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Namen en adressen Biljartvereniging Horna

 
 

Ereleden 
J. Mulder 
S. Zweet 
 
Voorzitter a.i. (Dagelijks Bestuur) 
W.D. Fons        06 -55366341 
Email: voorzitter@horna.nl 
 
Secretaris (Dagelijks Bestuur) 
I. Huisman 06-38108023 
Email: secretariaat@horna.nl 
 
Penningmeester 
A. Rotteveel          0229-543396 
Email: penningmeester@horna.nl 
 
Vice voorzitter (Dagelijks Bestuur) 
J.A.P. Meere  06-53695502 
Email: vicevoorzitter@horna.nl 
 
Bestuurslid ICT 
J. Smit 06-14026872 
Email: ict@horna.nl 
 
Bestuurslid Toernooicommissie 
J. Lankhorst 06-16009433 
Email: toernooien@horna.nl 

 
Wedstrijdleiders toernooien/finales 
G. Bot 06-24139959 
I. Huisman 06-38108023 
J. Lankhorst 06-16009433 
J. Pool 06-46170760 
T. de Weerd 06-34047980 
 
Wedstrijdleiders voorwedstrijden 
P. Dudink 0229-236845 
A. Ensink 0228-512499 
M. v.d. Hudding 0229-403057 
B. Joris 0229-210214 
L. Karels 0229-213998 
J. Noordeloos 0228-563650 
W. Prumper 0229-232960 
T. de Weerd 06-34047980 

 
Redactie “Horna Nieuws” 
P. Gijben 06-20705659 
Email: clubblad@horna.nl 

 
Website 
J. Smit www.horna.nl 
Email: website@horna.nl 
 
 

Adres clubgebouw 
Horna Biljartvereniging 0229-215726 
Achterom 53 1621 KR Hoorn 
 
Bank 
NL96 INGB 0002 9361 31 (contributies) 
t.n.v. Horna Biljartvereniging 
NL70 RABO 0333 0329 69 (overige zaken) 
t.n.v. Horna Biljartvereniging 
 
Ledenadministratie en contributie 
R. Asma 06-51224750 
Email: ledenadministratie@horna.nl 
 
Gebouw- en kantinebeheerders 
P. Bruin 0229-218709 
R. Reinderman 0229-218538 
R. Boering 0229-236751 
Email: gebouwbeheer@horna.nl 
 
Wedstrijdsecretariaat p.k. / teamwedstrijden 
T. de  Weerd 06-34047980 
Email: wedstrijdleider@horna.nl 
 
Jeugdzaken 
E. de Wit 06-22185739 
A. Nat 06-53604558 
Email: jeugdzaken@horna.nl 
 
Arbitragecommissie 
N. Pool 0229-215506 
Email: arbitragecommissie@horna.nl 
 
Technische commissie 
A. Ensink 0228-512499 
 
Voorzitters clubavonden/-middagen 
Maandag J. Noordeloos 0228-563650 
Dinsdag H. Huffman 0229-273123 
Woensdag M. Appelman 0229-216518 
Donderdag (beneden) T. Loos 06-33732575 
Donderdag (boven) H. Aafjes 06-22402569 
Vrijdag (3 banden) J. Smit 06-14026872 
Dinsdag-/donder- R. van Zelst 06-57029534 
dag middagen F. Ooteman 0229-230138 
 
Wedstrijdleiders clubavonden/-middagen 
Maandag A. Ensink 0228-512499 
Dinsdag P. Bouwhuis 0229-213304 
 J. Pool 06-46170760 
Woensdag S. Sjerps 0229-551962 
Donderdag L. van Rongen0229-243041 
Vrijdag (3 banden) J. Smit 06-14026872 
Vrijdag (jeugd) E. de Wit 06-22185739 
 A. Nat 06-53604558 
Vrijdagmiddag F. Ooteman 0229 230138
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Van de Voorzitter… 

 
 

Beste leden, lezers, 
 
Waarom gaat de tijd zo snel, als je ouder wordt. Dit komt mede, 
doordat een groot deel van je leven voorbij is. Op je tweede is een 
jaar de helft van je leven. Op je dertigste is een jaar nog maar 1/30 
van je leven.  Elk jaar is dus een kleiner stukje in je leven. Klinkt 
plausibel! 
 

