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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) 
J.A.P. Meere  06-53695502 
Email: vicevoorzitter@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 
NL70 RABO 0333 0329 69 (overige zaken) 
t.n.v. Horna Biljartvereniging 
 
Ledenadministratie en contributie 
R. Asma 06-51224750 
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, 
 
Het jaar 2017 is bijna voorbij; wij 
naderen 2018, in welk jaar wij onze 
vereniging weer financieel in de 
pas gaan krijgen. Er zijn in 2016 en 
2017 een aantal grote 
noodzakelijke uitgaven gedaan 
voor de keuken/bar-verbouwing, 
nieuwe barkoeling en koelkast, 
nieuwe pc’s en een nieuwe kassa. 
In 2018 zijn de cv-ketels en het 
buitenschilderwerk aan de beurt. 
 
 
Met hulp van de bouwtechnische commissie zullen wij ons 
begin volgend jaar buigen over de verdere uitgaven groot 
onderhoud in relatie tot de jaarrekening. 
 
Gelukkig kan er blijvend ongestoord worden gebiljart tijdens 
onze gezellige avonden en middagen. Naast de terugkerende 
toernooien is er op 12, 13 en 14 januari 2018 de Nationale 
finale libre Topklasse. Tevens zijn wij voor 3 jaar verzekerd 
van het Nederlands persoonlijk kampioenschap voor 
verstandelijk gehandicapten in ons eigen “huis”! Dit 
kampioenschap wordt steevast op de 1ste zondag in juni van 
elk jaar gehouden. 
 
Toernooien zijn een belangrijke bron van extra opbrengsten. 
Hiermee zijn wij er nog niet. Goede sponsoring is nodig! Wij 
zoeken nog een (bestuurs)lid, al dan niet gesteund door een 
sponsorcommissie, die het een sport vindt extra geld te 
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vergaren. Daarnaast zal er naar een structurele 
opbrengsten-oplossing moeten worden gezocht 
 
Het bestuur is met Irma Huisman (secretaris) en Jan Meere 
(vice voorzitter) op sterkte. Met inzet van hun kwaliteiten zal 
onze vereniging regionaal en nationaal meer betekenis gaan 
krijgen. Een plezierige vereniging voor jonge, oude, 
recreatieve, ervaren en “professionele” biljarters! 
 
Het allerbelangrijkst blijft echter uw thuissituatie. Ik wens u en 
uw geliefden fijne feestdagen en voor 2018 veel gezondheid 
en geluk.  
 
Daan Fons 
Voorzitter 
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Van de Redactie.. 

 
 

Druk, druk, druk…. Het leven van alle dag. Ik heb een drukke baan, 
waarbij kantoor-uren niet gelden. Maar, ik heb het liever druk dan 
werkeloos te zijn. 
Bij incidenten in de automatisering dien ik de werkzaamheden te 
coördineren en helaas dienen calamiteiten zich nooit aan. Betekent 
dus veel ad hoc en weinig planning. Daarnaast ben ik 
verantwoordelijk voor een stuk informatiebeveiliging en privacy en 
dat staat de laatste tijd behoorlijk in de belangstelling. Kortom: 
donderdagavond, biljartavond, is dan niet altijd een gegeven. 
Toch is het van grote waarde om tijd te maken. Donderdagavond is 
het ‘ontstressen’. In deze tijd kun je dat vergelijken met het paradijs. 
En dat is heel wat waard. 
 
Een speciaal dank woord is gericht aan Anjo Nat. Ofschoon hij altijd 
erg actief is in het clubwezen is hij, volgens mij nu, voor de derde 
keer op rij, hofleverancier van copy. Top! 
 
Veel leesplezier. 
 
Paul Gijben. 
 
