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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:   Bankrelatie: 
N. Schipper  Tel 0229 238198 Postbanknummer contributie: 2936131 
Poldermolen 55  1622 KS Hoorn t.n.v. Biljartver. Horna Hoorn 
Email: voorzitter@horna.nl  Postbanknummer overige zaken: 1259513  
   t.n.v. Biljartvereniging Horna, Hoorn 
Secretaris:    
J. Smit   Tel. 0229 840380 Ledenadministratie en contributie: 
Munnikenweg 12 1621 HM Hoorn 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. 0229 268040 
Email: penningmeester@horna.nl  Siriusstraat 44  1622 LB Hoorn  
    R. Reinderman  Tel. 0229 218538 
Onderhoud/beheer gebouwen (waarnemend) Grote Oost 52  1621 BX Hoorn 
N. Schipper  Tel. 0229 238198  
K. de Decker  Tel. 0229 215937 Algemene Zaken: 
Email: gebouwbeheer@horna.nl  D. Fons  0229 505782  

   Schuijteskade 3  1621 DE Hoorn 
Toernooicommissie: 
Rob Boon  0228-322310 Arbitragecommissie: 
Peperstraat 6  1601 JP Enkhuizen Nico Pool   Tel. 0229 215506 
Email: toernooien@horna.nl  Johannes Poststraat 2B 1624 CC Hoorn 
    
Ledenwerving en sponsoring:  Technische commissie: 
Kevin De Decker  Tel. 0229 215937 A.Ensink  Tel. 0228 512499 
West 29  1621 AT Hoorn De Tocht 17  1611 HT Bovenkarspel  
Email: ledenwerving@horna.nl   
   Voorzitters van de clubavonden: 
Jeugdzaken:   Maandag: Jos Noordeloos 0228 563650 
J. Beers  Tel.: 0229 245080 Dinsdag: Henk Brekelmans 06 13156491 
Botter 103  1625 DH Hoorn Woensdag: Martin Appelman 0229 216518 
Email: jeugdzaken@horna.nl  Donderdag: Theo Loos 06 33732575 
   Vrijdag: Nico Schipper 0229 238198 
Wedstrijdsecretariaat p.k.  Dond-boven Henk Aafjes 06 22402569 
en teamwedstrijden:  Dond-middag Rob van Zelst 06 57029534 
T. de  Weerd  Tel. 0229 561650   
Email: wedstrijdleider@horna.nl  Wedstrijdleidersclubavonden: 
   Maandag  B.Ensink  0228 512499  
Wedstrijdleiders voorwedstrijden:  Dinsdag  Jan Pool  06 46170760 
B.Ensink  Bovenkarspel  0228 512499  Peter Bouwhuis 0229 213304 
P. v.d. Gracht  Hoorn  0229 211437 Woensdag vacature 
W.Prumper  Hoorn  0229 232960 Donderdag  L.v.Rongen  0229 243041  
J. Noordeloos  Hoogkarspel 0228 563650 Vrijdag (jeugd) J. Beers  0229 245080 
W. Possel Hoorn 06 41451526 Vrijdag (3banden) Nico Schipper 0229 238198 
S.H. Koenen Bovenkarspel 0228 312636  
   Wedstrijdleiders toernooien/finales:   
Redactie “Horna Nieuws”  R.Bakker  Hoorn  0229 268040  
E-mail: clubblad@horna.nl  R.Boon  Enkhuizen  0228 322310 
   J. Pool          Hoorn 0229 850371 
Website:   www.horna.nl T. de Weerd  Zuidermeer  0229 561650 
Germ Bot:             germ0305@yahoo.com I. Huisman           Hoorn  0229 230866 
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Van de Voorzitter.. 

 
 

Wat gaat de tijd toch snel: de eerste finale na de vakantie zit er 
alweer op in ons clubgebouw: vanzelfsprekend keurig verzorgd 
zoals altijd. Een compliment aan iedereen die zich hiervoor ingezet 
heeft. 
 
Het Horna driebandentoernooi met 45 deelnemers staat nog vers in 
het geheugen. Een hoge opkomst ! Terwijl buiten de herfst in alle 
hevigheid losbarstte was het binnen goed toeven. De  eerste plaats 
ging uiteindelijk naar : Ed van der Steen 
Goede prestatie: gefeliciteerd Ed. 
 