Senioren functioneren vaak op de 
automatische piloot. Hoe krijg je het 
gevoel, dat de tijd langzamer gaat? Ga 
iets doen, wat je nooit eerder hebt 
gedaan. Gevolg: “Je ervaart nieuwe zaken 
en je hersens slaan sneller gedetailleerde 
herinneringen op, waardoor de tijd 
langzamer lijkt te gaan.” Dus: “Geef u op 
voor een bestuursfunctie!” 
 

Het jaar 2018 is bijna voorbij. Horna Biljartvereniging heeft in 2018 
bewezen Nederlandse kampioenschappen te kunnen organiseren. 
Op 12, 13 en 14 januari 2018 was er de Nationale finale libre 
Topklasse. Dit kampioenschap had een onterechte slechte start. 
Ondanks ons terechte gelijk koos het bestuur ter plaatse voor een 
pragmatische oplossing. De eerste zondag in juni (elk jaar de vaste 
datum) was er het Nederlands persoonlijk kampioenschap voor 
verstandelijk gehandicapten. Op 24 en 25 november werd het 
Nederlands kampioenschap driebanden klein gehouden. 
 “Toernooien zijn een belangrijke bron van extra opbrengsten”, 
schreef ik op 13 november 2017 in het voorwoord van ons clubblad. 
Dat is nog steeds zo. De hiervoor genoemde kampioenschappen 
hebben daaraan bijgedragen, werden goed bezocht, waren een 
sportief succes en een gezellig samenzijn. Onze accommodatie 
leent zich daar bovendien uitstekend voor.  
 
Helaas eindig ik dit voorwoord met “het tellen”, dat soms een ramp 
is. Er zijn leden, die niet (en sommigen bij herhaling) komen op 
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dagen. Op 16 juli 2017 schreef ik reeds in het voorwoord van ons 
clubblad het volgende: 
“Onze vereniging kan niet (voort)bestaan zonder uw hulp en de 
brede inzet van vrijwilligers. De minimaal benodigde tijd om te 
tellen/schrijven weegt niet op tegen het vele biljartplezier. Het enkele 
lid, dat onterecht weigert, zij wij liever kwijt dan rijk.”. 
 
Het bestuur zal zich beraden over 
passende maatregelen!  
Namens het bestuur wens ik u en uw 
dierbaren prettige feestdagen, een 
goede gezondheid en veel biljartvreugde 
in 2019.  
 
 
Daan Fons 
Voorzitter 
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Van de Redactie.. 

 
 

Het einde van het jaar nadert snel. En zoals onze voorzitter het ook 
al memoreert, het lijkt wel of het steeds sneller gaat. Een jaar vliegt 
voorbij. Soms met wat weemoed, soms blij dat het jaar voorbij is en 
soms gewoon te snel. 
 
Ik moet zeggen dat mijn jaar wel geslaagd was. Veel werk en soms 
maar weinig tijd over en dan schiet de donderdagavond er wel eens 
bij in. Terwijl het eigenlijk een soort van ont-stressen is. Nu ben ik 
weliswaar niet direct een stress-kip, maar door de maatschappelijke 
druk op bepaalde dingen moet je wel mee lopen. Na ja, zelfs mee-
rennen. En dan donderdagavond die trekstoot. Daar begint het 
echte ont-stressen. 
 
Ik hoop volgend jaar weer meer op de donderdagavond te 
verschijnen. Dat is goed voor mijn biljartvorderingen, goed voor het 
club-gevoel en nog beter voor mijn bloeddruk. 
 
Ik zou zeggen: prettige feestdagen en tot in 2019!! 
 
Paul Gijben. 
 
 
 
 
 
 
 

 

KOPIJ KOPIJ KOPIJ KOPIJ KOPIJ 
 

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

 
Uiterlijk inleveren voor 13 juli 2018 
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CLUBTOERNOOIEN 2018/2019 

 
 
Het nieuwe seizoen is weer begonnen, en zo ook de voor-
bereidingen van de clubtoernooien. 
 