 
 
 
 
 
 

KOPIJ KOPIJ KOPIJ KOPIJ KOPIJ 
 

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

 
Uiterlijk inleveren voor 30 maart 2018 
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Nieuwe kassa 

 
 

Het bestuur heeft besloten een nieuwe kassa aan te schaffen. Deze 
is inmiddels geplaatst en functioneert. De reden is dat de oude 
kassa  niet meer onderhouden kon worden en dus bij een storing 
niet meer gerepareerd zou worden. 
De kassa die aangeschaft is, is simpel en eigenlijk makkelijk te 
bedienen. Het is een kassa die ontworpen is voor sportverenigingen 
en is inmiddels bij 2000 sportverenigingen geplaatst is. 
Ook is er een pinapparaat geplaatst. Om fooien niet in het gedrang 
te laten komen zal er een fooienpot neergezet worden waarin 
contant geld gegooid kan worden. 
We hopen dat we er veel plezier van zullen hebben en dat de dames 
die ons drankje of kopje koffie of thee verzorgen dat ook zullen 
ervaren. 
 

Jan Meere 
Vicevoorzitter.  
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De week door … 

 
 
Maandagavond nieuws. 
 
De zomer is bijna voorbij en we zijn weer begonnen met de 
wintercompetitie. 
 
De opkomst van de zomercomp 2017 leek mij een dieptepunt 
voor de maandag avond en de teloorgang voor het biljarten, 
gemiddeld 12 biljarters op 9 biljarts daar wordt je niet blij van. 
Voor de rest kan ik zeggen dat het best wel gezellig is. 2 
partijtjes spelen en daarna wat keuvelen met een Jagertje of 
biertje ook dan is het zomaar 12 uur.  
Maar de winterse avonden komen er weer aan en de eerste 
paar weken al gelijk wat meer bezoekers,  gem 17 spelers dus 
bijna alle 9 biljarts bezet. Kijk daar word ik nou blij van en ik 
ben bijna altijd blij. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het teamen is ook weer begonnen zowel op nationaal niveau 
als op district niveau. Heel veel spelers spelen in beide 
competitie`s  dus die hebben er weer zin in. Zelf ben ik nog in 
een klasse aanwezig en dat is in het district waar ik mij moet 
proberen te bewijzen of ik boven de 7 gem kader 38/2 kan 
spelen. Ik vraag daarom aan al mijn tegenstanders of ze mij 
mooie ballen willen geven zodat ik boven de 7 kan en mag 
blijven spelen. Ik hoop op jullie medewerking. Bij voorbaat mijn 
hartelijke dank. 
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Als afsluiting van de zomercomp 2017 zijn we ook nog een 
keer aan het kikkeren gegaan. 9 spelers gingen de strijd aan in 
2 poules. v/d Haar, Ensink, Ooms en Dudink N. in poule 1. En 
v/Til, Boon, Noordeloos, Asma en Dudink B. in poule 2. 
Winnaar poule 1 Joop v/d Haar en 2de Nick Dudink. 
Winnaar poule 2 werd Rob Boon en 2de Rinse Asma. De als 
eerste geëindigde speelde de finale met als prijs een pond 
paling en de als tweede geëindigde speelde de troost finale 

om een half pond paling. Nick 
Dudink werd de winnaar voor een 
pond en Rob Boon werd winnaar 
voor een half pond.  Nick lustte 
geen paling maar mijn opa is er 
gek op vinden jullie het gek dat ik 
het meeneem voor hem, zo is 
geschied. De slachtpartij van het 

half pond heeft daarna plaats gevonden en we hebben het 
weer gespoeld met een biertje. De Paling kwam zoals 
gewoonlijk weer van rokerij Groot die het zelf ook nog even 
kwam brengen, hiervoor nog onze dank. 
Irma onze arbiter voor diverse gelegenheden werd ook nog 
jarig en dat hebben we dan ook uitbundig gevierd in het 
schippershuis . Het werd weer een gezellig feest, leuke muziek 
en voordrachten van  Irma met haar levensbeschrijving van 
geboorte tot heden zodat we van alles op de hoogte zijn in 
haar bestaantje. Jos, familie en vrienden hadden een mooi lied 
gemaakt op tekst van Hazes dus dat ging er ook wel in en het 
werd zomaar laat. Irma nog vele jaren toegewenst en je mag 
het gerust nog eens doen. 
 
