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Namen en adressen biljartvereniging HORNA 
 

Ereleden:   Adres clubgebouw: 
C.Besseling   B.V.Horna  Achterom 53 
J.Mulder   Tel. 0229 215726  1621 KR Hoorn 
S.Zweet   webmaster@horna.nl  Website:www.horna.nl 
     

Voorzitter(interim):  Bankrelatie: 
Kevin De Decker  Tel 0229 215937 Postbanknummer contributie: 2936131 
West 29  1621 AT Hoorn t.n.v. Biljartver. Horna Hoorn 
Email: voorzitter@horna.nl  Postbanknummer overige zaken: 1259513  
   t.n.v. Biljartvereniging Horna, Hoorn 
Secretaris:    
R. Asma   Tel. 06 51224750 Ledenadministratie en contributie: 
Paulus Potterstraat 12 1601 NZ Enkhuizen R. Asma   Tel. 06 51224750 
Email: secretariaat@horna.nl  Paulus Potterstraat 12 1601 NZ Enkhuizen  

   Email: ledenadministratie@horna.nl 
Penningmeester:   
A. Rotteveel   Tel. 0229 543396 Gebouwbeheer en kantine: 
Ariëns 21  1623 HG Avenhorn R.Bakker  Tel. 06 18928818 
Email: penningmeester@horna.nl  Windmolen 38  1622 LB Hoorn  
    R. Reinderman  Tel. 0229 218538 
Onderhoud/beheer gebouwen (waarnemend) Grote Oost 52  1621 BX Hoorn 
R.Boon  Tel. 0228 322310  
Peperstraat 6  1601 JP Enkhuizen Algemene Zaken: 
Email: gebouwbeheer@horna.nl  Nico Schipper  0229 238198  

   Poldermolen 55  1622 KS Hoorn 
Toernooicommissie:  Ben Geldermans  0229 249141  
Kevin De Decker  Tel. 0229 215937 Zuiderhout 85  1695 AT Blokker 
West 29  1621 AT Hoorn  
Email: toernooien@horna.nl  Arbitragecommissie: 
   Nico Pool   Tel. 0229 215506 
Ledenwerving en sponsoring:  Johannes Poststraat 2B 1624 CC Hoorn 
Vacature     
Email: ledenwerving@horna.nl  Technische commissie: 
   A.Ensink  Tel. 0228 512499 
Jeugdzaken:   De Tocht 17  1611 HT Bovenkarspel 
J. Beers  Tel.: 0229 245080  
Botter 103  1625 DH Hoorn Voorzitters van de clubavonden: 
Email: jeugdzaken@horna.nl  Maandag: Jos Noordeloos 0228 563650 
   Dinsdag: Henk Brekelmans 06 44426024 
Wedstrijdsecretariaat p.k.  Woensdag: Martin Appelman 0229 216518 
en teamwedstrijden:  Donderdag: Theo Loos 06 33732575 
Koos Smit   Tel. 06 27833358 Vrijdag: Nico Schipper 0229 238198  
Email: wedstrijdleider@horna.nl  Dond-boven Henk Aafjes 06 22402569 
   Dond-middag Rob van Zelst 06 57029534  
Wedstrijdleiders voorwedstrijden:   
B.Ensink  Bovenkarspel  0228 512499 Wedstrijdleidersclubavonden: 
P. v.d. Gracht  Hoorn  0229 211437 Maandag  B.Ensink  0228 512499 
W.Prumper  Hoorn  0229 232960 Dinsdag  Jan Pool  06 46170760  
J. Noordeloos  Hoogkarspel 0228 563650  Peter Bouwhuis 0229 213304 
   Woensdag vacature 
Wedstrijdleiders toernooien/finales:  Donderdag  L.v.Rongen  0229 243041 
R.Bakker  Hoorn  06 18928818 Vrijdag (jeugd) J. Beers  0229 245080  
R.Boon  Enkhuizen  0228 322310 Vrijdag (3banden) Nico Schipper 0229 238198 
J. Pool                Hoorn 0229 850371   
T. de Weerd  Zuidermeer  0229 561650 Redactie “Horna Nieuws” 
S.H. Koenen       Bovenkarspel 0228 312636 E-mail: clubblad@horna.nl 
W. Possel           Hoorn 06 41451526 Website:   www.horna.nl 
I. Huisman           Hoorn 0229 230866 Germ Bot:             germ0305@yahoo.com
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Van de Voorzitter.. 

 

Terugkijkend op de Hart van Horna zondag waarop alle vrijwilligers  
bedankt worden voor hun inzet,krijg ik een tevreden gevoel.
Het was gezellig,de kwis zat weer goed in elkaar en het buffet als 
besluit liet iedereen zich goed smaken. 
Iedereen nogmaals bedankt! 
 
Zondag 15 december was ik als toeschouwer en Horna supporter te 
gast in  Rosmalen waar Nick Dudink voor het Nederlands 
kampioenschap libre klein tweede klasse jeugd uitkwam.
Hij speelde zelfs de finalepartij, die hij helaas verloor. 
Moeder en Oma Dudink gingen zelfs een rondje wandelen zij
konden de spanning even niet aan. 
 