De dames van de kantine hebben deze week alle data we
ingevuld die nodig zijn om de kantine te laten draaien.
meiden,wij zitten voorlopig weer gebakken!  
In het bestuur wordt er niet alleen veel gesproken, er wordt nog veel 
meer nagedacht! Bijvoorbeeld over: Hart voor Horna: de 
vrijwilligersdag. Hoe kunnen wij onze vrijwilligers laten zien dat ze 
onmisbaar zijn en dat we waarderen wat ze allemaal voor de Horna 
doen? 
 
Verdere vraagstukken die de aandacht van het bestuur opeisen:

• Isolatie buitenmuur vernieuwen 

• Electra benedenzaal  

• Verbouwen van de  kantine. 
Dit zijn toch onderwerpen met behoorlijke financiële  consequenties!
Voorstellen hieromtrent zullen in de jaarvergadering voorgelegd 
worden. Wordt vervolgd dus.. 
 
Veel biljartplezier!   
 
 

Nico Schipper 
Voorzitter bv Horna 
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Van de Redactie.. 

 

De dagen worden weer korter, de bladeren verkleuren en vallen van 
de boom en het weer wordt guurder. Dan is het fijn dat het 
biljartlaken niet verkleurd, de lampen hun helder licht verspreiden en 
de tussendeur gesloten blijft zodat de ballen blijven liggen. K
fijn dat alles weer gereed is voor het nieuwe seizoen. 
 
En je kunt wel zeggen dat het nieuwe seizoen begonnen is. De 
eerste team-wedstrijden zijn gespeeld en de eerste uitslagen zijn 
binnen. Ook de eerste kwalificatiewedstrijden voor de 
kampioenschappen in allerlei klassen zijn gehouden. Daarnaast is 
het eerste toernooi gespeeld in Horna verband; het driebanden
toernooi. 
 
En hier ligt dan de eerste ‘normale’ editie in dat nieuwe seizoen. We 
hopen uiteraard dat iedereen weer met frisse moed van start 
gegaan en dat er weer ‘fair’ gestreden zal gaan worden
groene laken. Laat het een mooi seizoen zijn voor de Horna.
 

Paul Gijben. 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOPIJ KOPIJ KOPIJ KOPIJ 
 

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

 
Uiterlijk inleveren voor 13 december 2013 
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Van de Secretaris.. 

 

Noodoproep voor de woensdagavond! 
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De week door.. 

 
Maandagavond 
 
De wintercompetitie is na de Hoornse kermis weer begonnen en 
sommige spelers hebben al 10 à 15 partijen gespeeld. Dat zijn 
natuurlijk wel de spelers die er elke week zijn, zoals Joop v/d Haar, 
Ossebaar en Krijnzen en nog wel een stuk of 7/8. De rest kan niet 
altijd komen omdat ze dan andere dingen moeten doen voor de 
Horna zoals wedstrijdleider bij voorwedstrijden of zelf 
teamwedstrijden spelen bij een andere club. De voorwedstrijden zijn 
heel veel op maandag, dinsdag of woensdag zo ben je heel wat 
avonden weg. 
Van de maandag zijn dat bijvoorbeeld Willem Prumper, Jos 
Noordeloos en ik zelf. Daarbij is Willem zijn vrouw ook net 
geopereerd aan haar been waar ze alle ijzeren delen uit gehaald 
hebben zodat het nu verder genezen kan. Ik hen gehoord dat ze van 
de hoeveelheid ijzer wel een weekje op vakantie kunnen gaan. Of 
ze dat gaan doen dat horen we later. Iedereen kan dat aan Willem 
vragen en dan weet je gelijk hoe het met zijn vrouw gaat. Voor het 
wedstrijdleider zijn hebben er nog 2 mensen zich gemeld te weten 
Leo Karels en Martin v/d Hudding. Zij gaan nu eerst de opleiding 
volgen (heel moeilijk) om daarna de te kleine groep te gaan helpen. 
Leo en Martin veel sterkte met de opleiding en alvast bedankt. 
 
Biljarten doen we ook nog en soms helemaal niet zo slecht, kijk 
maar naar Sam van Etten. Na deelname aan de wedstrijd voor ere 
klassers heeft Sam bijna 80.00 gemiddeld gespeeld en is hij nu 
officieel ERE KLASSE speler. Sam nogmaals van harte en we zijn 
heel trots op jou en op je ouders en op Opa met deze prestatie.
 