De data voor de toernooien staan in het wedstrijdrooster op de 
site, maar hieronder ook. Mocht u aan een van de toernooien 
mee willen doen, wees er dan van overtuigd dat u ook echt 
kan meedoen. 
 

Helaas gebeurt het nog vaak dat er 
op het laatste moment word 
afgezegd, en dat is voor de 
wedstrijdleiders erg vervelend (ziek 
en zeer uitgesloten). 
 
 
We gaan er dan ook dit jaar weer 
vanuit dat als u inschrijft u ook 
meedoet, en dat u, als dat echt 
noodzakelijk is, zich uiterlijk de vrijdag 

voor het toernooi, of voorronde, afmeld bij Rob Reinderman of 
Anjo Nat. 
 
Inschrijven kan ook per mail: jeugdzaken@horna.nl 
Wij zorgen er dan voor dat u op de lijst komt te staan. 
 

Toernooi Datum Aanvang Aanwezig 
Driebanden toernooi 18 November 2018 10.00 uur 9.45 uur 
1e Voorronde 
ViKaBe 

20 Januari       2019 10.00 uur 9.45 uur 

2e Voorronde 
ViKaBe 

3 Februari     2019 10.00 uur 9.45 uur 

Finale ViKaBe 17 Februari     2019 10.00 uur 9.45 uur 
Bandstoot toernooi 14 April           2019 10.00 uur 9.45 uur 
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Voor alle toernooien geld: 
 
Afmelden uiterlijk de vrijdag voor het toernooi/voorronde 

tot 20.00 uur. 
 

Horna tenue verplicht! 
 

 Horna overhemd (Als u deze nog niet heeft, vraag er 
dan naar bij iemand van het bestuur of aan de 
avond/middagvoorzitter) 

 Zwarte pantalon (er kan een uitzondering worden 
gemaakt voor de in de groei zijnde jeugd, als het maar 
een zwarte broek is) 

 Zwarte schoenen  
 
Geen horloges of andere scherpe sierraden tijdens het 
biljarten 
 
Allemaal veel plezier bij een van de clubtoernooien 
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Nederlands Kampioen 2e klasse jeugd 2018 

 
 
Verslag 
 
Zaterdag moesten we al vroeg op staan, want we moesten 2 
uur rijden en half 10 aanwezig zijn, dus waren we er al om 
kwart voor 7 ongeveer uit. 
We maakten alles klaar voor vertrek en smeerden wat 
broodjes en om half 8 vertrokken we. 
Toen we waren aangekomen was het daar erg koud namelijk 
iets van 3 á 4 graden (ongeveer 12 graden kouder dan thuis) 
maar dat maakte niet uit want het werd vanzelf wel wat 
warmer. 
We kwamen trouwens iets te laat aan, maar dat maakte niks 
uit, want we hadden een week geleden al gebeld dat we wat 
later konden zijn en uiteindelijk begonnen we pas om 10 
uur/half 11 (weet niet meer waarom). 
Mijn eerste partij moest ik spelen tegen Rik Colorz. Ik begon 
goed met een serie van 8 maar, later in de wedstrijd kwam Rik 
goed terug met ook een serie van 8 en won uiteindelijk de 
partij. De rest van de partijen van die dag won ik allemaal nog 
(gelukkig). 
 
Nadat de eerste dag biljarten erop 
zat gingen we naar de bed en 
breakfast om daar te overnachten. 
We werden vriendelijk ontvangen en 
kregen een kopje koffie (in papa's 
geval) en ik had lekkere warme 
chocolademelk met slagroom. 
Het was een mooie ouderwetse bed 
en breakfast en heel mooi ingericht. 
We hadden allebei wel redelijk 
geslapen en gingen naar het ontbijt. 
Het ontbijt bestond uit yoghurt en een croissantje, het was erg 
lekker en vooral de yoghurt, want het was niet van die zure, 
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maar gewoon lekker redelijk zoete yoghurt. Toen gingen we 
daar weg op naar de 2e dag biljarten 
 
Zondag ging ook erg goed want ik won de eerste 2 partijen en 
stond 2e en Merijn stond 1e en mijn laatste partij moest ik 
tegen Merijn, dus ik moest winnen. 
Toen ik eenmaal bij de tafel stond, en ik Merijn succes wenste 
voor de partij, ging mijn hart wel een beetje harder kloppen 
dan normaal. 
 
