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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 
H. Knevel 06-26908835 

 
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 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, 
 
Tijdens de gezellige vrijwilligersmiddag van “Hart voor Horna” op 
zondag 3 maart 2019, zei ik in mijn openingsspeech dat ik het een 
eer vind voorzitter van Horna biljartvereniging in Hoorn te zijn. 
“Het is een eer U te dienen” is een begrip uit de Christelijke leer. 
Vergelijkbaar in onze seculiere maatschappij is sociale 
betrokkenheid, een belangrijke eigenschap voor de continuïteit en 
leefbaarheid van Horna. Zonder sociale betrokkenheid van al onze 
vrijwilligers zou onze vereniging niet eens kunnen bestaan! 
 
Op de algemene ledenvergadering van 29 april 2019 zal ik als 
voorzitter aftreden. De reden is, dat ik vanaf 27 september 2018 in 
Vaassen woon. Na goedkeuring van de vergadering zal mijn 
opvolger Jan Meere, thans vice voorzitter, zijn; deskundig en een 
ervaren bestuurder. Met uw goedvinden blijf ik ter ondersteuning als 
bestuurslid tot ultimo 2019 aan. 
 
In april 2013 trad ik tot het bestuur toe. In juli 2016 werd ik door 
omstandigheden voorzitter. Er zijn vanaf 2016 vele voorzieningen 
getroffen, zoals de verbouwing van de keuken/bar. Jan Meere geeft 
in zijn verslag een opsomming van de vele zaken, die zijn 
gepasseerd. Al die zaken hebben wij kunnen realiseren, doordat u in 
de algemene ledenvergadering van 12 april 2017 toestemming gaf 
voor kosten-besparingen en het realiseren van meeropbrengsten.  
Het resultaat mag er zijn. Het gebouw kent geen achterstallig 
onderhoud en er is ruimte om te investeren en reserveren. 
In 2018 bent u akkoord gegaan met het “Beleidsplan Horna Biljart-
vereniging 2018-2023”. Dit plan is het referentiekader van het 
bestuur en draagt bij aan een planmatiger aanpak. Belangrijke 
speerpunten zijn het leden-, sponsor- en vrijwilligersbeleid.  
 
Voor 2019 is een statutenwijziging aan de orde met daaraan 
gekoppeld opnieuw aanpassing van het Huishoudelijk Reglement. 
Op de komende algemene ledenvergadering zal dit onderwerp 
worden behandeld. 
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Ook bestuursleden zijn vrijwilligers, die hun werk “Pro Deo” 
verrichten. Dankzij een goede, voortvarende en humorvolle 
samenwerking binnen het bestuur is er in de afgelopen drie jaar veel 
tot stand gekomen. Het “Horna Gebouw” staat, zowel in letterlijke als 
figuurlijke zin.  
 
Deze vereniging is “goud”! Uniek vanwege de accommodatie, het 
bezit van het pand, het laagdrempelige karakter, het grote ledental, 
onze (inter)nationale topspelers, het organiseren van (nationale) 
toernooien, jeugdbegeleiding, clinics voor scholieren en vooral de 
gezellige clubavonden en –middagen. Niet ieder lid is zich daarvan 
bewust. Ik hoop, dat sommigen onder hen vanaf heden hun talenten 
voor de vereniging willen gaan inzetten. 
 

HET GA U GOED EN HET WAS EEN EER U TE DIENEN! 

 
Daan Fons 
Voorzitter 
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Van de Vicevoorzitter… 

 
 
Hoorn, 4 maart 2019 

 
Er zijn weer veel zaken gepasseerd afgelopen jaar. In dit verslag zal 
ik puntsgewijs de zaken weergeven. 
 
1. De nieuwe CV.  
Na een aanbestedingsprocedure is de opdracht gegaan naar Gebr. 
Kok bv Installatietechniek in Hoogkarspel. De start is in mei geweest 
, maar helaas zijn er onderweg diverse problemen geweest. De 
meeste zijn opgelost, maar het is tot heden niet gelukt om het 
regelen van de CV via 2 smartphones te laten lopen.  Tevens vinden 
we de temperatuur niet constant genoeg. Als de ingestelde 
temperatuur bereikt is, slaat de ketel af, maar het koelt dan 
vervolgens te ver af , voordat de ketel weer aanslaat. We hopen dat 
de geconstateerde problemen voor de jaarvergadering definitief 
opgelost zijn. 
 
2. De kantine 
In 2017 is een nieuwe kassa in gebruik genomen. Na wat aanloop- 
en gewenningsproblemen constateert het bestuur dat alle 
kantinedames prima met de kassa overweg kunnen. Wat mij betreft 
een compliment voor alle dames die zich toch een andere 
methodiek eigen hebben moeten maken. De kantinedames doen 
ook nog het nodige werk achter de schermen, bij voorbeeld het 
schoonmaakwerk dat Ineke doet, het aanbrengen van de 
prijswijzigingen door Henny, het maken van hapjes bij toernooien, 
etc. Ook daarvoor onze dank.  
Tevens zijn we in 2018 overgeschakeld van fusten van 50 liter bier 
naar die van 20 liter. Daarvoor zijn de nodige aanpassingen 
aangebracht. Het tapbier is nu beter gekoeld en tevens is een 20 
literfust veel beter hanteerbaar voor onze kantine dames dan een 50 
liter fust. 
Het bestuur heeft geluisterd naar de leden die het horecabier niet 
lekker vonden en daarom op flesjes overgingen. We hebben prijzen 
naast elkaar gelegd en geconstateerd, dat de inkoopprijzen van 
merkbieren 30% ( Alfa)  tot bijna 90% ( Amstel) hoger lagen dan die 
van horecabier. Dat zou ook veel effect hebben op de verkoopprijs 
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van een glas tapbier en vervolgens op die van flesjes bier en andere 
alcoholische dranken . Het bestuur heeft daarom besloten geen 
wijzigingen aan te brengen en tapbier en flesjes bier te blijven 
aanbieden, zoals we tot heden gedaan hebben. 
 
3. Schilderwerk 
John Baars heeft het schilderwerk buitenom gedaan, voor zover 
mogelijk. Door de nieuwbouw achter ons pand kan pas dit jaar de 
achterkant geschilderd worden. Het pand is aan de voorkant 
zienderogen opgeknapt.  
Binnen heeft Martin Appelman  deuren , kozijnen en de donkerroze 
toog in de zaal geschilderd. Hierdoor is een en ander weer 
opgeknapt. Martin en John, onze dank. 
 
4. ICT  
O.a. door de invoering van de AVG moest ook gekeken worden naar 
de veiligheid van onze ICT. Rinse Asma heeft dat prima gedaan. 
Tevens is in begin 2019 een kostenbesparing bereikt door o.a. een 
nieuwe internetkabel aan te brengen en daarmee een nieuwe 
internetaansluiting te bereiken. Ook hier heeft Rinse het voortouw 
genomen. Rinse , onze dank. 
M.b.t. de AVG ( Algemene Verordening Gegevensbescherming) 
heeft Paul Gijben de hele wetgevingskant op zich genomen. Na 
vaststelling door de algemene ledenvergadering hebben we de 
wettelijk vereiste documenten.  Paul, onze complimenten. 
  
5. Het digitale mededelingenbord 
Vanaf najaar 2018 hangt er het digitale mededelingenbord. Dit 
digitale scherm is geschonken door de Vrienden van Horna. Het is 
ingericht en wordt beheerd door Peter Bouwhuis. Op het bord 
worden standen gepubliceerd, maar ook wordt telkens de actuele 
informatie gegeven over tel- en schrijfbeurten bij wedstrijden en 
toernooien. Alleen die informatie al is waardevol voor leden om de 
gaten te houden. Daarnaast worden standen gepubliceerd, 
mededelingen vanuit het bestuur, etc. Ook Peter verdient hiervoor 
een  compliment.  
De informatie op het bord is telkens geactualiseerd en is afkomstig 
uit het Bewaarnummer, het overzicht dat jaarlijks door Thea de 
Weerd wordt samengesteld met alle wedstrijden, tellers en 
schrijvers, en de samenstelling van de Hornateams . We staan er 
wel eens te weinig bij stil hoeveel werk dat is en met hoeveel 
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mensen Thea contact moet hebben om alles goed in het overzicht te 
krijgen. Het bestuur is verheugd dat Thea dit telkens op zich neemt. 
Ook voor Thea een groot compliment .   
 