De laatste avond van de zomercompetitie werd er zoals gewoonlijk 
weer gekikkerd en dit jaar had ik als verrassing een handicap 
ingevoerd. De sterkste spelers moesten er van alle soorten spel nu 
6 maken en de gemiddelde spelers 5, de iets mindere spelers 
moesten er van alles 4 maken. Dit alles met het idee dat ook de 
mindere spelers dan de kans hadden om dat pond overheerlijke 
paling van vishandel Groot te kunnen winnen. Maar ook nu was het 
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een van de wat sterkere spelers die met het pond paling aan de haal 
ging. Germ Bot was de winnaar en 2de werd Erik de Wit. Gelukkig 
ging de paling niet mee naar huis en hebben we het gezamenlijk op 
gemaakt samen met de gerookte zalm die onze visboer erbij gedaan 
had. 

 
De wintercompetitie gaat zijn gangetje en zolang ik zelf niet 
bovenaan sta is er weinig te vermelden. Het team De Vries 
Juwelier 2 speelt dit jaar in het district om dat bij de nationale bond 
ongeveer 30 partijen gespeeld moesten worden en ook nog eens 
een stuk verder rijden en daar hebben we voor bedankt. Omdat de 
inschrijving in het district al gesloten was heb ik Thea de Weerd 
gesmeekt of nog mee mochten doen en ze heeft ons er nog tussen 
gefriemeld. We spelen nu minder keren en dichterbij. Hoe het zal 
gaan. De tijd zal het leren. 
 
Als laatste nieuwtje en zeker niet het minste is datgene wat ik al op 
de jaarvergadering al vermelde, Arnold van Rongen heeft zijn eerste 
serie van boven de honderd 38/2 gemaakt en het wordt een nieuwe 
keuken. Wat dat nou met elkaar te maken heeft weten alleen zij die 
op de Jaarvergadering waren. 
 
Zo ik ben er weer doorheen, ik heb het weer gehad tot de volgende 
keer. 
 
Bensink  
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Horna / De Vries Juwelier  Vs.  Biljartcentrum Arnhem 2 

Hoorn, zondag 22 september 2013

 
Zondag 22 september was het zover. De wedstrijd tegen B.C.A. 2. 
Opstelling: Wouter aan het 47/2. Germ op voor bandstoten en Pieter 
maakte zijn debuut in het team, en speelde Libre. 
 
Als eerste gingen Wouter en Pieter van start. Wouter won de 
trekstoot klem aan de band. Normaal begint hij altijd zelf maar liet nu 
de tegenstander beginnen en kreeg er gelijk 40 om zijn oren! Helaas 
bleef het voor Wouter moeilijk zijn ritme te vinden en zijn 
tegenstander won met 175-81 In 8 beurten. 
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Pieter begon zijn partij goed en maakte er in de eerste beurt 38. 
Toch wilde het verder niet lukken in de partij en moest ook zijn 
winstpunten afstaan in 9 beurten en kreeg slechts 92 caramboles 
mee.  
Alle ogen waren nu gericht op de Germinator. Zijn partij begon 
matig. Steeds de ballen verzamelen maar net mis waar de 
tegenstander handig gebruik van maakte. Germ keek al gauw tegen 
een achterstand aan van 45 om 13 maar Germ zou de Germinator 
niet heten als hij toch de partij naar zijn hand kon zetten met series 
van 13, 16 en 15. De tegenstander kon de laatste caramboles maar 
niet bij elkaar krijgen en Germ ging er met de winst vandoor! 75
in 18 beurten. 2 – 4 voor B.C.A. Nogmaals helaas.  
 
Wouter en Pieter begonnen weer met vol goede moed aan de 
tweede ronde. Pieter, wat zullen we daar eens over schrijven. Dit 
was niet bepaald het debuut dat hij had voorgesteld. Meestal speel 
je geen 2 partijen achter elkaar slecht, maar dit was wel het geval. 
Pieter begon weer fris aan de partij. Binnen 3 á 4 stootjes in de serie 
maar de productie bleef uit en de tegenstander maakte het 
beurten af. Stand 250-106. 
 