Ondanks het verlies van die laatste partij heb ik genoten.
En wat is het toch fantastisch dat jongens zoals Nick de biljartsport 
op een positieve manier in de spotlight zetten, waardoor 
leeftijdsgenoten zien dat biljarten geen ” duffe ouwe mannen “sport “ 
is ,integendeel. 
Ga zo door Nick, dan komt het wel goed met je! 
 
Thuis gekomen hoorde ik dat Leo Koomen voor de vierde keer
het Horna Juwelier de Vries kadertoernooi had gewonnen.
Knap gedaan Leo!  Van harte gefeliciteerd. 
Dit is het laatste clubblad van dit jaar en ik wil graag iedereen 
hele fijne kerstdagen en een goed en gezond Nieuwjaar met veel
biljart plezier toewensen. 
 

Nico Schipper, 
Voorzitter 
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Van de Redactie.. 

 

Het einde van 2013 is al weer in zicht. Is het nu zo dat de jaren 
steeds sneller voorbij gaan of lijkt het maar zo. Ik weet nog dat ik 
mijn eerste carambole maakte. Uiteraard was dit per ongeluk.
Inmiddels ben ik al weer bijna 2 jaar lid. Het voor mij tweede seizoen 
van het ‘team-en’ is gestart en mag er al weer wat méér maken. Dat 
mag, maar gebeurd niet altijd. 
 

Het is de laatste maanden ook erg druk geweest. Veel werk (en dat 
is uiteraard mooi deze tijd), maar dat gaat ten koste van de 
aanwezigheid op de donderdagavonden. En dat is dan weer 
jammer. Juist dat stukje ontspanning is wel van belang.
Maar nu eerst Kerst, dan Oud en Nieuw en dan stormen we weer 
met z’n allen 2014 in. Ik zou zo zeggen, doe rustig met vuurwerk 
(een keu kunnen vastpakken is toch het minimale) en ga klinkend 
het nieuwe jaar in. 
 
Fijne feestdagen. 
 

Paul Gijben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOPIJ KOPIJ KOPIJ KOPIJ 
 

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

 
Uiterlijk inleveren voor 21 maart 2014 
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Van de Secretaris.. 
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De week door.. 

 
De dinsdagavond 
 
Dinsdagavond 19.00 uur. Buiten is het koud, binnen is het warm.
Langzaam loopt de zaal weer vol. Er wordt gepraat, er wordt gelachen,
kortom, een gezellige avond is weer begonnen. 
Achter de computer de vertrouwde gezichten van Peter Bouwhuis 
Pool, al jaren onze vaste wedstrijdleiders, dat lijkt heel gewoon, maar dat is 
het niet. Bedankt, mannen. 
 
Dan loopt John Baars binnen en je ziet aan hem dat er wat aan de hand is.
Grote glimlach, mooi rechtop lopen en wat blijkt?? 
Derde plaats bij de op 2 en 3 november gespeelde finale 4

e

hebben we er een echte 3
e
 klasser bij, en dat wil ie weten ook. 

Gefeliciteerd John. 
 
We zijn inmiddels begonnen aan de tweede periode van de 
wintercompetitie, de eerste periode werd gewonnen door Ad Koo
Onverstoorbaar stoot Ad de caramboles. Gefeliciteerd. 
 
We hebben ook een aanstaand nieuw lid op de dinsdag, Piet Hendriks. 
Vanaf deze plek, welkom Piet. 
 
Er is ook minder goed nieuws. We hebben, zoals bekend, onze Ton 
Schaap verloren en helaas zijn enkele personen ernstig ziek.
Jan Duinmayer en Gerard Wammes, trouwe leden van het eerste uur, zijn 
ernstig ziek. 
Piet van de Gragt moet nog steeds dealen met zijn ziekte, maar geeft het 
biljarten niet op. 
Mannen en echtgenotes, sterkte. 
 
Ons trouw dinsdagavond lid Jan Mulder heeft bedankt voor de dinsdag.
 
Maar verder gaat het goed, hoor en ikzelf ga nog steeds met veel plezier 
op weg naar het Achterom op dinsdagavond. 
 

Henk Brekelmans 
Avondvoorzitter. 
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Horna/De Vries Juwelier vs. B.V. Overkamp

Hoorn, zaterdag 23 november 2013

 
"Mandarijn"  
 
Neerwaartse spiraal; met geboortenbeperking heeft het weinig van 
doen. Het kan zomaar zijn dat een beginpunt van verlies, het 
eindpunt kan voorspellen. Maar daar kom je doorgaans pas achter 
zo tegen het dan onvermijdelijke, desastreuze einde. Misschien is 
het wel geboortenbeperking van winst, dus toch.  
Als wij er al in hebben gezeten, d.w.z. wij van Horna/De Vries 
Juwelier, dan hebben wij de spiraal ieder geval doorbroken. Wel de 
mogelijkheid gelaten om het later eventueel weer voort te zetten, 
wellicht komende zaterdag in Rosmalen, maar even van d
genieten als zijnde, als het is, daadwerkelijk een geslaagde 
bevruchting tegen alle verwachting in. Hoe dan? Nou, als volgt.. 
 

 

Overkamp 

 
Hoorn, zaterdag 23 november 2013 

heeft het weinig van 
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mogelijkheid gelaten om het later eventueel weer voort te zetten, 
wellicht komende zaterdag in Rosmalen, maar even van de winst 
genieten als zijnde, als het is, daadwerkelijk een geslaagde 
bevruchting tegen alle verwachting in. Hoe dan? Nou, als volgt..  
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Voor zaterdag 23 november stonden opgesteld in rijen van 1; Piëtter 
von den Geist, Boy 'Badgast' Whats His Name und Herr Germinator  
(met dank aan Edwin Brans van donderdagclubavond). 
  