Zo ik ben er weer doorheen, ik heb het weer gehad. Tot de 
volgende keer maar weer. 
 
Bensink. 
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De week door … (vervolg) 

 
 
Donderdagavond nieuws. 
 
De afgelopen periode moesten we het stellen zonder hulp van onze 
trouwe wedstrijdleider van de donderdagavond. Helaas. Laura van 
Rongen had voldoende motivatie, maar te weinig energie. Dit al 
vanwege lichamelijk ongemak. 
De vaste invaller Theo Loos pakte dit moeiteloos op, maar 
betekende dat Theo zelf weinig tot spelen toekwam. Anja Nat en 
ondergetekende zijn bekend met de geautomatiseerde 
mogelijkheden van de Horna. Kortom, wij kunnen een stukje 
wedstrijdleiding overnemen en ook Theo wat ontlasten. 
Of dat nou te maken had met onze inzet, of dat Theo er gewoon 
behoefte aan had is ons niet bekend, maar Theo wilde met vakantie. 
Theo heeft nog net voor zijn vakantie wat administratieve 
handelingen gedaan zodat de donderdagavond competitie weer met 
een schone lei kon beginnen en vervolgens heeft Theo zijn koffers 
gepakt. Hoe lang ga je weg, Theo?, vroeg ik nog, bekend met de 
steeds beperktere mogelijkheden van gepensioneerde, omdat we 
zo’n medelijden moeten hebben  met de arme pensioenfondsen. 4 
weken, antwoorde Theo blij. Ik trok enigszins wit weg. Die avond 
heb ik geen bal meer kunnen raken. Dat zegt niet zo heel veel, want 
dat is normaal, maar toch…. 
 
Anjo en ik hebben elkaar wel afgewisseld, maar de grote druk kwam 
toch op Anjo’s schouders neer. Anjo heeft zich kranig geweerd, 
maar uiteindelijk werd de druk te groot. Hij heeft zich vervolgens 
aangemeld bij de Klaverjasclub te Blokker. Slechts 3 weken heeft hij 
het volgehouden en toen was hij er ook klaar mee. Telkens ging 
Anjo nat….. Toch maar weer gaan biljarten. Nee, alle gekheid, Anjo 
is onmisbaar. Hetzelfde voor Theo en Laura. 
 
Mijn aanwezigheid op de donderdagavond is beperkt. Maar, als ik er 
ben, wil ik graag ondersteunen op het gebied van wedstrijdleiding. 
Het programma is mij bekend en een beetje ICT kennis komt goed 
van pas. 
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Om bij het laatste nog even te blijven, een grappige situatie bij het 
teamen wil ik graag nog even delen. We waren te gast, als Horna 
23, bij Aquit’93 in De Witte Valk. Een kleine ruimte met 2 biljarts en 2 
supermoderne electronische telborden. Men had nog wat geld 
over… zullen we maar zeggen. Deze electronische telborden waren 
voorzien van een afstandsbediening. Een beetje peuter begreep het 
al bij het zien, maar men vond het nodig om een algemene uitleg te 
doen. Nog net geen presentatie in Powerpoint, maar we moesten er 
aan geloven. 
 
Helaas, de eerste partij bij wie ik mocht 
tellen, gaf de arbiter mij te verstaan, na 
mij met een opnemend blik inschattend 
als dat van een halve mongool,  de 
afstandsbediening zelf te willen 
bedienen. En zo geschiedde. 
 
 
Paul Gijben  
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Open Horna Jeugdtoernooi 

 
Geachte dames en heren, 
 
Biljartvereniging Horna is voornemens een open jeugdtoernooi te 
organiseren om de biljartsport te promoten onder de jeugd. 
Het plan is om jeugd zich te laten inschrijven vanaf 7 jaar tot 18 jaar. 
 

Zowel leden van een vereniging en niet leden kunnen zich 
inschrijven. 