6. Overige zaken 
Er zijn relatief weinig storingen geweest. Als ze er al waren, werden 
ze snel opgelost door Rob Reinderman en Piet Bruin, onze 
gebouwenbeheerders. Zij hebben ook bedrijven geholpen die bij ons 
aan het werk waren. Een voorbeeld is o.a. het schoonmaken van de 
mechanische ventilatie geweest en de reparatie van de afzuigkap. 
Ook hiervoor onze dank. 
In een verslag waarin vooral activiteiten buiten het biljarten om 
centraal staan, ontbreken de namen van de mensen die met de 
genoemde vrijwilligers in feite het hart van onze vereniging vormen: 
de middag – en 
avondvoorzitters, de 
trainers, de mensen die 
sponsoren weten te 
vinden voor specifieke 
activiteiten, de 
wedstrijdleiders van 
toernooien, de helpers 
bij biljartactiviteiten van 
scholieren bij ons, 
zoals leerlingen van de 
Stormvogel en van het 
Taborcollege. Ook hen 
wil het bestuur van 
harte dankzeggen, 
want zonder vrijwilligers 
kan de vereniging niet 
bestaan. 
 
Jan Meere, 
Vicevoorzitter. 
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Van de Redactie.. 

 
 

De geboortedatum van de AVG (Algemene Verordening Gegevens-
bescherming) ligt alweer enige tijd achter ons ‘het’ is nu al bijna 1 
jaar. Nog even en we weten niet beter meer. 
Toch blijft het een lastige wetgeving, alhoewel deze over het geheel 
genomen niet veel afwijkt van de WBP (Wet Bescherming Persoons-
gegevens); de vorige wet die ging over de privacy. 
In veel gevallen wordt de AVG als excuus gebruikt om iets niet te 
doen of juist om uw toestemming te vragen. Vooral dat laatste was 
de dagen voorafgaand aan de startdatum van de AVG een heikel 
punt. Je kon geen mail openen of er verschenen weer 84 mails van 
nieuwsbrieven die smeekten om je toestemming. Dat is inmiddels 
gelukkig weer verledentijd. 
Ook al is het soms vervelend, al dat gedoe over de privacy, het is 
door het huidige digitale tijdperk een belangrijk item geworden. De 
AVG beoogd om die digitale verspreiding behoorlijk in te perken en 
minimaal zicht te houden wat er gebeurd met die privacy gevoelige 
informatie. Dat betekent niet alleen aanpassingen voor bedrijven en 
organisaties, maar ook voor stichtingen en verenigingen. Zo ook 
voor de Horna. Als u hierover vragen hebt, ik hoor het graag! 
 
Paul Gijben. 
 
 
 
 
 
 
 

KOPIJ KOPIJ KOPIJ KOPIJ KOPIJ 
 

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

 
Uiterlijk inleveren voor 5 juli 2019 
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Van de ledenadministratie... 

 
 

Leeftijdsopbouw bv HORNA         

  van  tot Aantal 

Leeftijdsgroep 0 - 25 12 

Leeftijdsgroep 25 - 50 12 

Leeftijdsgroep 50 - 60 24 

Leeftijdsgroep 60 - 80 141 

Leeftijdsgroep 80 - 100 19 

      

    Totaal 208 
      

Gemiddelde leeftijd:    64,9 

KNBB lid:    78 

 
Rinse Asma 
Ledenadministratie 
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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 
en Agenda 2019 

 
 
Hoorn, 23 maart 2019 

                              
Uitnodiging aan de leden van Horna Biljartvereniging voor de 
jaarvergadering (algemene vergadering) op: 
 

maandag 29 april 2019 om 19.30 uur 
 
Deze uitnodiging en de vergaderstukken gaan als van oudsher via 
het Horna Nieuws, met dien verstande dat verzending van het Horna 
Nieuws voortaan digitaal (per e-mail) zal plaatsvinden. 
  
AGENDA 
 
1. Opening 
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
 
3. Vaststelling en goedkeuring notulen jaarvergadering d.d. 25 

april 2018 
 
4. Jaarverslagen 2018 

De verslagen zijn résumés en verantwoordingen van het 
verrichte werk van diverse bestuurders en commissies. 
Desgevraagd volgt een mondelinge toelichting tijdens de 
vergadering. 

 
5. Jaarrekening 2018 

De jaarrekening 2018 is vertrouwelijk en ligt dan ook ter inzage 
bij de bar. De exploitatierekening eindigt - ondanks de nodige 
investeringen – met een positief resultaat. 

 
6. Verslag kascommissie 

Er zal staande de vergadering aan de leden worden 
gerapporteerd. Indien de kascommissie de jaarstukken 
goedkeurt, zal de commissie de vergadering verzoeken om 
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decharge aan de penningmeester en vervolgens het bestuur te 
verlenen. 
 

7. Goedkeuring begroting 2019 
De begroting 2019 is bij de jaarrekening 2018 gevoegd; 
eveneens ter inzage bij de bar. Desgevraagd zal er een 
toelichting worden gegeven. Het bestuur zal de vergadering om 
vaststelling en goedkeuring verzoeken. 

 
8. Benoeming leden kascommissie 

Wie geeft zich op als reserve-lid en vervolgens lid voor het 
controleren van de kasstukken 2020 en 2021? Het overzicht van 
de benoemde leden ziet er als volgt uit: 

 
Jaar Lid Lid Reserve-lid 
2016/Controle 
2017 

Simon Henk 
Koenen 

Co Morsink  

2017/Controle 
2018 

Co Morsink Jos Pouw Piet 
Hollestelle 

2018/Controle 
2019 

Jos Pouw  Piet 
Hollestelle 

Jan van 
Son 

 
9. Vacatures bestuur 

Vanwege verhuizing naar Vaassen treedt de voorzitter, Daan 
Fons, tijdens de jaarvergadering af. Het voorstel van het bestuur 
is om de vice voorzitter, Jan Meere, tot voorzitter te benoemen. 
Daan Fons blijft tijdelijk als bestuurder aan om ondersteuning te 
verlenen bij de statutenwijziging, e.d. 

 
Voorstel nieuwe vice voorzitter, Irma Huisman. 
Verdere vacatures: secretaris, wordt/werd vervuld door Irma 
Huisman en bestuurder sponsoring. 
Sponsorzaken kunnen ook worden geregeld via een op te 
richten sponsorcommissie. Geeft u zich alstublieft op. Horna kan 
niet zonder (kader)vrijwilligers! 

 
10. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

Paul Gijben is een expert op dit terrein en zal een toelichting 
geven. Biljartvereniging Horna gaat zorgvuldig en vertrouwelijk 
met uw persoonsgegevens om. Dat is vastgelegd per 25 mei 
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2018 in de AVG en andere wetgevingen, zoals de Archiefwet, 
Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en 
Telecommunicatiewet. Het bestuur is akkoord gegaan met de 
AVG-adviezen van Paul Gijben. 
In verband met de werkbaar- en controleerbaarheid zijn de 
volgende AVG-stukken van belang: 

1) Register van verwerkingsactiviteiten. 
2) Privacy beleidsdocument. 
3) Privacy verklaring. 
4) Privacy Impact Analyse/Vragenlijst. 

De documenten onder sub. 2 t/m 3 dienen door de leden te 
worden vastgesteld, naar aanleiding waarvan het bestuur de 
vergadering om vaststelling en goedkeuring vraagt. Het bestuur 
bedankt Paul Gijben voor zijn inzet, inbreng en kennis ten 
behoeve van Horna. 

 
11. Herdenken overleden Horna leden in het afgelopen seizoen 
 
 
 

PAUZE 
of  

 
 
 
12. Statutenwijziging 

In de vorige jaarvergadering is reeds gememoreerd, dat de 
statuten van 14 mei 1981 gedateerd zijn. Het bestuur zou met 
een aanzet tot statutenwijziging komen. Alsema Van Duin 
Notaris en Juristen in Hoorn hebben een Ontwerp Akte 
Statutenwijziging opgemaakt. Het bestuur verzoekt de leden met 
deze wijziging akkoord te gaan. 