 
 
 
Wouter baalde dat hij de trekstoot verloor maar de tegenstander liet 
hem beginnen en was gelijk superscherp. Hij begon met een serie 
van 95 van aquit. Hij zat helemaal vol adrenaline en had er een rood 
hoofd van. Tegenstander miste van schrik na 2 caramboles en 
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Wouter maakte er nog eens 28 over heen. Stand 122 om 2 in 2 
beurten. Na vijf beurten was het pleit beslecht in het voordeel van de 
Heida. Tegenstander spartelde nog wat na in de gelijkmakende 
beurt, maar het mocht voor de goede man niet meer baten.  
 
Het beslissende wedstrijdpunt hing nu van af van de Germinator. 
Germ kon moeilijk grip op de wedstrijd krijgen maar wist de partij 
door routine toch te winnen; 75 - 50  in 18 beurten.  
4 – 2 voor de Vries juwelier. 
 
Gelijke stand; dus 'we hadden weer net zo goed thuis kenne bloive' 
 
Pieter v/d Geest 
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De week door.. (vervolg) 

 
Woensdagavond 
 
Lekker weer een nieuw seizoen biljarten, de tellers weer op 0 en er fris
tegenaan. In de zomer hebben we lekker doorgespeeld met een kleinere 
bezetting. Dingen uit proberen en blijven oefenen is voor biljarten wel 
belangrijk om op peil te blijven of beter te worden. 
We zijn 1

e
 week september 

opgestart met het nieuwe seizoen en 
de clubavond vergadering. Opkomst 
was nog niet zo hoog, misschien 
door het mooie weer waardoor 
mensen nog op de camping hangen 
of nog een harig balletje op de 
tennisbaan slaan (geef maar aan de 
hond). 
 
 
 

 
Of zo’n balletje met deuken slaan op de golfbaan
(zo leuk kan dat toch niet zijn). 
 
                      
Des te meer waarderen we de aanwezigen op de 
vergadering. 
We hopen dat alle woensdagavond leden weer in 
grote getalen langs komen voor de gezelligheid, 
hoe meer zielen des te meer vreugd.
 
 
 
 

 
Op de vergadering kwam naar voren dat we eigenlijk wel een tevreden 
clubavond zijn en we weinig veranderingen door willen voeren. Ook 
hebben wij onze tevredenheid uitgesproken en laten blijken door 
cadeautjes en applaus voor onze wedstrijdleider Jack Sjerp
iedere keer de partijen verdeelt en de uitslagen verwerkt. 
En voor Martin Appelman die zich heeft opgeworpen als avondvoorzitter 
om onze avond binnen de club te vertegenwoordigen. Ook Hennie (ons 
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zonnetje in huis) hebben we in het zonnetje gezet met bloemen en een iets 
te dikke zoen van Piet. We zijn op de vergaderavond weer door Hennie 
volgepropt met worst, kaas en frituurhapjes, we gingen als een balletje 
naar huis. We kunnen de winter weer door. 
                         
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Winnaars seizoen 2012-2013: 
Libre:    Bandstoten: 
1 Willem de Regt  1 Rob Boering 
2 Jack Sjerps   2 Martin Appelman 
3 Peter van de Oetelaar  3 Piet Bruin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zij kunnen op vakantie (naar het 
Zuiderzee museum (alleen) van de VVV 
bon die zij kregen. 
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Jan Beers heeft tijdens de voorronden 3 banden 2
e
 klasse alweer de 

districtsfinale gehaald. 
Hij mag zaterdag 21 en zondag 22 september in eigen huis spelen, en 
staat als 5

e
 geplaatst. 

Een van zijn tegenspelers is Nico Schipper ook van de Horna. Na een 
spannende strijd werd wel eens een keu tegen de grond gewerkt en is Jan 
Beers 3

e
 geworden met een gemiddelde van 0,560 en is daarmee 

gepromoveerd en Nico Schipper 4
e
 met een gemiddelde van 0,496 

 
 
Zelf was ik jarig op 10 september en ben die 
vent met de mosterd tegen gekomen, hij leek 
verdacht veel op Siebe. Nu ben ik gek met het 
biljartspel en wilde iets unieks trakteren, dit is 
onderstaand geworden. Tompoucen met een 
biljart er op. 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
Uitspraak gehoord op de woensdagavond: 
Het is niet zo moeilijk als het lijkt en het lijkt moeilijker dan het is. 
 