Von den Geist op libre 250 car. struikelde met 118 uit de 
startblokken, en bleef daar liggen. Jacob Bergsma, van die anderen, 
stapte over het roerloze lichaam van onze gevallen wederopgestane 
held in tien strak afgemeten passen.  
Op de andere tafel Hans Klok, met de naam én reputatie op vooral 
biljartgebied ... sprong mee, sprong voor, maar sprong uiteindelijk in 
een te ondiepe plas der blije verwachtingen. Acht pirouettes had 
Grrrm nodig om de Klok op acht punten voor de finish te laten 
stilstaan. 175 - 167 in het Ankerkader 47/2.  
 

Aan ons teergeliefde, permanent 
gewaxte George de Gladde, de 
nobele daad om korte metten met 
Freddy ter Braak te maken.  
Of het nu Fred, Freddy, Frederic, 
Frans de Filantroop of Frits de 
Filatelist is, het dondert onze lepe 
donder niet wie er aan zijn Alcalde 
geregen dient te worden. Maar, 
eerlijk ben ik niet, maar zal dat toch 
zijn als ik zeg dat Freddy duidelijk 
wat ritme miste en ondanks enkele 
prachtige oplossingen ondergespit 
werd door de delvende drietand van 

Dirty Djoorgsj.  
75 - 51 over band in slechts 8 pogingen, een prima partij voor 
beiden! 
 
Zowaar, we hebben een ronde écht gewonnen!! Zou dit een tweede 
keer lukken..?  
 
Pieter; we hebben op hem ingepraat, zijn cola aangelengd, gedreigd 
met oneervol ontslag, zijn vrouw ge... Euhm.. nee. Wat dan ook, het 
heeft gewerkt! De vijfde beurt werd verkozen om caramboles te 
dragen en serie te werpen. Deze volgroeide tot het slot van de pot 
tot een lengte van 241 punten, en zodoende werd de reeks 
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miskramen doorbroken!  
 
Afmakers, grafgravers, drafdravers, kafschrapers Georgy en Germy, 
de tegenstander-matschakers! 
Zolang zij niet in eigen keu zouden vallen, móést dit wel positief  
uitpakken voor Horna/De Vries Juwelier.  
Van start blafte Sjors zo hemelschreiend hevig dat Freddy van 
schrik in het kielzog kon blijven noch volgen. Fifteen times a round, 
een vuistvol zuigstoten, buik vol gaten en een land ter Braak. De 
Vandaal van (thans) Aerswoud tot Hillegom op Sterk Water, vierde 
zijn lans wanneer hij zijn taak volbracht zag in vijftien... 75 - 40 
 
Hans was intussen duidelijk stevig van slag door eerder (overigens 
voorspelbaar) verlies tegen The Germinator (Himself) en wist nog 

geen mandarijn 
van zijn schil te 
ontdoen. Dit kan 
soms ook best 
lastig zijn, zeker 
als het nobele 
fruit nog niet 
geheel rijp is. 
Gewoon nog 
even op de 
fruitschaal laten 
liggen. Als het 
dan zover lijkt te 
zijn, als hij wat 
zachter 
aanvoelt, even 

tussen twee handen rollen terwijl je een lichte druk uitoefent  zodat 
de schil en het vruchtvlees een beetje van elkaar los gemaakt wordt.   
Hans had natuurlijk geen tijd om hier op te wachten, dus veelvraat 
Germ slokte het onrijpe doch verrassend sappige fruit weg in zes 
gulzige happen. 175 - 13 
 
Vier - Twee  &  Zes - Nul.  
 
Een stijgende lijn die ook niet verder had kúnnen zakken. Na Wouter 
op de hoogte te hebben gesteld van ons verlies en toch miraculeuze 
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opmars in de tussenstand, gingen wij broodnuchter lachend de deur 
uit.  
Ja mensen, om dát te snappen moet je er bij zijn geweest....  
 
 
                                                                                                       
Herr Germinator 
  
 
Veel dank aan onze sponsors: 
 
Hoofdsponsor:  De Vries Juwelier 
 
Co-sponsors:      Heida Kolkservice 
                              Feller Biljarts 
 
...en aan de edele telkunsten van de Vereniging van West-Friese 
Arbiters! 
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Hart voor Horna; groot succes 

 
Voor het eerst kreeg ik een uitnodiging voor Hart voor Horna. Daar 
ik geen idee had wat ik verwachten moest, zijn mijn vrouw en ik 
(Anjo Nat) met frisse moed op de uitnodiging ingegaan. 
Zo rondde klok van 15.00 uur kwamen wij bij de Horna binnen. De 
eerste genodigden waren er al. We werden hartelijk ontvangen door 
de voorzitter en hebben een plekje gezocht aan een van de tafels.
 