 
Het bestuur wijst de leden dienaangaande op het volgende: 
“Conform artikel 16, lid 3 van de huidige statuten behoeft 
een statutenwijziging de aanwezigheid van tenminste 2/3 
van de leden, waarvan 2/3 akkoord gaat met de 
statutenwijziging. Als dat aantal niet wordt gehaald, moet er 
binnen 4 weken een nieuwe vergadering worden 
uitgeschreven. 
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De dan aanwezige leden, ongeacht de hoeveelheid leden, 
moeten dan het voorstel met 2/3 meerderheid goedkeuren. 
Bij deze nodigen wij u bij voorbaat uit voor een tweede 
algemene ledenvergadering op maandag 13 mei 2019 om 
19.30 uur in ons verenigingsgebouw. Het enige onderwerp 
op de agenda is ‘statutenwijziging’.” 

 
13. Aanpassing Huishoudelijk Reglement (HHR) 

Tijdens de jaarvergadering van 19 april 2017 is het HHR 
vastgesteld. Mede in verband met de nieuwe statuten dient het 
HHR opnieuw te worden gescreend. Dick van Gendt is hiermee 
aan de slag gegaan, hetgeen geresulteerd heeft tot een nieuw 
concept HHR. Het bestuur verzoekt de vergadering dit reglement 
vast te stellen en definitief van kracht te laten worden. Het 
bestuur bedankt Dick van Gendt voor zijn inzet voor Horna. 

 
14. Huldiging kampioenen, trouwe leden en leden van 

verdienste 
 
15. Rondvraag 
 
16. Sluiting 
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Notulen jaarvergadering 2018 

 
 
Jaarvergadering 25 april 2018 

 
Aanwezig: 
Daan Fons, Jan Meere, Arie Rotteveel, Jan Lankhorst, Irma 
Huisman, Jos Noordeloos, Martin Appelman, Jack Sjerps, Anjo Nat, 
Jan van Son, Jan Schaatsberger, Ruud Engel, Wim de Regt, Nick 
Hof, Rob Reinderman, Nico Pool, Paul Gijben, Nico Schipper,Jos 
Pouw, Leo Karels, Gerard Groot, Koos Smit, Jaap Bos, Bert Joris, 
Piet Kok, Eric de Wit, Kees Jong, Peter Vlaar, Rob Boon, Rinse 
Asma, Bertus Ensink, Germ Bot, Harry Tuin, Rob Nannings, Piet 
Bruin, Leon Dudink, Gerit Dudink, Nick Dudink, Jack Dudink, Dick 
van Gendt, Rob van Zelt, Jan Kolle, Peter Dudink, Harrie Dol, Joep 
Neefjes, Piet Hollestelle, Thea de Weerd, Rob Schram, Edward 
Leeder, Peter van de Oetelaar. 
 
1. Opening 

De voorzitter, Daan Fons, opent de vergadering 
 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 
E-mail d.d. 22 maart 2018 van Nick Hof. 
Toelichting “Vrienden van Horna”. 
Van beide stukken zijn aparte agendapunten gemaakt. 
 

3. Goedkeuring en vaststelling notulen d.d. 12 april 2017 
Jos Pouw vraagt of de notulen eerder gepubliceerd kunnen 
worden. 
Antwoord bestuur: “We gaan ons best de notulen van de 
jaarvergadering te publiceren in het volgende Horna magazine”. 
Notulen waren vierde kwartaal 2018 gereed. Door drukte is er 
helaas geen vervolgactie geweest, waarvoor excuses. 
 
Piet Hollestelle mist zijn naam in de notulen als reservelid 
kascommissie. 
  
De notulen zijn vastgesteld met de bovenstaande aanvulling. 
 

4. Jaarverslagen: 
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- Technische commissie: Goedgekeurd 
- Jeugd: Goedgekeurd 
- Jan Meere: Goedgekeurd  
- Arbitrage commissie (wordt staande de vergadering 

voorgelezen):Goedgekeurd 
 

5. Brief van Nick Hof 
1. Kan de Horna een betere afzuigkap installeren? 

Er is een opdracht verstrekt voor het nazien dan wel 
herstellen van de afzuigkap. Mocht dit geen verbetering 
inhouden, dan wel blijken dat de capaciteit onvoldoende 
is/blijft, dan zal er een beter exemplaar dienen te worden 
geïnstalleerd. Uiteraard, voor zover er voldoende budget is. 

2. Kan de Horna een verbod op horloges instellen op de arm 
die op de tafel rust? 
De avond-middagvoorzitters zullen wij verzoeken het (in te 
stellen) verbod om horloges te dragen aan de leden mede te 
delen. Wij zullen de bestaande richtlijnen erop naslaan en 
zonodig aanpassen. 

3. Mag men voor 1 keer contributie betalen op elke avond en 
dagdeel biljarten: 
Het bestuur heeft de intentie om het vaker spelen te 
beperken. Zie het Concept Beleidsplan 2018-2023 

4. Is roken met een verdamper of E-smoker binnen 
toegestaan? 
Roken is niet toegestaan, ook niet met een verdamper of E-
smoker 

5. Verzoek om de komende 15 jaar de jaarvergadering niet op 
een woensdag te laten plaatsvinden. 
De volgende vergaderingen zullen plaatsvinden op een 
maandag, dinsdag en donderdag. Daar er driemaal 
achtereen op een woensdag is vergaderd, zal er de 
komende negen jaar niet op een woensdagavond worden 
vergaderd. 

 
6. Vrienden van de Horna 

Verslag Jos Noordeloos. 
Voorzitter Gerard Groot geeft mondeling nog een toelichting op 
het verslag van Jos Noordeloos.  
Leden van het bestuur zijn: 
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Gerard Groot (voorzitter), Jos Noordeloos (secretaris) en Jack 
Dudink (penningmeester. 
 
Er is een aanvraag gekomen vanuit het bestuur om een Digital 
Signage/Narrowcating te kopen voor de Horna. 
Narrowcasting is een vorm van communicatie, waarbij publiek op 
een bepaalde locatie wordt bereikt door middel van een beperkt 
netwerk van audiovisuele display via een televisie scherm. 
Het bestuur van de Vrienden van de Horna heeft toestemming 
voor de aanschaf gegeven. 
Peter Bouwhuis heeft aangeboden om zich over de “content” te 
ontfermen. 
 

7. Verslag kascommissie 
De kascommissie bestaat uit Co Morsink en Jos Pouw. Van de 
kascontrole zijn notulen opgemaakt. Jos Pouw leest het verslag 
voor aan de leden. De stukken zijn een afspiegeling van de 
werkelijkheid. De kascommissie verzoekt de vergadering de 
penningmeester i.c. het bestuur décharge te verlenen, aan welk 
verzoek de vergadering voldoet. 
 

8. Benoeming kascommissie 

Jaar Lid Lid Reservelid 
2017 Simon Henk 

Koenen 
Co Morsink  

2018 Co Morsink Jos Pouw Piet Hollestelle 
2019 Jos Pouw Piet Hollestelle Jan van Son 

 
9. Toelichting en goedkeuring Beleidsplan Horna 

De voorzitter geeft een toelichting op het beleidsplan. 
Punt 7.1.”Up to date” - speerpunten zijn een belangrijk element 
voor de continuering van de vereniging. Er wordt hier uitgebreid 
bij stil gestaan. 
Na de uiteenzetting wordt het beleidsplan ongewijzigd door de 
leden goedgekeurd. 
 
In dit verband geeft de voorzitter aan, dat de statuten gedateerd 
zijn. Het bestuur zal met een aanzet komen voor wijziging van de 
statuten. 
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Joep Neefjes vraagt of het mogelijk is dat er boven een pooltafel 
kan komen. Hierdoor trek je meer jeugd naar binnen. 
Antwoord: “we nemen het voorstel mee naar de volgende 
bestuursvergadering”. 
Het bestuur heeft besloten geen pooltafel te plaatsen. Motivatie: 
“Geen toegevoegde waarde en geen/onvoldoende vrijwilligers 
voor toezicht.” 
 