 
Afhankelijk van het aantal inschrijvingen zal er gekeken worden of het 
toernooi over 1 of 2 dagen word verspeeld en zullen we een toernooi 
datum gaan prikken. 
Zelf hebben we al een lijst met jeugd spelers die graag zouden willen 
deelnemen. 
 
Er zal gespeeld worden in poules naar sterkte, waarbij de nieuwelingen 
worden ingedeeld naar inzicht. 
We zouden de clubs willen oproepen om hier kenbaarheid aan te geven en 
eventuele deelnemers enkele keren onder hun hoede te nemen om ze een 
klein beetje voor te bereiden. 
Voor de clubs zelf is het misschien ook leuk als er dan misschien nog 
enkele nieuwe leden uit voort komen. 
Het toernooi zal worden gespeeld in het voorjaar van 2018. (Is de planning,  
mei einde seizoen) 
Graag zouden wij uw hulp willen bij het verspreiden van dit bericht onder 
uw verenigingen, zodat wij een groot aantal clubs kunnen benaderen. 
Mocht men geïnteresseerd zijn en meer informatie willen hebben, dan kan 
men een mail sturen naar onderstaand mail adres. 
Maak kinderen enthousiast. Eigen kinderen, kleinkinderen, buurkinderen en 
alle andere kinderen. 
 
Laat de biljartsport weer jong worden. 
Graag zien we velen inschrijvingen te gemoed. 
Met vriendelijke groet, 
 

Anjo Nat 
BV Horna  
Hoorn 
 
e-mail: jeugdzaken@horna.nl 
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Open Horna jeugdtoernooi (advertentie) 

                               
 

Open jeugdtoernooi voor jongens en meisjes 
die ook eens willen proberen te biljarten. Alle 
jeugd tussen de 7 en 19 jaar kan meedoen. 
Ook als je nog nooit biljart heb gespeeld. 
Indeling naar sterkte en ervaring. 
 
 

 
Inschrijven kost niets meer dan een goed humeur. 
Als je wil inschrijven of meer wil weten? 
Stuur een mail naar: jeugdzaken@horna.nl 
Je krijgt dan een inschrijfformulier toegestuurd die je invult en 
terugstuurt. 
 

Inschrijven kan tot 1 maart 2018 
 
Datum voor het toernooi: 

19 en 20 mei 
 

Afhankelijk van het aantal inschrijvingen 1 of 2 dagen. 
Indien 1 dag, dan zondag 20 mei. 

 
Anjo Nat 
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Gezellig 
Kom op zondag 
Vrij biljarten 

Vanaf zondag 10 
september 

 
 

Vanaf 10 tot ca. 13 uur 
Kost niets extra 

(niet tijdens toernooien en finales) 
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Kampioen Horna Driebandentoernooi 2017  

 
 

Zondag, 12 november 2017, was het weer zover. Het jaarlijkse 
clubkampioenschap driebanden. Dit jaar met 26 deelnemers. 
 
Om 10 uur werd de eerste trekstoot gemaakt in 7 poules. Er 
werd weer driftig gestreden om het aantal te maken 
caramboles te maken binnen 40 beurten. Niet alle deelnemers 
redde dat. Er waren er ook echter bij die boven verwachting 
goed presteerde en soms al bij 20 beurten uit waren. Voor de 
een is driebanden een eitje en voor de ander is het een hele 
opgave. Kijken, rekenen, krijten en gokken is toch wel de 
hoofdmoot van het geheel, waarbij het bij sommige lijkt of het 
zo moet en bij de ander de kraaien over tafel vliegen. 
 
