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 KADERTOERNOOI HORNA GROOTS EN FEESTELIJK SUCCES!

En dan ineens valt er een mailtje in de inbox van Germ Bot met een uitnodiging voor het Horna De 

Vries Juweliers Kadertoernooi! Nou, een groter cadeau kan je mij als herintreder niet geven en dus 

accepteerde ik de invita#e direct. Wel vroeg ik mij af waaraan ik dit te danken had. Zou het komen 

door de hernieuwde kennismaking met Ed van der Steen en Wim Ooteman in het Lie+ing 

Kadertoernooi in Castricum enkele weken eerder? Denk van wel want mijn rentree na bijna 10 jaar in

de biljartwereld was -denk ik- in Hoorn nog niet doorgedrongen.

Afijn, vrijdag de 16e werd ik met open armen ontvangen. Het werd een feest van herkenning: Bertus 

Ensink, Wouter Heida, Germ, Ed en Wim, Ton Schipper, good-old teamgenoot van lang geleden Frits 

de Jong, Truus achter de bar die mij direct herkende na al die jaren en alle anderen: het was heerlijk!

Spelen, arbitreren, schrijven, kortom bezig blijven (Irma had de wind eronder!) en de uren vlogen 

voorbij. Voor ik het wist lag ik in de B&B Visserseiland 100 uit te puffen. 1 gewonnen, 1 verloren, 

wisselvallig maar tevreden na zo’n lange pauze kon ik de slaap niet va>en. Pas tegen vier uur zakte ik 

weg om toch redelijk fit weer om half #en aan te treden. Fit? Nou, dat viel tegen want in twee 

seconden sloeg fit om naar op zijn zachtst gezegd beroerd. Toch speelde ik goed. Verloor weliswaar 

van Ton Schipper maar won in 7(!) beurten van Ad Ketels. Ook John Erkemij moest eraan geloven en 

met zes punten en 11 gemiddeld was ik zo groos als de bekende aap met zeven………. (vul maar in).

Gelukkig hersteld trad ik zondags aan tegen Dirkjan Kok en mijn teamgenoot John Kitseroo. Ietwat 

wisselvallig won ik beide par#jen waarbij nog eens duidelijk werd dat de Gier bij lange na niet op zijn 

oude niveau terug is. 20 tot 25 gemiddeld zit er niet meer in en daar heb ik mij bij neergelegd, al ben 

ik ambi#eus genoeg om het te blijven proberen. Heb zelfs les genomen; hoe gek kan je zijn als 68-

jarige!

Verrassing 2 dook op toen Irma mij duidelijk maakte dat ik in de barrage zat bij de laatste acht! Halve 

par#jlengte en dus een extraatje. Nou, dat was niet aan mij besteed. De wil was er wel maar de keu 

deed niet meer wat ik wilde, drie ongelukkige klosjes in 5 beurten werden mij fataal en ik werd 

volkomen terecht kansloos afgeserveerd. Dat is ook biljarten en daar zal ik opnieuw aan moeten 

wennen.

Door de dreigende ijzel vertrok ik rond vijven. Is nooit mijn gewoonte om voor#jdig weg te gaan, 

maar de omstandigheden waren ernaar buiten. Kreeg al snel mee dat Dennis Groot de uiteindelijke 

winnaar was. Verbaasde mij dat? Nee, want Dennis maakte al eerder indruk door een par#j in 4 

beurten uit te #kken en dan hoor je er echt bij. De 57/1 mannen hadden het niet makkelijk dit keer 

en voormalig 57/2-spelers als Piet vd Geest Sr en ook Wim Ooteman bijvoorbeeld bliezen best in de 

bus maar konden hun stempel niet drukken. 1 par#j sprong er wat mij betre+ uit: Rob Boon – Leon 

Dudink! Rob met grote serie van start, Leon eroverheen met 126 beëindigd door een uiterst 

ongelukkig klein ketsje en Rob uit met 66! Wat een kaderfeest om dat te mogen arbitreren. De 

ervaring (Rob) tegen een ongekend groot talent (Leon), waarvan ik hoop dat de laatste de klassieke 

spelsoorten ook trouw blij+ naast het driebanden.

Ik heb genoten. Genoten van de deelnemers, de ontvangst, de sfeer, de organisa#e, de bediening EN 

het materiaal. Daar was e.e.a. om te doen. Voor mij de allereerste keer op dergelijke supersnelle 

lakens en lang uitslaande banden. De één went sneller dan de ander en aanpassen is OOK een 

kwaliteit. Ik begreep wat ik moest doen om de boel te “houden” maar de uitvoering was en bleef 

las#g. Is de keuze voor dit materiaal dan verkeerd? 



Nee! Ik denk dat het de toekomst is, zeker als de fabrikanten erin slagen deze lakens te vervolmaken.

Het aloude Simonis 300 is ook niet in 1 jaar een succes geworden. En de nieuwe ballen waren super!

Dennis nogmaals gefeliciteerd en de organisa#e meer dan bedankt voor alle goede zorgen. Een 

kaderfeest om op terug te kijken en ik kom graag de volgende keer als speler en/of arbiter weer een 

weekend naar Hoorn om het mee te maken. Ondertussen speel, train en les ik verder want wie 

weet……misschien pak ik die grote beker nog een keertje!

Fijne feestdagen, een Goed en Gezond 2023 en op naar het 90jarig bestaan van de BV Horna.

Bedankt allemaal.

Mar#en de Gier

IJmuiden.