Bijlage 3: 
Jan Meere geeft een toelichting op de prijzen van de 
consumpties. 
Voorstel om de koffie/thee te verhogen met €0,20 . 
Voorstel is goedgekeurd door de leden. 
 
De contributie gaat per jaar, tot en met 2020, verhoogd worden 
met €10,-- 
Voorstel is goedgekeurd door de leden. 
Jeugdcontributie blijft hetzelfde bedrag tot 2020. 
 
Begroting 2018 
Met inachtneming van het vorenstaande wordt de begroting 
2018 door de vergadering goedgekeurd. De begroting is van 
“rood” naar “zwart” gegaan. 
 
Voorstel van Jos Pouw: Per avond/middag iedere speler bij 
binnenkomst € 1,-- te laten betalen. 
Antwoord: we nemen het voorstel mee naar de volgende 
bestuursvergadering. 
Op zich geen slecht voorstel. Het bestuur heeft echter besloten 
dit systeem niet toe te passen. Motivatie: “In onze vereniging zijn 
tal van leden, die genoeg consumeren en zodoende bijdragen 
aan meeropbrengsten. Deze groep zou door hun consumptie-
vriendelijk gedrag de dupe van een dergelijke maatregel 
worden”. 
 
Arie Rotteveel geeft aan dat er bij de gemeente van zijn of haar 
woonplaats een cultuurstrippenkaart aangevraagd kan worden 
voor mensen met een laag inkomen. 
 

10. A.V.G. privacy wet 
Paul Gijben en Rinse Asma zijn hiermee bezig. 
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Beveiliging is in orde.  
De avond/middag voorzitters moeten geïnformeerd worden, dat 
ze eigen lijstjes niet mogen laten rondslingeren. 
Jos Pouw  heeft contact met een student die zijn 
afstudeeropdracht over A.V.G gaat doen. 
Hij gaat contact opnemen met Paul Gijben. 
 

11. Vacature sponsoring bestuur 
Er zijn helaas geen aanmeldingen voor de vacature sponsoring 
voor het bestuur. 
 

12. Herdenken overledenen Horna leden 
Er wordt een minuut stilte in acht genomen voor de leden , die 
het afgelopen seizoen zijn overleden. 
Joep Neefjes vraagt of bij de volgende jaarvergadering de 
namen genoemd kunnen worden van de leden die zijn 
overleden.  
De vergadering vindt het een goed voorstel. 
 

13. Huldiging jubilarissen 40 jaar trouwe dienst: 
- Ineke Hendrikse 
- Rob Reinderman 
- Bertus Ensink 

De jubilarissen hebben allen een zilveren speld en een bos 
bloemen overhandigd gekregen. 
 

14. Huldiging kampioenen 
De kampioenen van de Horna hebben een bloemetje en een 
Primera cadeaubon ontvangen. 

 
15. Rondvraag 

Joep Neefjes: “Is het mogelijk dat de leden tijdens de 
clubtoernooien niet meer in het clubtenue hoeven te komen”. 
Antwoord: Afgewezen door de leden door stemming. 
Anjo Nat: “De enquête in het beleidsplan is negatief over de 
jeugd. Oproep aan alle leden: maak reclame voor het 
jeugdbiljarten!” 
Jos Pouw: “Als er schade is aan een biljart, kan de speler dit 
verhalen op zijn of haar WA verzekering?” 
Antwoord: “Ja”. 
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Germ Bot: “Er zitten veel vetplekken op de biljartballen. Ze zijn 
vies en niet goed verzorgd.” 
Antwoord: “Avond/middag voorzitters informeren, dat de ballen 
beter verzorgd moeten worden.” 
Thea de Weerd: “Er zijn nog weinig inschrijfformulieren binnen 
voor de teams.” 
Rob Nannings: “Is het mogelijk dat er een open toernooi bij de 
Horna kan worden georganiseerd. Rob heeft mee gedaan met 
een open toernooi bij de NHD en heeft dit erg positief ervaren.” 
Antwoord:  “we nemen het voorstel mee naar de volgende 
bestuursvergadering.” 
Er zijn al jaarlijks veel toernooien en kampioenschappen die door 
steeds dezelfde vrijwilligers moeten worden georganiseerd. Dus 
voorlopig geen open toernooi. 
Rob Boon: “Bedankt het bestuur voor de gedane diensten van 
afgelopen jaar.” 
  

16. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen 
voor hun opkomst en deelname. 

 
 
 
 

Jaarverslag Technische Commissie 2018 - 2019 

 
 
Alles blijft bij het zelfde, of het moet op de jaarvergadering blijken 
dat er iets moet veranderen. 
 
Een dingetje zou er kunnen wijzigen en dat is het rouleren van de 
speelballen. Ik stel voor dat de ballen voor de maandagavond 
eenmaal per jaar vernieuwd worden omdat ze op dit moment veel 
minder gebruikt worden. Het omruilen zou dan een maand voor het 
kadertoernooi kunnen gebeuren. (Voorstel). 
 
Met de meeste hoogachting 
 
Bensink 
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Jaarverslag financiën 2018 - 2019 

 
 

Afgelopen jaar hebben we de CV ketel vernieuwd ca 5800,- Euro. 
 
Er is buitenom geschilderd ca 9000,- Euro. 
 
Er is een nieuw koffiezet apparaat aangeschaft, 550,- Euro. 
 
Er was een positief resultaat van 3500,- Euro 
 
Verder geen bijzonderheden. 
 
Vriendelijke groeten  
 
Arie Rotteveel 
Penningmeester Biljartvereniging Horna 
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Jaarverslag arbitragecommissie 2018 

 
 
Het jaar 2018 was een rustig jaar tot de maanden november en december 
toen zich ineens een golf van 7 arbitragezaken voordeed. In het hele jaar 
2018 waren er in totaal 10 zaken over het niet op komen dagen voor 
telbeurten. Andere zaken waren er niet. 
 
De arbitragecommissie had zaken over het niet op komen dagen voor een 
telbeurt de laatste tien 10 jaar meestal afgedaan met de sanctie 
“inhaalbeurt en extra telbeurt”. (in sommige gevallen werd geen extra 
telbeurt opgelegd). Maar in deze golf van 7 zat een aantal menden die 
vaker verzaakt hadden en de afgelopen jaren. Horna stond bij de 
voorwedstrijden op 27 november, 3 en 4 december voor schut ten aanzien 
van de deelnemers. Dat vroeg dus om andere maatregelen. Het 
arbitragereglement laat die overigens ook toe. 
 
De arbitragecommissie heeft hierover vergaderd en heeft een voorstel aan 
het bestuur voorgelegd om recidivisten aan te pakken. Het bestuur heeft dit 
voorstel bestudeerd en geaccepteerd als het nieuwe aangepaste beleid. 
Het beleid van de arbitragecommissie is nu dit geworden: 
 

1e keer verzuim: inhaalbeurt plus extra telbeurt 
2e keer verzuim: inhaalbeurt plus extra telbeurt 
3e keer verzuim: schorsing van een (1) maand 
4e keer verzuim: schorsing van twee (2) maanden 
5e keer verzuim: ontzegging van het lidmaatschap 
 
Het aantal keren wordt bepaald over de laatste vijf (5) jaar. 
Een zaak die langer geleden is dan vijf (5) jaar telt dus niet mee. 
Er kunnen omstandigheden zijn waarbij er anders geoordeeld 
wordt. 

 
Als gevolg van het nieuwe beleid zijn er twee schorsingen opgelegd. Een 
schorsing van twee maanden en een schorsing van een maand. De 
uitspraken in andere zaken waren “inhaalbeurten plus extra telbeurt” (7 
keer) en een (1) zaak werd geseponeerd in verband met ongeschiktheid. 
 
Zoals gebruikelijk hebben we hoor- en wederhoor toegepast. Na overleg 
zijn alle betrokkenen ook schriftelijk op de hoogte gesteld van de uitslag. 
Dat gebeurde middels een e-mail met het verslag van de arbitragezaak. De 
verslagen van de arbitragezaken werden ook aan de wedstrijdleiding 
gestuurd voor een (1) zaak loopt er nog een beroep bij het bestuur. Alle 
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zaken werden binnen twee maanden afgehandeld (dat zou misschien nog 
wat sneller kunnen). 
 