Merijn begon en miste de beginstoot. Toen mocht ik. En ik 
miste ook. Wel, zo maakte we allebei wel zo'n beetje onze 
puntjes en toen moest Merijn er nog 3. Hij had namelijk 37 
punten en ik had er 31. 
Dus ik loop naar de tafel toe en ik maak het eerste puntje. Nog 
8 dacht ik. Toen haalde ik ze bij elkaar en maakte ik er 4. Nog 
4 dacht ik, maar alles lag verspreid over de tafel. Nou ik maak 
het eerste punt, mijn tweede en toen moest ik er nog 2. Ik 
maakte er een en ik moest er toen ook nog maar een. Het was 
een hele makkelijke bal, maar met alle druk op mijn schouders 
leek het een van de moeilijkste ballen die ik ooit had gemaakt. 

 
En toen stootte ik de bal. Hij 
raakte de eerste bal, en ik 
durfde bijna niet te kijken, en 
ik hoorde voor de 2e keer tik, 
en toen besefte ik dat ik het 
laatste punt had gemaakt en 
dat ik Nederlands kampioen 
was. 
Ik was heel erg blij en kreeg 
van iedereen felicitaties. 
 
 

 

Rick de Wit 
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De week door …. 

 
 
Woensdagavond 
 
De woensdag avond is in beweging, helaas hebben enkele 
oudere leden die lang lid waren ons verlaten meestal door ziek 
en zeer. Aan de andere kant hebben we veel instroom van 
nieuwe leden waardoor we de tafels iedere avond goed 
kunnen vullen en spelers op de eretribune (wachttafel) hebben 
zitten. 
Met de instroom van nieuwe leden is ook de gemiddelde 
leeftijd aanzienlijk gedaald. Nog net geen jeugd avond.      

 
De nieuwe leden 
hebben veelal iets 
met tennis of 
tafeltennis, net als 
biljarten een 
bal(len) sport. 
 
 
 
 
 

 
Het was erg warm deze zomer, dus ook tijdens het biljarten bij 
de Horna. Hierdoor werd door menigeen de kleding aangepast 
van lange naar korte mouwen en lange broeken werden kort. 
De schoenen 
werden vaak 
sandalen. 
Sommige 
spelers 
schieten dan 
ook door (ik 
denk 
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zonnesteek) en denken dat zij op de camping zijn, trekken dan 
slippers aan of erger nog lopen met hun blote voeten op de 
pas schoongemaakte vloerbedekking. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jack Sjerps heeft op woensdagavond 22 augustus afscheid 
genomen van ons en gaat dichter bij huis biljarten. Jack heeft 
veel voor de woensdagavond betekend, hij is 25 jaar lid 
geweest en meer dan de helft daarvan (plaatsvervangend) 
wedstrijdleider geweest. 1 omdat hij hier goed in was en 2 
omdat de rest van de spelers ook erg blij was dat hij er zo 
goed in was. Dit zal nu echter opgevangen moeten worden 
door enkele andere spelers. 
 
Wedstijdleider zijn is een 
opgave, voor en tijdens de 
partijen de namen ingeven 
en koppelen en uitdelen is 
niet bevorderlijk voor de 
concentratie. Jack heeft dit 
toch altijd met rust en gezag 
kunnen doen met een mooi 
biljart gemiddelde, welk 
hoger geweest was als hij 
vrijuit kon biljarten. We 
hebben uiteraard stil 
gestaan bij het vertrek van 
Jack met mooie woorden, 
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bloemen, een door Hennie gemaakte plaquette en een 
waardebon om samen met zijn vrouw uit eten te gaan. 
Hiervoor was geld ingezameld door de woensdagavondleden. 
 