Ons nieuwste lid van de woensdagavond is Ruud Engel die aan de 
beginfase van een mooie carrière zit. Eerst nog onbewust onbekwaam, je 
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ervaart dat je niet alles kan, dit wordt duidelijk als je er aan begint. Dan ben 
je bewust onbekwaam (dat komt hard aan). Dan krijg je nieuwe kennis en 
ervaring en wordt je bewust bekwaam. Dan pas je de kennis en 
vaardigheden toe en bouwt ervaring op (bij biljarten belangrijk). Dan wordt 
je onbewust bekwaam en stijg je naar een hoger niveau. Daar wordt je dan 
weer blij van. 
 
Gerard Leek heeft vaak verbazend veel net missers, maar als hij het soms 
net even anders doet, kunnen dit ook net rakers worden en kan er ook 
zomaar een serie van 15 in zitten. Nu aan het begin van het nieuwe 
seizoen zelfs een serie van 17. We verwachte dus veel van Gerard dit jaar. 
 
Peter Mak solliciteert openlijk naar een plek op de maandagavond, maar 
haalt nog net niet de juiste diploma’s hiervoor, geduld is een schone zaak. 
 
 Nick Hof 
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De week door.. (vervolg) 

 

Donderdagavond 

 
Het is 15 Augustus en de jaarlijkse kermis is weer volop bezig 
en dan is er voor de biljarters het moment aangebroken om er 
een leuke avond van te maken om met “poultjes “te gaan 
spelen. 

  
 
Een hapje en een drankje en ieder is met plezier aan het 
spelen, iemand die de laatste tijd wel erg opvalt is Germ, die 
tegenwoordig op “blote voeten” biljart. Zou het dan misschien 
nog beter gaan???? 
Maar ja op de Donderdagavond is bijna alles mogelijk.
  
Voor mij was het een vuurdoop want onze vaste organisator 
Rien wilde dat eens iemand anders het zou organiseren en 
omdat ik ook Laura wel eens vervang is de link gauw gemaakt. 
Dus met aanwijzingen heb ik de avond ingedeeld en kwamen 
we in totaal tot 7 poultjes van 4 man. 
  
Poule winnaars op deze avond waren; Edwis Brans, David 
Bron, Joop Schouten, John Baars, Nico Pool, Bert Joris en 
Theo Loos. 
De hoogste serie werd gemaakt door David nl. 56 stuks
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De kortste partijen waren: David Bron 91 in 7 beurten
Meester 25 in 9 beurten. En een aantal spelers met 11 
beurten. 
 
De verzorging door ons aller Ineke was weer zoals 
En voor mij was het een hele ervaring maar wel een hele leuke 
om te doen en wie weet volgend jaar weer. 
 

 
 
 
Op 29 Augustus hebben we de zomerperiode afgesloten en 
gaan we welgemoed de wintercompetitie weer beginnen en 
hopen we iedereen weer te verwelkomen na de va
 
Theo Loos. 
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Horna vs. Horna De Vries Juwelier 

        
Hoorn, zaterdag 7 september 2013

 
Hooggespannen en zeer geladen traden wij van 'Horna De Vries 
Juwelier' en zij van 'Horna-Die het graag eenvoudig houden', de 
arena binnen op de bovenverdieping van... Horna.  
De twee pas waterpas aangepaste matchtafels zouden deze dag 
een enigszins nerveus, maar hoogstaand steekspel te verwer
krijgen!  
 
 
Waar je als team in de kadercompetitie samen kan strijden, kun je in 
de topteamcompetitie tegenover elkaar komen te staan! Leo 
Koomen, Ferry Jong en Sam van Etten waren tot de tanden en 
verder en zo bewapend om hun tijdelijke rivalen Germ 
Wouter Heida het biljartleven zuur te maken. George Kenter werd 
van uit het vreemdelingenlegioen 
gezonden om een handje te helpen in 
het bandduel. Overigens is de insteek 
geweest dat George alle hand  
bandpotjes voor zijn rekening neemt dit 
jaar. 
'Geweest'. Maar daar kom ik zijdelings 
vast nog wel over te spreken... (Je 
ontkomt er niet aan, Gorgy)  
 