Door de wedstrijdleiding werd er het een en ander gedaan om te 
voorkomen dat we bij officiële wedstrijden geen tellers en schrijvers 
hebben. Zo is het actuele rooster voor tel- en schrijfbeurten waarin de 
laatste wijzigingen zijn opgenomen op de Horna-website te vinden en 
stuurt Thea vaak herinneringsmails aan de betrokkenen. 
 

Hopelijk gaat de trend in 2019 verder de goede kant op, dat wil zeggen 
naar beneden! 
 
Namens de arbitragecommissie 

Piet Hollestelle, secretaris. 
 
 
 

Jaarverslag jeugd 2018 - 2019 

 
 
We kunnen stellen dat, het seizoen 2018/2019, voor de jeugd stabiel 
is verlopen. Er komen jeugdleden en er gaan weer jeugdleden. 
Het blijft een probleem om de jeugd aan tafel te krijgen, en hebben 
al diverse initiatieven uitgeprobeerd. 
 
In mei 2018 hebben we het open jeugdtoernooi gehouden en dat 
was, ondanks dat er maar 10 deelnemers waren, een succes.  
Om dit soort evenementen meer aandacht te geven, is er vorig jaar 

besloten dat we dit om het jaar 
gaan doen, en het tussenliggende 
jaar ergens anders laten 
plaatsvinden. Zo kunnen meer 
clubs profijt hebben van een 
dergelijk toernooi. 
Dit jaar word er een jeugdtoernooi 
georganiseerd in Enschede en is 
het de bedoeling dat we daar met 
een afvaardiging van de jeugd 
heen gaan. 
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Rick de Wit is vorig seizoen Nederlands kampioen geworden Libre 
2e klas jeugd en gepromoveerd naar de 1e klasse jeugd. 
Het jeugdteam is vorig seizoen 3e geworden op het NK. Dit seizoen 
gaan ze het weer proberen, maar dan op de thuisbasis. Dit toernooi 
vind plaats op 25 en 26 mei 2019 bij de Horna. 
 
We doen ons best om de jeugd zoveel mogelijk te leren voor zover 
als dat mogelijk is. Er zijn er enkele die apart training krijgen van een 
eigen trainer of van een bondstrainer. Hier kunnen wij weinig aan 
veranderen. Helaas wil het trainen van clubtrainers niet zo erg 
lukken. We hopen dat hier ooit verandering in komt. 
 
We spreken natuurlijk de hoop uit dat er meer jeugdleden bij komen, 
om zo de onderlinge competitie ook interessanter te maken, maar 
daar zouden de overige leden ook hun steentje aan bij kunnen 
dragen, door het biljarten te promoten bij hun kinderen, 
kleinkinderen, achterkleinkinderen, buurkinderen, neefje, nichtjes en 
daar weer vriendjes en vriendinnetjes van. 
Mond tot mondreclame kan een hoop opleveren en wellicht zit er 
een talent bij. 
 
De Horna heeft al vele talenten voorgebracht die hele mooie 
resultaten hebben behaald. 
En de jeugd heeft de toekomst. 
Laten we met z’n allen de jeugd weer groot maken. 
 

Er zijn ook weer diverse clinics 
geweest van scholen, waarbij de 
ene een appeltje eitje was en de 
ander weer een dag hard 
werken. 
Respect voor de mannen die 
hun medewerking hebben 
verleend aan deze clinics. 
TOPPIE. 
 

Nick en Leon Dudink vallen officieel nog steeds onder de jeugd, 
maar gaan hun eigen weg. De kwaliteiten van deze heren zijn 
dermate, dat ze zelf trainen en training krijgen. Ze komen wel bijna 
elke vrijdagavond trainen op de grote biljarts. 
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Beide heren presteren niet onverdienstelijk en we hopen dat ze nog 
beter worden dan dat ze al zijn. 
 
We wensen iedereen een fantastisch biljartjaar toe. 
 
Namens de jeugdbegeleiding, 
 
Anjo Nat 
 
 
 

Verslag van enkele toernooien 

 
 
Dit verslag gaat over de clubtoernooien en het NK driebanden jeugd 
klein. De clubtoernooien zijn, tot en met het ViKaBe toernooi van 
2019, goed bezocht. 
 

De wedstrijdleiding 
doet er alles aan 
om van alle 
toernooien een 
feest te maken en 
natuurlijk ook 
spannend en 
onvoorspelbaar. 
Leden die andere 
keren meededen 
doen dat deze keer 
niet, en andere 
willen de uitdaging, 

al dan niet voor de eerste keer, wel eens aangaan, wat tot 
verrassende uitslagen kan leiden. 
Al jaren doe ik samen met Rob Reinderman de clubtoernooien 
organiseren, waarbij ik de laatste jaren de administratie doe en Rob 
het materiaal. Respect voor Rob dat hij alles toch weer klaar heeft 
om welk toernooi dan ook weer te kunnen beginnen. 
Natuurlijk willen we ook de leden die meedoen bedanken, want 
zonder hen is het organiseren van een toernooi een onmogelijke 
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zaak. 
 
Echter kunnen er nog meer meedoen. Hoe meer zielen hoe meer 
vreugd en gezelligheid. Dus schroom niet en doe eens mee met een 
van de volgende toernooien. 
In de laatste paar jaren hebben we het een en ander veranderd. 
Was het eerst zo dat men een geschat, gebaseerd op 25 beurten, 
aantal caramboles moest maken, maakt men nu het aantal wat men 
ook maken moet op de clubavond(en). Waarbij het hoogste aantal 
telt. ( Nu niet allemaal gaan drukken )  
Ook is het niet hebben van een nabeurt/gelijkmakende beurt in de 
finale rondes afgeschaft. Dit houd het spannend tot het einde. Bij 
remise word er een barrage gespeeld met 20% van het 
oorspronkelijke aantal caramboles. Dit heeft al tot een paar 
spannende partijen geleid. 
Dit jaar, 2019, hadden we voor het eerst sinds tijden een luxe 
probleem bij het ViKaBe toernooi. Tijdens de eerste voorronde dag 
hadden we 10 poules van 4 en de tweede dag hadden we er negen. 
Dit zou betekenen dat we de finale dan moeten spelen met 34 
spelers, en dat komt niet lekker uit. Er is ooit besloten dat de finale 
uit maximaal 32 spelers bestaat en dat houden we voorlopig aan. 
Mocht er ooit een tijd komen dat we het ViKaBe toernooi over 
meerdere dagen moeten gaan verdelen, dan zal de situatie worden 
aangepast. 
 
Normaal gesproken gaan de nummers 1 en 2 van de poule door. Als 
er over 2 dagen 16 poules zijn. 
Als er meer poules zijn dan,  gaan de nummers 1 van de poule 
automatisch door. Daarna gaat het matchpunten systeem in werking 
waarbij er ook gekeken word naar het percentage caramboles. 
Mocht men 2e zijn geworden in de poule en maar 2 matchpunten 
hebben, terwijl er in een andere poule iemand is met 4 matchpunten 
en 3e geworden, dan gaat die met 4 matchpunten eerder door dan 
die met 2 matchpunten. 
Dan kan het ook nog zijn dat men wel genoeg matchpunten heeft, 
maar een laag percentage caramboles, dan kan het nog zijn dat 
men niet direct door is. Dan hangt het er vanaf hoeveel er nog 
boven u staat. 
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Voor een ieder die denkt dat 
het makkelijk is, moet ik hen 
toch teleurstellen. Er komt 
nog een hoop administratie 
bij kijken. 
Ook het inschrijven is nog 
voor verbetering vatbaar. 
Als de 1e week van 
inschrijven voorbij is, dan 
begin ik langzaamaan met 

het opzetten van poules. Veelvuldig moet ik die veranderen, omdat 
men op het laatste moment afzegt. We proberen dit te ondervangen 
door de uiterlijke afmelddatum te stellen op de vrijdag voor het 
toernooi. 
In het verleden waren er leden die net voor 10 uur op de dag van 
het toernooi nog afbelden, of gewoon niet kwamen opdagen. Dit is 
voor de wedstrijdleiding een drama. Ze moeten op het laatste 
moment aanpassingen doen, waardoor het toernooi weer later 
begint dan gepland. 
Dat is heel erg jammer. 
 