Met tussendoor een hapje en een drankje is het een gezellige 
bedoening. In sommige poules is de strijd al gestreden na de 
3e partij, maar er zijn ook poules bij waar het van de laatste 
partij afhangt. 
Bijvoorbeeld in poule 1, waar de koploper Anjo Nat ( stond na 
2 partijen bovenaan ) het met Ben Geldermans moet gaan 
uitmaken wie er doorgaat naar de finale rondes. Zo redelijk al 
het bij zijn eerste 2 partijen ging, zo slecht was de laatste partij 
van Anjo. Daarentegen ging Ben als een speer en prikte er 
zomaar 10 op binnen de 40 beurten. In de nabeurt zou Anjo er 
nog 5 moeten maken om door te gaan, maar zelfs de acquit 
stoot wilde al niet meer. De beste punten waren al in de eerste 
2 partijen er uit gespeeld. 

 
Ook andere hadden niet de beste 
dag. Zo kon Jeroen Smit geen vuist 
maken tegen Wouter Heida, Jos 
Noordeloos en David Bron, waarbij 
zijn kansen op een finale waren 
bekeken.   
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Jack Dudink was daarentegen op dreef. Hij rekende 
genadeloos met al zijn tegenstanders in de poule af, evenals 
Gerard Wammes, met een 100% caramboles. Beide heren 
gingen dan ook door naar de finale rondes. 
Natuurlijk staat gezelligheid en plezier in het spelletje voorop, 
maar er werd aan elke tafel toch fanatiek gestreden voor de 
winst. Soms misschien een beetje te fanatiek, waarbij de 
overmoed de overhand nam en er ook menig bal werd gemist. 
Uiteindelijk waren er 7 nummers 1 en 1 beste nr 2 voor de 
finale rondes. Ben Geldermans, Gerard Wammes, Jack 
Dudink, Jos Noordeloos, Lucien Vossems, Arie Rotteveel, 
Rene Zwaap en Marius Ouwerkerk plaatste zich voor de 
laatste 3 rondes. 
In de finale rondes bleven het aantal punten gelijk, alleen het 
aantal beurten werd verlaagd naar 30. In de finale rondes 
werden er 4 partijen uitgemaakt binnen 30 beurten. Alle 
andere partijen werden tot en met de 30e beurt uitgespeeld. Er 
waren geen gelijke standen, dus was er ook geen barrage 
nodig. Het percentage caramboles besliste wie de partij 
gewonnen had. 
 
Aan de 100% score kwam voor Gerard Wammes een einde in 
de kwart finale, waarbij Jack Dudink weer wel zijn 100% score 
behield. Jack maakte het in de 23e beurt uit en plaatste zich 
voor de strijd om de plaatsen 1 t/m 4. 
De andere 3 partijen werden beslist op percentage. 
 
Door voor de plaatsen 1 t/m 4: 
Jack Dudink, Marius Ouwerkerk, Arie Rotteveel en Lucien 
Vossems. 
Plaatsen 5 t/m 8: 
Ben Geldermans, Rene Zwaap, Jos Noordeloos en Gerard 
Wammes. 
 
In de halve finales om de plaatsen 5 t/m 8 wist Jos er nog een 
winstpartij uit te persen om zo te mogen spelen voor de 5e of 
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6e plaats. In de laatste finale partij wist Gerard Wammes hem 
op de knieën te krijgen. Later 
verklaarde Jos dat zijn geweer 
leeg was en dat opladen voor 
de laatste partij er niet meer 
inzat. 
 
Gerard Wammes wist echter in 
zijn voor laatste partij, nog wel 
de pot uit te maken in 23 beurten met een mooie slotserie van 
3. Rene Zwaap kon in de nabeurt de benodigde 5 caramboles 
er niet meer op krijgen. 
Marius had zich formidabel door de poule fase gewerkt en 
zette de trend nog even voort in de finale rondes, waarbij hij 
het Jack Dudink erg moeilijk maakte. Jack was aardig 
onderweg, maar kwam uiteindelijk 3 punten te kort. Marius 
maakte de partij uit en ging zodoende strijden voor de 1e of 2e 
plaats. 
 