Na het openingswoord van de voorzitter, die alle vrijwilligers 
bijzonder bedankte voor hun inzet, werd het woord gegeven aan 
Irma Huisman en Wim Possel. Natuurlijk peilde zij de stemming of 
een ieder geïnteresseerd was in een spelletje biljart, door te vragen 
wie er een keu mee had. Omdat ik niet wist wat er ging gebeuren, 
en je met alles rekening moet houden, had ik mijn keu toch maar 
meegenomen, maar wel in de auto laten liggen. Helaas voor de 
gene die dat dachten, want er werd niet gebiljart.  
Een ieder kreeg een nummer van 1 t/m 11 en moest zich daarna bij 
de andere lotgenoten voegen die een zelfde nummer hadden 
gekregen. Je kreeg zo een mengeling van mensen die elkaar al 
kende of elkaar nog nooit eerder hadden gezien. Mannen werden 
van de vrouwen gescheiden en vrienden van de vrienden of 
vriendinnen.  
 
Zo had ik het geluk dat ik het gekken getal kreeg. Nu is dat in mijn 
geval niet zo uitzonderlijk als je op de 11e jarig bent en 

touringcarchauffeur bent. 
Daar moet je wel een beetje 
gek voor zijn. Dat moest wel 
goed gaan. En inderdaad er 
waren er meer die voor die 
middag tot gek werden 
verklaard. Zo trof ik het dat ik 
een team mocht vormen met 
Thea de Weerd, Martin 
Appelman, Jeroen Smit en 
Gerry de Wijs. We werden 
daarbij in de loop 
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geassisteerd door onze secondanten Truus en Trudy. Ja we 
moesten wel, want we waren tenslotte door Wim en Irma voor gek 
verklaard met nummer 11. 
 
We kregen een quiz voorgelegd van allerlei. Diverse vragen over 
van alles en nog wat en geloof het of niet, maar enkele vragen over 
het biljartspel. Van vragen over “hoe oud is Bonfire geworden”, en 
“hoelang was de langste man ooit” tot “hoeveel landen er in Afrika 
zijn” en “welke paaltjes zie je hier en hoe heten de personen erop”. 
We kwamen er achter dat niet alle vragen even makkelijk waren en 
de raadsels menigeen hoofdpijn bezorgde. 
 
Na de eerste 5 vragen viel het ons team wel op hoeveel mensen er 
opeens naar het toilet moesten. In eerste instantie dachten wij dat 
ze allemaal last hadden van een te kleine of zwakke blaas, maar we 
kwamen er al snel achter dat men helemaal niet naar het toilet ging 
om daar de zaken te doen die men moest doen. Omdat 1 van onze 
secondanten nogal duidelijk sommige antwoorden liet ontvallen, was 
men er blijkbaar van overtuigd dat wij de goede antwoorden hadden 
en probeerde men, door een gang naar het toilet te maken, stiekem 
op onze antwoordenlijst te kijken. Ondanks verwoede pogingen is 
het hen niet gelukt en konden we alle goede antwoorden goed 
verbergen. 
 
Na de eerste sessie van vragen en raadsels werd er, na een goede 
mop van Moppen Bertus, een pauze ingelast voor een ieder die echt 
gebruik wilde maken van het toilet en zich korte tijd wilde posteren 
bij de voordeur. Toen een ieder weer klaar was en de discussie over 
diverse vragen beëindigd, werd de 2e sessie gestart. Waren de 
vragen van de 1e sessie al pittig, in deze ronde werd de grijze 
massa danig op de proef gesteld. De vragen waren van dien aard 
dat ik de meeste alweer vergeten ben. Sommige vragen konden 
alleen worden opgelost na het verkrijgen van een nieuwe vloeibare 
versnapering, welke met regelmaat werden rondgebracht door de 
dames van de kantine. 
 
Na de 3e en laatste sessie trok de jury, die overigens door vele 
deelnemers werden benaderd, om toch maar te proberen in 
aanmerking te komen voor die fel begeerde prijzen, zich terug om 
de resultaten te bekijken. Een ieder hoopte toch op de, door Wim, 
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beloofde prijs. Want dorstig was menigeen. Het vervelende was 
alleen dat tijdens de prijsuitreiking, Wim deze prijs alweer was 
vergeten. Wel vreemd hoor. 
Nadat alle vragen waren bediscussieerd, de O JA zo was dat en dat 
wist ik niet, en de ergste dorst weer was gelest, werd de uitslag 
bekend gemaakt. 
 
Als ik het me goed kan herinneren was de 3e plaats voor het team 
met nummer 8 en de 2e voor team met nummer 10. Die zaten ook 
het dichts bij de winnaars en hebben naar mijn inzien toch de 
mogelijkheid gezien om te kunnen spieken. 
Maar het gekke is dat men niet had verwacht dat het team met het 
gekke getal, waarvan men dacht dat iedereen van dat team gek 
was, het nog niet zo gek hadden gedaan en met hun gekkigheid 
toch maar mooi alle andere teams voor gek hebben gezet en er met 
de 1e prijs vandoor gingen. Zo gek waren ze dus toch niet. 
 
Maar eigenlijk waren er geen winnaars en geen verliezers, maar 
hebben we allemaal enorme schik gehad om deze leuke activiteit, 
die Irma en Wim erg leuk in elkaar hadden gezet. Waarvoor dank en 
applaus van een ieder. 
In de tussentijd was er een buffet neergezet, dat was verzorgt door 
Rien Bakker. Een ieder kon hier wat lekkers van nemen, totdat hij/zij 
niet meer kon hebben. Het smaakte opper best. 
Na nog een laatste woord van waardering voor alle vrijwilligers en 
een woord van dank voor de vrijwilligers, die na vele jaren hun 
diensten vrijwillig voor de Horna te hebben verricht, het nu voor 
gezien hielden, en een woord van dank voor de dames van de 
kantine, die het allemaal weer voortreffelijk voor elkaar hadden, sloot 
de voorzitter deze samenkomst. 
 