Als men zich opgeeft voor het toernooi, wees er dan van overtuigd 
dat u die datum ook echt kan. 
Deelnemen aan de voorrondes van het ViKaBe toernooi kan altijd. 
Ook als u niet kunt deelnemen aan de finaleronde. Als de 
wedstrijdleiding hiervan op de hoogte is, kan die daar ook rekening 
mee houden. 
Natuurlijk kan met ziek en zeer niet van te voren zien aankomen. 
Hier is dan ook alle begrip voor. 
We hopen dat, in de toekomst, nog meer inschrijvingen te krijgen 
voor de toernooien, waarbij we misschien wel op meerdere dagen 
voorrondes moeten houden. 
Dus moedig uw medespelers aan om ook eens mee te doen. 
 

Wij organiseren een toernooi voor u dat mogelijk gemaakt 
wordt door u. 

 
Rob Reinderman en Anjo Nat. 
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NK Driebanden Klein Jeugd 2019 

 
 
Dit jaar organiseerde BV Horna dit toernooi. 
Ik kan hier lang en kort over zijn, maar houd het een beetje in het 
midden. Nadat Sandra Kok met de suggestie kwam, is het balletje 
gaan rollen. Even een leuke uitspraak, maar het moet eigenlijk de 
balletjes zijn. 
 
Gebeld met de KNBB en het voorstel gedaan. Er werd overleg 
gepleegd en besloten door de KNBB dat wij het toernooi mochten 
organiseren. 
 
Dus aan de slag. Met het lood in de schoenen begin je dan, maar 
dat lood was snel weg. Ik heb enorm veel gehad aan mijn steun en 
toeverlaat Irma Huisman en we hebben menig overleg gehad, dan 
wel bij de club of via telefoon en appverkeer.  
Als de eerste stukjes dan op zijn plaats vallen dan gaat de rest ook 
vrij eenvoudig. 
 
De jeugd van de Horna moest verplicht schrijven en de meeste 
waren er dan ook. Het is een jeugdevenement en dan zijn we van 
mening dat de jeugd ook kan schrijven. 
Hoe leuk is het dan dat je, tijdens het toernooi, de complimenten 
voor de jeugd in ontvangst mag nemen, dat ze hun taak zo 
uitstekend hebben volbracht. De bondsarbiters waren hier zeer 
lovend over. Hoe trots was ik op mijn jeugd. Geweldig. 
Maar ik was niet alleen trots op mijn jeugd.  
Ik was geweldig trots op de vrijwilligers die spontaan hun diensten 
aanboden om te helpen en van dit toernooi echt een feestje te 
maken. Lovende woorden van spelers en ouders over hoe de Horna 
het allemaal geweldig voor elkaar heeft en dat we een prachtige 
accommodatie hebben. 
Heb ongeveer 3 weken slecht kunnen zitten van alle veren. 
Maar die veren moet ik wel delen met alle vrijwilligers die zich voor 
deze dag hebben ingezet. Gewoonweg GRANDIOOS . Mijn dank is 
groot. 
 
Helaas kon ik de zaterdag niet aanwezig zijn en zat dan ook met het 
zweet in mijn handen in de hoop dat alles goed zou gaan.  
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Door de voortreffelijke inzet van Bert Joris en Peter Bouwhuis is de 
dag op rolletjes verlopen. Geweldig toppers. 
 

Al met al kunnen we terugkijken op een geweldig toernooi, waarbij 
we de smaak te pakken hebben gekregen. Er is een draaiboek 
gemaakt voor dergelijke toernooien die, hier en daar, altijd kan 
worden bijgesteld. 
 

We hebben een aanvraag ingediend voor het NK libre 1e klasse 
jeugd, maar daar hebben we nog geen reactie op terug gehad. 
Ik hoop dat we het toegewezen krijgen en er dan weer een geweldig 
toernooi van kunnen maken. 
 

Anjo Nat. 
 
 

Open HORNA Jeugdtoernooi 

 
 

Het 1e Open Horna jeugdtoernooi was, ondanks maar 10 
deelnemers, een succes. De jongens hebben erg genoten en het 
erg gezellig gehad. 
Er gaat een vervolg aankomen, maar dan in Enschede onder eigen 
naam. 
De Horna slaat een jaar over. Zo kunnen ook andere clubs 
profiteren van dit concept en proberen de jeugd uit hun omgeving 
enthousiast te krijgen voor de biljartsport. Door samenwerking 
kunnen we misschien weer wat meer aandacht en jong leven in de 
biljartsport krijgen. Iedere kans om de sport te promoten bij de jeugd 
moeten we aangrijpen, want zonder de jeugd sterft de biljartsport 
een langzame dood, en dat moeten we niet willen. Daar is de 
biljartsport te mooi voor. 
 

Zo proberen we door nieuwe ideeën uit te proberen een leuk 
evenement te organiseren voor de jeugd, in de hoop er nieuwe 
leden bij te krijgen. 
Alle ideeën zijn welkom. Misschien heeft u er wel een.  
 

BV HORNA IS ER VOOR ONS EN DOOR ONS 
 

Anjo Nat 
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De persoonlijke belevenissen van een beginnend  
biljarter bij de Horna. 

 
 
Hoorn, 7 februari 2019 

 
Beste leden, lezers, 
 
Mijn naam is Jan Kolle en ik ben sinds 1 jaar lid van Biljartvereniging 
Horna en speel als senior op dinsdag - en donderdagmiddag 
beneden. Ondanks dat ik al 30 jaar in Hoorn woon kende ik de 
biljartvereniging alleen van naam en meer niet. Door Nico Olij, een 
uitstekend ambassadeur van de vereniging, werd ik uitgenodigd om 
eens kennis te komen maken en een spelletje te spelen. Als een 
echte beginneling, u voelt het al aan, gingen tijdens het spel de 
ballen alle kanten uit behalve de goede! Maar de interesse was 
gewekt en heel belangrijk de sfeer in de zaal beneden voelde heel 
goed aan! Nu een jaar later kan ik alleen maar zeggen dat het een 
soort lofzang is wat ik zie en beleef. Een omgeving met allemaal 
uiterst vriendelijke mensen die veel plezier beleven aan hun sport en 
elkaar aanmoedigen. Sportiviteit staat voorop en complimenten 
volgen over en weer als er een mooie bal is gestoten.  
 

Wat me ook opvalt is de 
geoliede organisatie van de 
wedstrijdleiding onder 
aanvoering van Alex, Hans, 
Joop en Frans. Er wordt een 
flexibel systeem gehanteerd 
om te kunnen spelen. Volgens 
rooster aanmelden of 
afmelden is niet van 
toepassing. Bij binnenkomst is 

het voldoende je te melden bij de wedstrijdleiding. Spelers van 
allerlei sterktes kunnen tegen elkaar spelen door het 
moyennesysteem. Deze opzet is heel vernuftig, je speelt afhankelijk 
van je indeling in de loop van de tijd tegen al je clubleden op deze 
middagen, heel afwisselend dus! 
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Net zoals in het gewone leven heb je baas boven baas. Ik zie dat 
ook tijdens het biljarten. Globaal ingedeeld een groep die tot 30 
punten moet scoren, een middengroep met maximum van circa 45 a 
50 punten en de top die boven de 50 punten scoort. Wat me toch 
enigszins verraste na verloop van tijd dat door alle lagen heen de 
spelers soms grote fluctuaties laten zien in hun gemiddelde. Ik weet 
inmiddels hoe moeilijk het is om enigszins constant te spelen. Maar 
met heel veel respect en gezonde jaloezie kan ik kijken naar het 
spel van “ De Ridders van het groene laken”  , zeg maar de betere 
biljarters. 
 