Van start gingen Wouter en Sam in het 
libre, en Germ tegen Ferry om de 
Kalasnikov,  het kader 47/2 te bedwingen.  
Al snel bleek dat beide opponenten moeite hadden in hun spel te 
geraken, evenals Germ die er een tergende stijl tegen aan gooide.. 
Germ had de vorm, een splinternieuwe carambolagekeu en veel 
gretigheid meegenomen, maar juist dat laatste maakte het af en toe 
pijnlijk om het 'spel' aan te zien. Niet minder dan 16 beurten nam het 
treffen in beslag, en beide spelers konden 15 beurten lang geen 
vuist op tafel slaan teneinde het tij te keren. Tot Germ de geest 
kreeg met Piet sr. op de achtergrond, en de laatste hand legde aan 

  
Hoorn, zaterdag 7 september 2013 

wij van 'Horna De Vries 
Die het graag eenvoudig houden', de 

De twee pas waterpas aangepaste matchtafels zouden deze dag 
een enigszins nerveus, maar hoogstaand steekspel te verwerken 

Waar je als team in de kadercompetitie samen kan strijden, kun je in 
de topteamcompetitie tegenover elkaar komen te staan! Leo 
Koomen, Ferry Jong en Sam van Etten waren tot de tanden en 

zo bewapend om hun tijdelijke rivalen Germ Bot en 
Wouter Heida het biljartleven zuur te maken. George Kenter werd 

te hadden in hun spel te 
geraken, evenals Germ die er een tergende stijl tegen aan gooide.. 
Germ had de vorm, een splinternieuwe carambolagekeu en veel 
gretigheid meegenomen, maar juist dat laatste maakte het af en toe 

iet minder dan 16 beurten nam het 
treffen in beslag, en beide spelers konden 15 beurten lang geen 
vuist op tafel slaan teneinde het tij te keren. Tot Germ de geest 
kreeg met Piet sr. op de achtergrond, en de laatste hand legde aan 



~ 18 ~ 

 

de partij met een slot van 64.  
 
Op het andere veld bracht Wouter zijn ijzersterke rivaal Sam van 
Etten op de knieën na 5 beurten, en nog torende de jongeling boven 
de toch imposante Heida uit.  
Een start van 100+ bracht Wouter in gerede positie aan het langste 
eind te gaan trekken, maar met libre weet je het natuurlijk nooit! 
Toch, Sam bleef zoeken. Langs band, er vandaan, weer terug.. de 
scherpte ontbrak, en zijn 100+ was niet afdoende om de 0 – 4 voor 
Horna De Vries Juwelier af te wenden.  
 
George Kenter kon relaxed aanvangen tegen Leo Koomen, zo hem 
ook werd medegedeeld gedurende de eerste beurten. Leo was een 
beetje aan het klooien zonder te missen, en realiseerde vrij 
eenvoudig een prachtige 10 beurten overwinning op ons 'Handsome 
Georg'em'. En handig als Gsus Georgeous is met de hamer, zat hij 
gespijkerd met 31 nagels om zijn eind vroegtijdig te markeren en het 
martelaarsschap te missen. (Handelingen 2:4) 
 

 
 
 
 
Ferry en Germ waren klaarblijkelijk vastbesloten te revancheren, al 
was het maar om de eer van 'iets kunnen'. Het eerdere debacle 
werd weggespoeld in slechts zes beurten! Bij aanvang leek Germ 
zijn gram te halen; bijdragen van 40 en bijna 100 was echter niet 
genoeg.. In een fantastische stijl rond de lijnen was het voetenwerk 
dusdanig onder controle dat Ferry 107 nagenoeg perfecte 
caramboles in het lijnengebied op de kop wist te toveren. In de 
gelijkmakende beurt poogde Germ met een laatste 
krachtsinspanning de resterende25 punten op tafel te krijgen, maar 
helaas.. 2 – 0 voor Horna.  
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Ondertussen was de tweede libre clash tussen Sam en Wouter al 
ten einde.....! 
Hier kan ik, net als de heer van Etten, kort over zijn. Wouter mocht 
tekenen voor drie moyenne, en Sam kan weer een partij van 250 
caramboles in 1 beurt in zijn esdoorn bijgraveren! 

 
Het was geenszins een ‘straightforward stroll alongside the cushion
Maar dat geeft voorgaande zin dan ook al aan. Een memorab
redding van los -je had er bij moeten zijn- bracht gelukkig positie en 
winst voor de Europees Kampioen in deze discipline. 
 