Ik kan me alleen maar aansluiten bij de woorden van de voorzitter 
en een ieder bedanken voor zijn/haar inzet voor deze fantastische 
club waar ik deel van uit mag maken. In een woord TOPPIE. 
Mijn vrouw en ik hebben geweldig genoten van deze middag/avond 
en hopen dit nog eens mee te maken.  
 
Het word gewaardeerd als je vrijwilliger bent. 
 
Anjo Nat  
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De week door.. (vervolg) 

 
Woensdag 
 
“Zeuren over slechte ballen heeft geen zin”. 
 
Ja, als het gaat om Ikea ballen met paardenvlees, wordt er actie 
ondernomen, hoewel niemand er wat van heeft gekregen. Zo kon er ook 
varkensvlees in de eland lasagne zitten! Ik zou mij meer zorgen maken 
over het elandvlees. Verder kan je beter als je slechte ballen krijgt eens 
naar de huisarts. Je hoort ook wel eens zeggen de ballen bij de Horna zijn 
te klein, ik mis iedere keer net, daar staan andere spelers tegenover die de 
(gehakt) ballen juist weer te groot vinden. Ook zie je wel eens biljartballen 
die niet ingeënt zijn met de mazelen, blijkbaar zijn de rode ballen hier 
immuun voor. 

Wat veel mensen
slechte bal noemen is 
een bal die moeilijk te 
maken is, zie het als 
een kans om een 
moeilijke bal te 
maken, een uitdaging. 
Als je alleen 
makkelijke ballen krijgt 
en je haalt daardoor 
een beter gemiddelde 
ben je nog geen 

betere biljarter, nee dan ben je een luie biljarter. Vooral de betere spelers 
kunnen zich heel druk maken over ballen die wijd liggen, ook als dit met 
teamen gebeurd krijgt 
de tegenstander 
steevast het verwijt dat 
hij de ballen expres uit 
elkaar speelt en men 
zelf alles verzameld 
zodat de tegenstander 
altijd de mooiste ballen 
krijgt, ja dan is het tijd 
om de spiegel eens af 
te poetsen. Als je een 
moeilijke bal krijgt en je 
maakt hem toch geeft 

 

Ja, als het gaat om Ikea ballen met paardenvlees, wordt er actie 
van heeft gekregen. Zo kon er ook 

varkensvlees in de eland lasagne zitten! Ik zou mij meer zorgen maken 
over het elandvlees. Verder kan je beter als je slechte ballen krijgt eens 
naar de huisarts. Je hoort ook wel eens zeggen de ballen bij de Horna zijn 

klein, ik mis iedere keer net, daar staan andere spelers tegenover die de 
(gehakt) ballen juist weer te groot vinden. Ook zie je wel eens biljartballen 
die niet ingeënt zijn met de mazelen, blijkbaar zijn de rode ballen hier 

Wat veel mensen een 
slechte bal noemen is 
een bal die moeilijk te 
maken is, zie het als 
een kans om een 
moeilijke bal te 
maken, een uitdaging. 
Als je alleen 
makkelijke ballen krijgt 
en je haalt daardoor 
een beter gemiddelde 
ben je nog geen 

e een luie biljarter. Vooral de betere spelers 
kunnen zich heel druk maken over ballen die wijd liggen, ook als dit met 
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dit veel voldoening, trots en zelfvertrouwen. 
 

Ook is het zo dat de mensen 
die zeuren over een
maken bal in ca. 70 % van de 
gevallen die bal wel maken, 
dus was hij achteraf wel te 
doen.  
Soms lijkt het of mensen er 
over zeuren om aandacht te 
vragen aan de omstanders. 
Dat zij een moeilijke bal 
moeten gaan maken. En als 
hij dan raak is tr

zijn dat zij hem toch gemaakt hebben en als hij mis kunnen zeggen, zie je 
wel die bal was niet te doen. Ook denkt men dat de tegenstander door het 
zeuren te beïnvloeden is om de ballen makkelijker neer te leggen, meestal 
met tegengesteld resultaat. De tegenstander raakt geïrriteerd en gaat 
harder spelen of gaat juist afleggen. 
 

 De meeste biljarters weten al niet zo 
goed wat ze overhouden en als ze 
proberen naar de witte bal te spelen 
gaat het vaak al zo hard dat hij toch bij 
de rode uitkomt. Ook spelen tegen een 
goede speler zorgt niet altijd voor een 
makkelijk te maken bal, kan
liggen of wel bij elkaar maar dat je er 
niet bij kan of andere technieken moet 
gebruiken die de lagere spelers vaak 
weer niet beheersen. 
 
 

Dus stop met zeuren, dit is niet leuk voor je tegenstander, maar ook niet 
voor je zelf, gaat dus niemand beter van spelen. 
 