Hoe verloopt nu de vooruitgang van 
mijn spelniveau? Nou mensen laat 
ik heel eerlijk zijn, de 
moeilijkheidsgraad van het biljarten 
is me puur tegengevallen. Ik dacht 
in het begin 6 maanden nodig te 
hebben, met wat meetkundig 
inzicht. Dit was een grote 
inschattingsfout! Toegegeven mijn 
aanleg voor de sport was kennelijk 
niet zo groot, maar alles waar je pas 
op latere leeftijd aan begint gaat 

moeizamer. Sinds vorig jaar volg ik bij Arie Rotteveel extra lessen, 
met een bemoedigend resultaat. Bovendien geeft de Horna op een 
aantal zaterdagmorgen groepslessen voor de  spotprijs  van  € 3 per 
les. Daar doe ik ook aan mee. De docenten Arie en Jan Beers 
storten de opbrengst terug in de kas van de Horna. Wat een service! 
 
Een heel ander aspect wat me opviel tijdens het biljarten, het is een 
sport die je tot heel hoge leeftijd kunt blijven beoefenen. Ik zie 
clubleden die wat moeilijker ter been zijn, maar verduveld goed 
kunnen biljarten. Dit is toch prachtig!  
Dan als kers op de taart, tijdens het spelen worden we enthousiast 
en keurig bediend met koffie ,thee, fris en een drankje door Gerrie of 
Hannie. Een pracht service! 
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Zijn er dan helemaal geen nadelen te 
noemen? Ja ik merk wel dat er soms 
wat onrust in de sociëteit ontstaat als er 
een biljartkeu zoek is, biljartkrijtje is 
verwisseld, een leesbril is 
meegenomen of een jas mist met 
sleutels. Maar wees gerust het valt in 
de onschuldige categorie van de 
vergeetachtige,  zoals vele op onze 
leeftijd hun “seniorenmomentje” 

hebben. Maar het neemt natuurlijk niet weg dat dit tot heel 
vervelende situaties kan leiden. 
 
Waar ik me over verbaas is de lage 
contributiebijdrage. Vergelijk ook andere 
sportverenigingen. Ik hoor dat de 
biljartlakens 2* per jaar worden vervangen, 
onderhoudskosten van het gebouw zoals 
schilderwerk, vervanging CV ketel, enz. 
teveel om op te noemen, zeer hoge kosten 
met zich meebrengt. Het kan haast niet anders dan dit een groot 
spanningsveld oplevert om de juiste balans te vinden. 
Misschien denkt of zegt u wel na het lezen van dit stukje, niks 
nieuws, allemaal bekende kost. Laat dit dan een bevestiging zijn van 
wat u al wist. 
 
Tot slot 
Ik had nooit verwacht dat ik met zoveel plezier iedere keer ga 
biljarten. 
 

Ik noem biljartvereniging de Horna in Hoorn: 
EEN VERBORGEN PAREL 

 
Laten we met zijn allen het Horna gevoel koesteren. 
 
 
Jan Kolle 
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Nieuwe klassenindeling 

 
 
In de nieuwsbrief van januari werd al genoemd, dat het onzeker is met welk 
wedstrijdprogramma we zullen gaan werken. 
Er is nu nog geen nieuws daaromtrent te melden. De buitengewone A.L.V. 
voor de KNBB ver. Carambole (K.V.C.) op 16 maart a.s. zal duidelijkheid 
brengen. 
 

Wel hebben we de nieuwe klassenindeling met de tabellen gekregen, zie 
verder in deze nieuwsbrief. 
 

Een beetje toelichting zullen we melden: 
Libre Hoofd kl. van 07.00 – 11.00 wordt semi imperatief. Dat betekent, 
voorwedstrijden gewestelijk niveau.  
Hetzelfde geldt voor: 

 Bandstoten Hoofd kl. van 2.50 – 4.00  
 Driebanden Klein Hoofd kl. van 0.760 – 1.100  
 Driebanden Groot Hoofd kl.  van 0.440 – 0.640 

 
Dat wil niet zeggen dat het zeker is dat u de voorwedstrijden buiten ons 
district gaat spelen. Wij hebben genoeg spelers in alle spelsoorten voor deze 
klasse om de voorwedstrijden te organiseren. Een enkele speler zal over de 
grens moeten. Maar er wordt gekeken hoe de postcode valt.  
U leest hier de andere benamingen: voor alle spelsoorten wordt nu dezelfde 
benaming voor de klasse gehanteerd.  
 

De nieuwe klassenindeling houdt ook in dat we 4 finales minder te 
organiseren krijgen. Een schema voor die finales, met de weekends waarin 
ze georganiseerd dienen te worden kan u ook in deze nieuwsbrief vinden. 
We vertrouwen er op, dat er van ‘bovenaf’ geen aanpassingen meer komen.  
Roept u maar, welke finale u heb beste past   
 
We hopen natuurlijk dat de verenigingen staan te dringen om hun favoriete 
finale aan te vragen.  
 

Extra aandacht: de voorwedstrijden voor Driebanden Klein 3e kl. zullen eind 
augustus starten en Libre 4e kl. begin september. Libre 5e klasse gaat op in 
de 4e kl.  

 
Met vriendelijke groet,  
Wedstrijdleiders PK West-Friesland 
Ton, Yvon en Thea 
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Klassen Nationaal: ingaande seizoen 2019/2020 

 

 
Spelers met een officieel gemiddelde in de extra klasse libre klein 
mogen tevens inschrijven voor de extra klasse kader 38/2. 
Spelers met een officieel gemiddelde in de overgangsklasse 57/2 
mogen tevens inschrijven voor de eerste klasse 47/2. 

 
Vanaf een vastgesteld gemiddelde (zie tabel) mag een speler kiezen 
tussen inschrijven voor de eigen klasse of voor de naast-hogere 
klasse. Bij inschrijving voor de naast-hogere klasse vervalt het recht 
op inschrijven voor de eigen klasse. 

 

 
 

  

Vanaf libre klein vanaf 9.00 gem. inschrijven toegestaan voor libre klein extra klasse 38/2 extra 
                                       18.00                                                              overgangsklasse 
                                       30.00                                                              topklasse 
                                       50.00                                                              libre groot 1e klasse 
Vanaf kader 38/2        10.00                                                              kader 38/2 overgangsklasse 
                                       16.00                                                              kader 38/2 topklasse 
                                       22.00                                                              kader 57/2 extra klasse 
Vanaf kader 57/2        18.00                                                              kader 57/2 overgangsklasse 
Vanaf band klein           3.50                                                              bandstoten klein extra klasse 
                                         5.50                                                              bandstoten groot 1e klasse 
Vanaf drieb. klein       0.950                                                             driebanden klein extra klasse 
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KLASSEN EN KLASSENGRENZEN 
 

Spelsoort Klasse van tot car max brt 

LIBRE EXTRA 11.00 20.00 200 20 

LIBRE OVERGANGS 20.00 35.00 250 15 

LIBRE TOP 35.00 60.00 300 12 

KADER 38/2 EXTRA 7.00 12.00 125 20 

KADER 38/2 OVERGANGS 12.00 18.00 175 15 

KADER 38/2 TOP 18.00 27.00 225 15 

KADER 57/2 EXTRA 12.00 20.00 175 15 

KADER 57/2 OVERGANGS 20.00 40.00 225 12 

BANDST. Klein EXTRA 4.00 6.00 100 25 

DRIEBANDEN Kl. EXTRA 1.100 Tot … 50 50 

DRIEBANDEN G. HOOFD 0.440 0.640 25 NVT 

DRIEBANDEN G. EXTRA 0.640  Tot…. 35 NVT 
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Nieuwe scoreborden op grote tafels 

 
 
Er zijn nieuwe scoreborden bij de grote tafels geplaatst. 
Dit heeft als voordeel dat het publiek de borden beter kan zien en 
niet meer hoeft te gokken welke stand bij welke tafel hoort.  
Buiten dat de oude borden slecht te zien waren, begonnen ze ook 
haperingen te vertonen. 
Onder dit verhaal vind u een beschrijving van de werking van de 
borden.  
 