 
….En met 'je had er bij moeten zijn', bedoelt uw schrijver dat 
letterlijk! Hoe de mannen hun seriewerk componeren, het niveau dat 
hier komt kijken, verdiend publiek dat mee kijkt! Observeer, leer en 
geniet u de volgende thuiswedstrijden mee bij Biljartvereniging 
Horna? Kijk op www.horna.nl bij 'Topteams Eerste Divisie'  voor 
alle thuisdata en verdere informatie!  
 
En dan is er nog George. Met 4 – 0 achterstand reeds onthand, 
maar nimmer zo maar verslagen. Zoals Leo de eerste partij verlies 
niet meer kon afwenden, wat hij ook zou doen, kon nu de teamwinst 
niet meer ontglippen. Dit keer was Djoorge beter bij de pinken en 
pikte voor thumbs up en wellicht de punten voor de eindstand, zijn 
pot in 11 beurten naar een einde! Toon bij gezet van 37 in een 
reeks. Is voorgaande een valide zin?  Ik zal het handboek der 
Kenterlopers er eens op naslaan.  
 
2 – 4 en 4 – 2  
 
Gezien de sterkte van het zweet en de zwaarte van de lucht, meen 
ik hierin een fraaie verdeling der punten waar te nemen. 
De kop is er af! (George's hand ook, bijna) 
 
Grrrm 
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Ed van der Steen Horna/ 
Dick Jaspers driebandentoernooi Kampioen 2013.

 

Zondag 13 oktober werd er bij de Horna weer gestreden om het Dick 
Jaspers driebandentoernooi. Met  44 inschrijvingen, waarvan er 5 
niet kwamen opdagen, was de opkomst weer groot. Na eni
puzzelen en aanpassen werd er in 8 poules gestreden om een 
plaats in de kwart finale. 
 
Hoewel de meeste partijen binnen de 35 beurten werden 
uitgespeeld, waren er ook partijen bij die het niet haalde voor de 35
beurt. In enkele gevallen was dit zelfs beslissend voor de eindstand.
Uiteindelijk bleven er 8 spelers over die naar de kwart finale gingen 
en daarin streden om een plaats in de halve finale. Dit waren Rob 
Boering, Piet Bruin, Jan Beers, de moppentrommel Bertus Ensink 
(deze 4 verloren de kwart finale), en Chris Kempe, Jaap Nat, Martin 
v/d Hudding, Ed v/d Steen. De laatste 4 gingen door naar de halve 
finale. Hier speelde Jaap Nat tegen Chris Kempe ( Chris won ) en 
Martin v/d Hudding tegen Ed v/d Steen ( Ed won ). 
 
In de finale speelde Martin tegen Jaap Nat en werd de partij na 20 
beurten beslist op carambole percentage. Dit viel in het voordeel uit 
van Martin met een verschil van 0,04%. Jaap Nat 0,5% en Martin v/d 
Hudding 0,54%. 
 
De finale werd gespeeld door Ed v/d Steen ( 8 caramboles ) en 
Chris Kempe ( 5 caramboles ). Na 10 beurten was de stand 2 
het voordeel van Ed, maar Chris kwam toen langzaam op gang. 
Chris sprokkelde zijn puntjes stukje bij beetje bij elkaar en maakte er 
nog een spannende strijd van, waar beide spelers nog kans maakte 
op het kampioenschap. Omdat de strijd toch wel spannend was, in 
beurt 18 moesten beide nog 2 punten, werd er door de 
wedstrijdleiding besloten om het maximale aantal beurten eraf te 
halen en de partij uit te laten spelen totdat een van beiden zijn 
punten had behaald. 
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Er was nog maar net besloten om dit te gaan doen, toen Ed het wel 
genoeg vond en met een serie van 2 een einde maakte aan de 
partij. 
Chris kan zeer tevreden zijn met een 2e plaats, want als jeugdspeler 
die nog nooit aan driebanden had gedaan, heeft hij zich kranig 
geweerd met een fantastisch resultaat. 
 
 
 
We kunnen weer terug kijken op een zeer geslaagd toernooi, 
waarvan we hopen dat alle deelnemers ook volgend jaar weer 
present zijn. 
Alle spelers en medewerkers bedankt. 
 