Van Arie Rotteveel hadden we nog weinig gehoord, maar Arie 
is dan ook erg stil als hij aan het biljarten is. Blik op neutraal en 
gaan met die banaan. Arie geeft er niet om en laat ze maar 
lullen. 
Maar als Arie dan toch in de finale rondes zit gaat hij er ook 
voor. En dat was te zien ook. Diverse moedigde Arie aan, 
maar hij maalde daar niet om. Rustig naar tafel, aanleggen, 
stoten en een punt maken. In de halve finale word het dan 
toch echt nog wel spannend als Lucien t/m de 27e beurt aan 
de leiding staat. Dan krijgt Arie de kans en grijpt die met 2 
handen, een keu en een krijtje aan. En hupsakee hij maakt er 
gelijk maar een serie van 3 van. Lucien moet dan alles op alles 
zetten om alsnog de partij naar zich toe te trekken, maar blijft 
steken op 1 caramboles waar hij er minimaal 3 nodig had. In 
de laatste beurt maakt Arie nog een carambole en verzekerd 
hij zich hiermee om een plaats, naast Marius Ouwerkerk, voor 
1 of 2. 
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Lucien mag het dan nog opnemen tegen Jack en dan lijkt 
meer op een voetbal wedstrijd dan op een biljartwedstrijd. Het 
Ajax en Feyenoord gaat met regelmaat over de tafel, waarbij 
het enige verschil met de voetbal is dat er hier wel supporters 
zijn toegestaan van beide partijen. 
 

Jack ( Ajax ) en Lucien 
( Feyenoord ) maken er 
inderdaad een 
interessant potje van, 
waar de heren 
voetballers en 
supporters nog wat van 
kunnen leren. Als er weer een punt 

gescoord word gaan de supporters niet met elkaar op de vuist, 
maar nemen er nog een biertje op, en de spelers zelf stralen 
ook de vriendelijkheid zelve uit, waarbij men elkaar ook 
voorziet van een biertje. Of dit nu echter chantage is laten we 
in het midden. 
Na 30 beurten is de stand dan wel 10 – 10, maar in het 
voordeel van Jack (14) die 2 punten minder moet maken dan 
Lucien (16). 
Het was een nette Feyenoord – Ajax, waarbij na afloop er 
geen ongeregeldheden uitbraken, maar vriendelijk werd 
geproost op de 3e en 4e plaats. 
 

In de finale voor 1 en 2 , 
was Arie op ramkoers. Na 
11 beurten had hij al 9 
caramboles en Marius 
nog maar 3. Er was wel is 
waar een achterstand 
voor Marius, maar nog 
geen man overboord. In 
beurt 14 maakte Marius 
een mooie serie van 5 en 
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kwam daarmee al weer aardig in de buurt van Arie. Voor 
Marius was de inhaalrace begonnen. 
 
Tot beurt 20 stond Arie met 3% voor om in beurt 23 nog een 
goede beurt van 2 caramboles te maken en hiermee op 
matchpunt komt. In die zelfde beurt maakt Marius niets en 
geeft Arie goede hoop op de winst, ware het niet dat Marius 
het in beurt 24 besluit uit te maken. 

 
Hiermee word het driebanden toernooi 2017 
afgesloten. De prijzen worden uitgereikt, met 
de zoenen van Irma. 
 

 
 
We kunnen weer terugkijken op een geslaagde dag en hopen 
dat we volgend jaar nog meer deelnemers te kunnen 
verwelkomen. 
 
 
Uitslag: 
1 Marius Ouwerkerk 
2 Arie Rotteveel 
3 Jack Dudink 
4 Lucien Vossems 
5 Gerard Wammes 
6 Jos Noordeloos 
7 Rene Zwaap 
8 Ben Geldermans 
 
 
 
Het eerst volgende evenement is het Kadertoernooi van 15 t/m 
17 december 2017  
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In het nieuwe jaar is er het Nederlands Kampioenschap Top 
Libre van 12 t/m 14 januari 
Voorrondes ViKaBe: 21 januari en 4 februari  
Finale ViKaBe          :  18 februari 
 
Geef u tijdig op voor het ViKaBe toernooi en neem gezellig 
supporters mee. 
 

Anja Nat 
 
 
 
 
 
 
 

 