Wat is er veranderd? 
De bediening van de afstandsbediening is eenvoudiger geworden, al 
zal het de eerste keer even wennen zijn. Maar dat heb je met alles 
wat nieuw is. 
Links boven zit de aan/uit knop, die tevens de resetknop is. 
Als men aan een nieuwe partij begint drukt men rustig 2x op de 
aan/uit knop. De stand staat weer op 0. 
Rechts boven zit de geluidsknop. Het advies is om die elke keer na 
het aanzetten weer uit te schakelen. Het geluid uitzetten kan op 
ieder gewenst moment, maar is wenselijk aan het begin van de 
partij. 
Tussen de aan/ui knop en die van het geluid zit de 0.  
Als men die 3x vlot achter elkaar indrukt krijgt men in het groen het 
gemiddelde van beide spelers te zien. Nogmaals op de 0 drukken 
om de stand weer terug te krijgen. 
Als men het bord heeft aangezet, waarbij het bord van tafel 1 alleen 
werkt als de koofverlichting aan is, drukt men op de knop voor speler 
A. De partij kan beginnen en automatisch verschijnt in de rechter 
onderhoek een 1. Dit kleine vakje geeft het aantal beurten aan en 
men hoeft hier niets voor te doen. 
Als speler A klaar is met zijn beurt, vult u, door middel van de 
cijfertoetsen, het aantal caramboles in en drukt dan op letter B. De 
punten worden automatisch bijgeschreven bij speler A. 
Als speler B klaar is vult u weer het aantal in en dan de A. 
Het aantal caramboles ziet u in het onderste vakje (rood) 
De stand verschijnt in het groen. 
Bij de schrijftafels is een bakje aan de wand gemonteerd. Doe hier, 
na gebruik, de afstandsbediening weer in. Dit voorkomt 
rondslingeren en eventuele schade. 
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Mocht de afstandsbediening niet meer werken, vraag dan even om 
nieuwe batterijen en vervang die dan. 
 
Mocht men moeten schrijven en heeft men nog niet eerder gewerkt 
met deze borden, kom dan even eerder en lees de beschrijving 
aandachtig door. Deze is al beter dan die er meegeleverd werd, 
want daar kan men geen garen van spinnen. 
Allemaal succes en plezier van de nieuwe borden. 

 
 
Handleiding scorebord en afstandsbediening 
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1. Zet het scorebord aan met de afstandsbediening ( AAN/UIT ) 
In alle vakken staat 0 en het bord is klaar voor gebruik. 

2. Druk op speler A en wacht tot deze klaar is met zijn serie. 
Vul in vak C het aantal gemaakte punten in en druk dan op B. De 
punten worden vanzelf bijgeschreven bij speler A.  
Als speler B klaar is met zijn serie, punten invullen en op A 
drukken. 

3. Voor aanvang van een nieuwe partij het scorebord UIT en weer 
AAN zetten. Alles staat weer op 0. ( ZET OOK HET GELUID 
WEER UIT) 
Beurten worden automatisch bijgehouden. Hier hoeft niets 
voor gedaan te worden. 

 
 
MOYENNE 
Indien men wil weten wat het moyenne is drukt men 3x op de nul 
(0).  
Het moyenne verschijnt in de vakken B. 
Druk nogmaals op de nul om terug te keren naar de stand. 
 
GELUID 
Het is wenselijk om voor aanvang van de partij te controleren of het 
geluid uit staat. Dit kan door op de geluidstoets te drukken op de 
afstand bediening. 
 
LET OP   : Na iedere reset met de AAN/UIT knop moet het geluid 
weer uitgeschakeld worden. 
 
ENTER DE SCORE OF VERANDER SETPUNT 
Druk 3 x op de E/S toets aan het einde van de partij. Er zal in een 
van de vakken E een setpunt worden bijgeschreven en de overige 
telvakken komen weer op 0 te staan. 
Er kan weer worden aangevangen met een nieuwe partij. 
Dit is handig bijvoorbeeld bij 5 BALL. 
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SCORE CORRECTIE TOETS.  
Met de score correctie toets kan men een foutief ingevoerde score 
wijzigen. 
Druk op de knop en in vak C zal de laats ingevoerde score 
verschijnen. 
Druk net zolang op de correctie toets totdat er weer 0 verschijnt in 
vak C. 
Voer het juiste aantal punten in en druk dan weer op A dan wel B 
 
Laat de afstandsbediening bij de zelfde tafel liggen. Iedere 
afstandsbediening is speciaal afgesteld voor een bepaald 
scorebord. 
Als de batterijen van de afstandsbediening leeg zijn, MELD DIT 
DAN EVEN bij de wedstrijdleiding of aan de bar. Zij zullen de 
afstandsbediening van nieuwe batterijen voorzien. 
Klepje van het batterijen vakje open en weer dichtschuiven. 
NIET DICHT DRUKKEN. 
 
 

ALS KLAAR IS : 
SCHAKEL HET SCOREBORD UIT MET DE 

AFSTANDSBEDIENING 
LAAT DE STEKKER VAN HET SCOREBORD IN HET 

STOPCONTACT ZITTEN.  
(NIET ERUIT HALEN DUS) 
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Statuten aanpassing (concept) 
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Vrijwilligersdag Horna 

 
 

Zondag 3 maart werden de vrijwilligers van Horna, samen met 
hun partners, in het zonnetje gezet op een bewolkte en 
lekkende dag. Mooi weer dus om binnen te zitten en spelletjes 
te gaan spelen. Na het nuttigen van een heerlijke bak koffie 
met cake-koek gingen we van start met het beantwoorden van 
vele hopeloze vragen met nog hopelozer antwoorden. De 
beste gokkers wonnen het van zij die het zeker dachten te 
weten en werden beloond met leuke presentjes. Tussen de 
vele vragen door werden we regelmatig heerlijk verzorgd met 
hapjes en drankjes en deze korte onderbrekingen waren 
vanzelf ook weer even dé gelegenheid om bij de buren te 
spieken. Kennis is macht en de machteloosheid sprak dus uit 
vele ogen. Na het vragenspelletje werd er overgegaan op het 
oeroude Hollandse spel bingo.  
 

Eindelijk een spel 
waarbij iedereen heel 
goed wist wat de juiste 
antwoorden waren, ware 
het niet dat Jos en Irma 
continue met de 
verkeerde oplossingen 
kwamen. 41, terwijl het 
duidelijk 40 moest zijn, 
27, terwijl 72 het juiste 
antwoord was 
enzovoort. Hoe het ook 
zij, vertwijfeling alom. 
Maar... we hadden heel 
veel pret met elkaar en 

dat was het uiteindelijke doel. Missie wederom geslaagd. Iets 
later dan gepland gingen we huiswaarts en een deel 
restaurantwaarts om het gezellige samenzijn te verlengen en 
de lekkere trek te stillen. 
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Het was een heel geslaagd Hart voor Horna dagje en Jos en 
Irma hebben daar op een geweldige manier vorm aan 
gegeven. Dank jullie wel! En ook de meisjes van de kantine 
hebben hun mannetje weer gestaan, en opgeteld en 
afgetrokken is dat heel modern genderneutraal. Ook jullie 
dankjewel. 
 
Ook dat gezellige Hart van Horna eens mee willen maken? 
Er zijn altijd leuke dingen te doen voor de club en voor je er 
erg in hebt ben je ook een vrijwilliger. 
 
Arnold van Rongen 
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Feller Biljart en Dart 
 

Winkelverkoop van alle biljart en 
dartartikelen. 

 

Nieuwe en Gereviseerde biljarts. 
 

Feller “ Carré “ 
 

 

 Artemis   Buffalo   Ceulemans   Longoni 
 

LET OP ! !  
Keuen ter plekke uitproberen in onze showroom!  

 
Gemakkelijk bereikbaar via de A7 en geen parkeerproblemen. 

 

Factorij 10 B 1689 AL Zwaag tel: 0229- 214738  
Website:www.fellerbiljart.nl 

 

Openingstijden: 
dinsdag: 09.00 – 12.00 en 13.30 – 15.30 uur 
woensdag t/m vrijdag: 09.00 – 17.00 
zaterdag: 11.00 – 15.00  
 

Hornaleden 10% korting op biljartartikelen ! 
- behalve op reparatie - 


