectmatig te werken of een korte klus willen 
uitvoeren. 
 
Gelukkig heeft Horna al jarenlang goede uitvoerende en 
ondersteunende vrijwilligers en …………..  

dat zijn jullie! 
 
Door jullie permanente inzet kan op een verantwoorde en 
professionele manier de biljartsport, zowel in 

competitieverband als 
recreatief, worden 
gespeeld. Vandaar dat 
het bestuur jullie als 
dank en waardering 
“Hart voor Horna” 
aanbiedt. Geen 
poespas, gewoon 
gezellig! Een drankje, 
hapje, praatje en 
elkaar beter leren 
kennen. 

 
Het bestuur is trots op jullie en hoopt nog jarenlang op jullie 
hulp en steun in goede gezondheid te mogen rekenen. Dankzij 
jullie blijft “Horna laagdrempelig en voor iedereen”. Hartelijk 
dank voor jullie grote hart voor Horna. 
 
Daan Fons 
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Aankondiging voorronde VIKABE 2017 

 
 
Voorronde: 8 januari, uiterlijke inschrijving vóór 6 januari 
Voorronde: 15 januari, uiterlijke inschrijving vóór 13 januari 
Finale ronde: 29 januari 
 
Voor alle dagen geldt: 
Aanwezig uiterlijk:            9.45 uur                                     
 
Aanvang :                       10.00 uur                                  
  

 

 
Horna Tenue verplicht 
 
8 januari 2017 is het weer zover. Dan vind de 1e voorronde plaats 
van het ViKaBe toernooi plaats. Op 15 januari is de 2e voorronde. 
 
Alle leden van de Horna kunnen/mogen zich inschrijven voor een 
van de dagen van dit jaarlijkse evenement.  
 

Er word gestreden in 2 disciplines. Libre of Kader.  
Op 29 januari vind de finaleronde plaats.  

 
Inschrijven kan op een van de lijsten die aan het prikbord hangen of 

via: anjonat@tele2.nl 
 

Niet ingeschreven?!?!?!?!? 
Kom dan gezellig kijken of helpen met tellen en schrijven. 

 
HOE MEER ZIELEN, HOE MEER VREUGD.  

 
ZEGT HET VOORT ZEGT HET VOORT 

 
 
Anjo Nat 
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