 
 

  

Ook is het zo dat de mensen 
die zeuren over een moeilijk te 
maken bal in ca. 70 % van de 
gevallen die bal wel maken, 
dus was hij achteraf wel te 

Soms lijkt het of mensen er 
over zeuren om aandacht te 
vragen aan de omstanders. 
Dat zij een moeilijke bal 
moeten gaan maken. En als 
hij dan raak is trots kunnen 

zijn dat zij hem toch gemaakt hebben en als hij mis kunnen zeggen, zie je 
wel die bal was niet te doen. Ook denkt men dat de tegenstander door het 
zeuren te beïnvloeden is om de ballen makkelijker neer te leggen, meestal 

at. De tegenstander raakt geïrriteerd en gaat 

De meeste biljarters weten al niet zo 
goed wat ze overhouden en als ze 
proberen naar de witte bal te spelen 
gaat het vaak al zo hard dat hij toch bij 
de rode uitkomt. Ook spelen tegen een 
goede speler zorgt niet altijd voor een 
makkelijk te maken bal, kan ook ver 
liggen of wel bij elkaar maar dat je er 
niet bij kan of andere technieken moet 
gebruiken die de lagere spelers vaak 

Dus stop met zeuren, dit is niet leuk voor je tegenstander, maar ook niet 
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Dames van de Horna 

 
De vergeten foto… 

Namen: 

Petra Mijnssen, 
Martens, Jopie Hendriks en 
ontbrekend op deze foto is 
Tony Blom de Reuter.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Wil de Groot-
Martens, Jopie Hendriks en 
ontbrekend op deze foto is 
Tony Blom de Reuter. 
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Horna De Vries Juwelier versus 
De Graafschap biljarts II

        
Hoorn, zaterdag 21 oktober 2013

 
“Hoopvol” 
 
Vandaag  een ‘mooie’ tweede plaats behaald in het Topteam
thuis! 
Op het kalasjnikov AK 47, de man (niet zo) in vorm, Germ 
himselvvv. Dzjurmie moest het opnemen tegen Frank Vermeulen uit 
het verre … whatever.  Normaal gesproken kan Frank net zo goed 
theus (Zaans) bloiven (WestFries), want tegen Germ moet je van 
goede huizen komen om een kansje te maken… Vandaag liep het 
net even anders dan gepland. Met zeer soepele hagelnieuwe 
lichtrode ballen ging het over en weer nog niet zo geweldig, maar na 
een mooie serie van Frank “Dracula” Vermeulen (103), was het 
einduitelijk.. na 12 beurten gebeurd. 0-2. Germ met weinig balgevoel 
achterlatend met ook wat caramboles.. Het gemaakte aantal van 
onze bikkel is reeds uit de analen van de KNBB vakkundig, 
chirurgisch verwijderd… Pffff  Thank G.. Soms heb je wel eens zo’n 
dag dat je gevoel je in de steek laat, maar dat na een knipperende 
eyewank (beetje Engels) later ook weer terug kan zijn.. Hierover 
later, vééééél later.  
Op de andere tafel moets (verkeerd geschreven) Wout, de libre 
koning, het opnemen tegen Jurgen de Ridder. Ook een speler van 
formaat in alle ‘diesieplienu’s’.  
 
Wout begon met een vliegende start aan een serie van 122, in de 
pocket..! Helaas hadden we “the fat lady” nog niet horen zingen, dus 
was alles nog mogelijk. Een mooi antwoord van één carambole, dus 
‘dat kwam wel goed’..    KRAK, KRAK, KRAK!    ‘Der Jurgen’
249..en bedankt! De stand dus voor alle slechtoptellende onder u 
reeds 0-4. Jammer van zo’n hoopvol begin van Wout, maar ja, dat 
weet je bij het libre. Wie hem aan de band krijgt, wint meestal. 
 
Hierna was het mijn beurt (George) om de eer te redden, want dat 
was alles wat ons deze ronde nog restte. Mijn tegenstander was 

De Graafschap biljarts II 
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pocket..! Helaas hadden we “the fat lady” nog niet horen zingen, dus 
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249..en bedankt! De stand dus voor alle slechtoptellende onder u 

4. Jammer van zo’n hoopvol begin van Wout, maar ja, dat 
weet je bij het libre. Wie hem aan de band krijgt, wint meestal.  
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was alles wat ons deze ronde nog restte. Mijn tegenstander was 
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Marco Kivits, ook een zeer sportieve tegenstander die ik reeds div. 
malen aan de tafel ben tegengekomen. Na een flitsende start van 
mij van 70 van acquit..! Boe-hoe-hoe-hoe, en toen werd ik wakker..! 
Nee, helaas bakten we er beiden niet veel van. De ene nog 
moeilijker liggende bal dan de andere, bracht niet datgene waarop 
we gehoopt hadden en na 17 beurten was de partij beslecht in het 
nipte voordeel van Marco. Mij met 69 car. achterlatend.  0-6! 
De volgende ronde zouden we revanche nemen..  
 
Nu was het ons aller Wout weer om de zaken eens even op orde te 
zetten. Na een mooie eerste wedstrijd was het Wout die de trekstoot 
weer won (hebben we toch nog iets gewonnen deze dag).. Na een 
begin van 4 car. was het wederom Jurgen die ons feestje kwam 
‘verzieken’. Na een prachtig gespeelde serie van 250 car. was het 
ons niet gegund om wat partijpunten te pakken. Zo kwam er een 
einde aan de eerste pot in de tweede ronde van de derde wedstrijd 
in het vierde kwartaal (ik leg het nog wel eens uit), 0-2, maar 
misschien zou het tij keren door onze kaderspecialist, Germ.  
 