 
Jack bedankt, we zullen zeker nog regelmatig aan je denken. 
 
    
 
 
 
 
 
Hennie Vleugel, vaste 
kracht al 39 jaar achter 
de bar en keuken 
verwent ons iedere 
woensdagavond met 
drinken, vaak iets 
lekkers erbij en 
spreuken. 
Klein van stuk maar 
groot in prestatie. Met 
haar jeugdige 
uitstraling zou je 
denken dat ze op haar 
15e al bij de Horna 

begonnen is � 
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We hebben dit jubileum 
5 september uitbundig 
gevierd en haar 
overladen met 
cadeau’s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groeten, Nick Hof 
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De week door …. (vervolg) 

 
 
Vrijdagavond 
 
De vrijdagavondclub is een gezellige 3B-afdeling van Horna, 
waar mensen zoals ik met veel plezier op liefst 9 mooie tafels 
het spelletje kunnen spelen. Op enig moment hing er die 
aankondiging voor het jaarlijkse Horna Driebandentoernooi 
aan het bord. Nico Schipper nam het op zich om een aantal 
mensen op te geven hiervoor.  
 

Gelukkig herinnerde Anjo mij in de week 
voorafgaand eraan dat ik zondag verwacht 
werd, ik was het anders glad vergeten. Dus ik 
erheen om half 10, loopt daar iedereen in het 
bekende rode overhemd, dus glas vergeten, 
dat krijg je als je wat ouder wordt, het wordt 
er allemaal niet beter op . Gelukkig hing er 
‘achter’ nog een passend overhemd. Tot mijn 
verbazing hing daar ook nog een zwart vest 
van mij, wat ik al een jaar kwijt was, ooit eens 

vergeten . Mijn dag kon niet meer stuk. 
 
Een poule-indeling met gelijkwaardige (of betere) tegen-
standers zet je direct op scherp, alleen de beste ging door. 
Gelukkig voor mij liep het niet onsoortig, mijn 3 opponenten 
legden (sportief) het loodje. De overblijvende 8 spelers 
moesten hun tegenstander eruit wippen. Gezien het 
commentaar van de zijlijn (er werd goed getapt) was dit een 
niet helemaal onbekend onderwerp. Maar ook hier bleef ik 
overeind. 
 
Met zijn vieren overblijvend moest nog wel even uitgemaakt 
worden wie er voor de hoofdprijs mocht gaan. En warempel, ik 
zat in de finale. Tegen Willem de Recht (?), denk dat ik zijn 
achternaam verbaster, was dit niet ff appeltje-eitje. Willem 
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stond al rap op 5 en ikzelf bleef een beetje hangen op 3. 
Mwah, toen gebeurde het, vanuit het niets een vette serie van 
8, tja, dan verandert alles. Ik moest er nog 9 en Willem nog 10 
maken. Hij had het er niet makkelijk mee en het wilde niet 
meer vlotten. Zelf ging ik met aan scherp balletje door de hoek 
(gelukkig) uit. Vette prijzen waren het gevolg.  
 
Anjo vroeg op de valreep of ik nog een artikeltje wilde 
schrijven voor het clubblad, wat ik bij deze graag doe. 
Opbouwend zou ik hier nog aan toe willen voegen dat het 
wellicht beter is om als de partijlimiet wordt bereikt, de 
‘sterkste’ speler slecht 1 pnt te geven, hij heeft immers niet 
gewonnen. Wat ook prettig zou zijn is om na afloop per speler 
een printje te krijgen van de gespeelde wedstrijden.  
 
Maar voor de rest niets dan lof voor deze gezellige 
goedverzorgde dag bij de Horna. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Jos Pouw 
  



- 17 - 
 

NK Driebanden klein Jeugd 

 
 
Geweldig vrijwilligers feest 
 
Het organiseren van een toernooi is niet altijd even makkelijk als 
sommige denken. 
O, je krijgt een programma en gaan met die handel. 
 