Eindstand: 
 

1. Ed van der Steen 
2. Chris Kempe 
3. Martin van de Hudding 
4. Jaap Nat 
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Districtsfinale Driebanden 2e klasse  

 
Op zaterdag 21 september startte bij Horna de districtsfinale 
driebanden 2e klasse. Alle geplaatste spelers deden mee. Voor 
reserve speler was er een bedankje voor zijn komst. 
 
Na twee rondes stond Cees Pijper met 4 pt en een mooi moy. van 
0.609 bovenaan. Voor Nico Schipper gold hetzelfde aantal punten 
en hetzelfde moy. Alleen voor Cees was de eerste partij in 36 
beurten uit, Nico nam daar 38 beurten voor. Jan Kok had 3 pt, Jan 
Beers en Micha Noordeloos ieder 2 pt, en Pieter de Haan en Klaas 
Dekker stonden nog op 0 pt. 
De derde ronde gaf Cees nog als nr 1 door winst van Pieter, Ja
Kok kwam een stapje hoger door van Micha te winnen, Nico verloor 
van Klaas en Jan Beers won van Louis.  
In de vierde ronde winst voor Cees, Jan en Jan, en weer voor Nico. 
De stand gaf Cees met 8 punten, moy. 0.621,  Jan Kok met 7, moy. 
0.628, Jan Beers en 
Nico stonden op 6, Klaas 
en Micha op 2, Louis op 
1 punt en Pieter met 0 
pt. 
 
Op zondag bleek de druk 
van de ere plaats voor 
Cees te groot? Hij 
verloor van de zeer sterk 
spelende Micha die wel 
wilde laten zien, waarom 
hij was gepromoveerd. 
Louis Vlaar speelde nog 
sterker: in 28 beurten 
had hij de winst tegen 
Klaas te pakken. Jan en 
Jan wonnen ook hun 
partij. Jan Kok kwam met 
9 punten boven aan. 
Gevolgd door Cees en 
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Jan beiden met 8 punten. 
Toen ik bij Horna binnen 
kwam, kwamen meteen 
de vragen: of die 10% 
regeling nog geldt. Jan 
Kok en Cees stonden op 
promotie, dat is mooi, 
maar de heren willen wel 
graag naar de 
gewestelijke finale. Heren, 
wat een vraag, die 
regeling geldt al jaren niet 
meer!  
In de 6e ronde bleef Louis 
in zijn goede vorm. Pieter 
won zijn eerste partij: 
eindelijk van de nul af. Jan 
Kok won van Jan Beers in 
voor beiden een sterke 
partij. En Cees verloor van 
Nico Schipper.  
Dan is de kampioen bekend: Jan Kok op 11 punten. Het gat is te 
groot om hem in te halen.  
 
Dan die laatste ronde. De spanning is er af. Louis speelt weer een 
sterke partij. Micha speelt deze dag duidelijk wat hij wil. Jan Beers 
speelt ook heel goed: hij promoveert nog in de laatste ronde. Maar 
de partij tussen Jan Kok en Cees kabbelt voort. Bij 13 beurten 
gelijke stand, bij 36 beurten idem: 19 caramboles. Hierna gaat Cees 
en voorsprong nemen en hij wint de laatste partij. 
 
Kampioen Jan Kok en Cees Pijper zullen van 1 – 3 november aan 
de gewestelijke finale te Akersloot deelnemen. Nationale finale zal 
op 13, 14 + 15 dec. te Woubrugge worden georganiseerd. 
 
 
Veel succes gewenst!  
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Eindstand 

Pnt Car. Brt Moy. 

1 Jan Kok 11 171 276 0,619 

2 Cees Pijper 10 162 273 0,593 

3 Jan Beers 10 163 291 0,560 

4 Nico Schipper 8 154 310 0,496 

5 Louis Vlaar 7 166 286 0,580 

6 Micha Noordeloos 6 145 292 0,496 

7 Pieter de Haan 2 127 304 0,417 

8 Klaas Dekker  2 114 308 0,370 
 
Kortste partij 28 brt van Louis Vlaar. 
Er werd sterk gespeeld. Micha en Nico waren in de voorwedstrijden 
al gepromoveerd. Jan Kok, Cees, Jan Beers en Louis promoveerden 
in deze finale. 
 
Thea de Weerd 
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Er werd sterk gespeeld. Micha en Nico waren in de voorwedstrijden 
Jan Beers en Louis promoveerden 

 