Wederom tegen Count Dracula 
moest hij aantreden. Dit x was het 
gevoel er wel en met een prachtig 
gespeelde serie van 115 gloorde er 
weer hoop aan de horizon. Zouden 
we toch nog 2 puntjes kunnen 
pikken..? Helaas, daar kwam Frank 
weer roet in het eten gooien en met 
een fraaie eindserie van 131 
maakte hij in de 6e beurt een einde 
aan de mooie wedstrijd. Evengoed 
mooi gespeeld Germ!!  0-4 
Dan zou ik (George) toch graag nog 
wel de overgebleven 2 puntjes 
willen pakken, ondanks dat er niet 
zoveel meer te behalen viel. 

Uiteraard is dit geen reden om niet te knokken voor je team, het blijft 
een mooi spel en we gaan voor iedere mogelijke punt.  
 
Marco was al weer snel uit de startblokken en voor mij waren de 
overgebleven posities blijkbaar te moeilijk om te scoren. Marco na 5 
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beurten ongeveer 25 op de teller en ik …. Niets! Rustig……, komt 
wel, sssssssss, niet druk maken.. Dan vanuit het niets 
51! Zo zie je maar wat een raar spelletje het band kan zijn. 
Uiteindelijk nog veel beurten nodig gehad. Marco was de eerste die 
over ‘de lijn’ ging. Het enige dat me nog restte was de 
gelijkmakende beurt en daar heb ik dan nog gebruik van kun
maken om de partij gelijk te eindigen. 
 
Kortom…. Een mooie tweede plaats vandaag! 
 
George Kenter 
 
 
 

Scholen biljarttoernooi 

 

“Enorm succes” 
 
Het eerste Scholen biljarttoernooi is weer voorbij en we kunnen 
terug kijken op een zeer geslaagd evenement, dat zeker voor 
herhaling vatbaar is.  
Na een voerbereidingstijd van een jaar, traden zaterdag 30 
november 8 leerlingen uit het voortgezet onderwijs aan voor de 
strijd. Beginnend met een speluitleg, werd om 10.30 uur gestart met 
de 1e ronde. 
 
De eerste t...wee rondes 
verliepen niet al te snel, waardoor 
de leiding dacht dat 7 rondes 
misschien wel erg veel zou zijn. 
Het tegendeel bleek echter waar 
te zijn. De deelnemers hadden de 
smaak al snel te pakken en na de 
lunch werd de gang erin gezet. 
De deelnemers, die over het 
algemeen allemaal nog bijna 
nooit een keu hadden vastgehad, 
kregen meer handigheid in het 

beurten ongeveer 25 op de teller en ik …. Niets! Rustig……, komt 
wel, sssssssss, niet druk maken.. Dan vanuit het niets een serie van 
51! Zo zie je maar wat een raar spelletje het band kan zijn. 
Uiteindelijk nog veel beurten nodig gehad. Marco was de eerste die 
over ‘de lijn’ ging. Het enige dat me nog restte was de 
gelijkmakende beurt en daar heb ik dan nog gebruik van kunnen 

 

Het eerste Scholen biljarttoernooi is weer voorbij en we kunnen 
terug kijken op een zeer geslaagd evenement, dat zeker voor 

Na een voerbereidingstijd van een jaar, traden zaterdag 30 
aan voor de 

strijd. Beginnend met een speluitleg, werd om 10.30 uur gestart met 
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maken van de punten. Het maken van de punten was deze keer iets 
makkelijker, omdat, in overleg met de KNBB, een nieuw spel werd 
gespeeld. De organisatie was van mening dat het dan ook leuker 
was voor de deelnemers. En dat is ook wel gebleken. Alle 
deelnemers waren razend enthousiast en gingen allemaal voor de 
winst. 
 
Uiteindelijk kon er natuurlijk maar 1 school Kampioen worden van dit 
1e Scholentoernooi. Na een verbeten strijd is Het D'Apmte 
uiteindelijk DE kampioen geworden. 
 
Clarence Bos was de vertegenwoordiger van deze school en hij wist 
van de 7 partijen er maar liefst 6 te winnen. Hiermee werd hij ook 
winnaar in het individuele toernooi. 

Als BV Horna kunnen we 
terugkijken op een zeer 
geslaagd toernooi, waarbij ook 
de sponsors hebben bij 
gedragen. Meilink stelde een 
keu ter beschikking voor het 
spel vlotbruggen en Deen 
bloemen en planten heeft voor 
de bloemen gezorgd voor alle 
deelnemers. Tevens hebben 
Feller biljarts en Rob Boon ook 
een bijdrage geleverd. 
Waarvoor enorme dank. 
 

Organisator Anjo Nat dankt alle medewerkers voor hun 
voortreffelijke inzet en medewerking en hoopt de volgende keer 
weer een beroep te kunnen doen op de leden van de Horna. De 
gene die niet geweest zijn hebben een enorm leuk evenement 
gemist, dat zeker voor herhaling vatbaar is. 
 
De Uitslag: 
 
Kampioen: D'Ampte 
2e Oscar Romero.  
3e OSG  
4e Copernicus  
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Individueel: 
 
1e Clarence Bos D'Ampte 
2e Brian Appelman OSG 
3e Leon Dudink Oscar Romero 
4e Theicke Vercoelen OSG 
5e Joris Kok OSG 
6e Thomas Neesen OSG 
7e Maijk v/d Zwet Copernicus 
8e Emiel Duijves Copernicus 
 
Ik wil iedereen enorm bedanken voor hun hulp en medewerking, in 
welke vorm dank ook, aan dit toernooi. Zonder jullie had ik het niet 
gered. 
 
Geweldig en op naar Scholentoernooi 2014 
 
Anjo Nat 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Districtsfinale Libre vierde klasse  

 
Op 2 + 3 november was Horna de vereniging waar de finale Libre 4
klasse werd georganiseerd. Alle geplaatste spelers deden mee. 
 
Na de eerste ronde stond Dick Kool na winst op Theo Schilder op de 
1e plaats. Maar na de 2e ronde was dat John Baars, die in deze 
ronde een partij in 32 beurten wist te winnen van Wil v.d. Beek. 

enorm bedanken voor hun hulp en medewerking, in 
welke vorm dank ook, aan dit toernooi. Zonder jullie had ik het niet 

 

de vereniging waar de finale Libre 4e 
klasse werd georganiseerd. Alle geplaatste spelers deden mee.  

Na de eerste ronde stond Dick Kool na winst op Theo Schilder op de 
ronde was dat John Baars, die in deze 

eurten wist te winnen van Wil v.d. Beek. 
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Alfred van Zoeren won in de 3e ronde van Cor de Vries en Dick nam 
weer de 1e plaats in door van Wil te winnen. Theo Koomen speelde 
ook sterk en won van Theo Schilder. Theo Koomen won in de 4e 
ronde van Michael Hoogland, Alfred speelde te sterk voor Wil, Cor 
de Vries won zijn tweede partij en John won van Theo Schilder in 
voor het publiek een prachtige partij ( 43 beurten ).  
Zo kwam Alfred aan t einde van de eerste speeldag met 8 pt 
bovenaan te staan.  
Theo Koomen, Dick en John hadden ieder 6 pt. Cor stond op 4 pt, 
Michael op 2 pt en Theo Schilder en Wil hadden helaas 0 pt 
 
In de 5e ronde kwam van Cor de capaciteit waarmee hij 
promoveerde: in 19 beurten won hij van Theo Schilder. Tussen 
Alfred en John was het spannend, het werd remise, met voor John 
een mooie serie van 19. Michael won van Wil, en Dick van Theo 
Koomen. 
 
Het vervolg in de 6e ronde: Dick won in 23 beurten van John, Alfred 
won van Theo Koomen, Wil won zijn eerste partij van Theo Schilder 
( ook 43 beurten ) en Michael won van Cor. 
 

Dan die laatste 
ronde. Daar gaat het 
in een finale om. 
Michael speelde 
sterk tegen Theo 
Schilder en was in 
25 beurten uit. John  
won van Cor, en 
Theo Koomen van 

Wil.  
Dick moest winnen om kampioen te worden. Alfred startte matig, 
maar nam vanaf de 7e beurt een voorsprong. Deze behield hij tot hij 
in de 34e beurt zijn partij afsloot. Bij Dick lukte het niet meer. 
 
Kampioen Alfred van Zoeren en Dick Kool ( Theo Koomen is 
verhinderd ) zullen op 6, 7 + 8 december aan de gewestelijke finale 
in Beverwijk deelnemen.  
 
Heren  veel succes 
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Eindstand 

   

  

Pnt Car. Brt 

1 A. v. Zoeren 13 385 214 

2 D. Kool 10 344 213 

3 J. Baars 9 353 222 

4 T. Koomen 8 348 209 

5 M. Hoogland 8 347 221 

6 C. de Vries 6 319 208 

7 W. v.d. Beek 2 319 235 

8 T. Schilder 0 278 210 
 

Thea de Weerd 
 
  

  Moy. H.S. 

1,79 13 

1,61 10 

1,59 19 

1,66 10 

1,57 12 

1,53 9 

1,35 9 

1,32 9 
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Sponsoring update 

 
Beste Leden, in de huidige crisistijd blijft geld een heet hangijzer.  Zo ook 
bij onze biljartvereniging Horna en onze sponsor. Hierdoor heeft het 
bestuur mij met de taak van sponsoring gegeven om alles weer op een 
rijtje te zetten, het contact met onze huidige sponsors te verstevigen en 
nieuwe sponsors te zoeken. Achter de schermen ben ik al druk bezig met 
verschillende zaken waar ik jullie hopelijk snel van op de hoogte kan 
stellen.  
Wel kan ik mijn eerste nieuwe aanwinst in onze lijst van sponsoren 
toevoegen. Dit is Van den Berg & de Haan, Het mobiele medisch 
adviesbureau. Zij doen rijbewijs keuringen bij u thuis zodat u niet hiervoor 
veel moeite hoeft te doen. Dankzij de afgesproken sponsoring zullen zij 
voor iedereen die via de Horna gebruik maakt van hun service 10 van de 
30 euro naar onze club overmaken. Een aanzienlijk bedrag dus ik zeg 
leden maak hier gebruik van en steun uw club via dit noodzakelijk kwaad.
 
Met vriendelijke groet, 

Kevin De Decker 
Bestuurslid sponsoring 
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