Ik kan u verzekeren dat het niet zo werkt. Er zijn weliswaar spelers 
die zich hebben ingeschreven en waarbij het voor 90% zeker is dat 
ze komen, maar die andere 10% zijn allemaal verrassingen. 
En net in die 10% zitten de problemen die je liever niet heb. 
Nou is problemen een groot woord. Het zijn meer de zaken die 
geregeld moeten worden. Voor de een is dat een makkie en voor de 
andere een nachtmerrie. 
Ik bungel daar een beetje tussenin, maar meer de kant van appeltje 
eitje op. 
 
Het klopt. Er zit een bult werk aan, maar als je dan achteraf kijkt, en 
ziet hoe mooi het is geweest, kan je er alleen maar van genieten. 
Zo is het ook geweest met dit toernooi. 
En genieten en genoten heb ik zeker. MAAAAARRRRRRR 
Dit toernooi had nooit door kunnen gaan als ik niet zoveel 
medewerking had gehad van zoveel vrijwilligers. 
Voor de zaterdag moest ik op zoek naar een wedstrijdleider. Daar 
heb ik Bert Joris bereid toe gevonden. 
 
Samen met Peter Bouwhuis hebben ze zich door deze dag 
geworsteld, waarbij Bert de partijen uitdeelde en de dag op rolletjes 
liet lopen, en Peter de computer zaken deed verwerken. 
Zo zette Peter alle standen die bij Biljartpoint waren ingevoerd, op 
het digibord. Dat was af en toe een beetje martelen, maar 
uiteindelijk stond alles er puntgaaf op. 
Ook heeft hij een presentatie van de spelers prachtig op dit digbord 
gezet. ( dus als je wat te melden heb aan een groot biljartpubliek, 
dan moet je bij Peter zijn) 
 
Zondags waren beide mannen er weer, en wat was ik blij met hun 
hulp. Bert ging over de verdeling, Peter weer over het verwerken 
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van de standen op het bord, en ik had de invoer en de overall 
controle, waarbij de controle erg meeviel. Noem het maar een oogje 
in het zeil houden. 
 
En dan die vele andere. Voor zaterdag waren er schrijver nodig. Het 
plan was om de jeugd te laten schrijven, omdat het ook een jeugd 
evenement was. Je moet er echter wel rekening mee houden dat 
veel jeugd op zaterdag de voetbalschoenen aan heeft of aan een 
andere sport doet.  
Besloten is er om de jeugd op zondag te laten tellen. Dus wat te 
doen met zaterdag. 
Tijdens een van de clubavonden hadden we het er over en kwam 
Jan Butter spontaan aan dat hij wel wilde schrijven. Snel volgde er 
al meer. Martin Appelman, Jan Meere, Andre Deering (die zich 
zondag ook weer melde net als Jan Butter) Piet Bruin, Nico Pool en 
Jan Beers en Ben Dudink. 
Niks om je zorgen meer over te maken. Toch???? 
Daar ik zelf vanwege mijn werk op zaterdag niet aanwezig kon zijn, 
zat ik een klein beetje in de stress. Als je dan om 10.00 uur in Essen 
staat en je hebt even niet de controle over het geheel, dan is dat 
toch wel een dingetje. Dus zo gauw als het kon toch maar even 
appen. 
 
Ja het gaat goed. Iedereen is aanwezig. We gaan zo beginnen. 
En dan komt het: 

IK MIS NOG EEN 
SCHRIJVER??????????? 
Een lichte vorm van paniek 
probeert zich meester van 
mij te maken. 
Wie heeft er verzaakt????? 
Is die er?  
Ja ze zijn er allemaal 
behalve 1. Wie is dat? 
Kan je je voorstellen dat, 

als je 300 kilometer verderop zit en je niks mee hebt wat te maken 
heeft met dit toernooi, er dan een hoofdpijnperiode zich meester van 
je probeert te maken? 
En dan begint het te dagen. Het moet die zijn. In Hoorn word er 
gebeld met die persoon.  
Nee. Ik had met Anjo afgesproken dat ik zondag zou komen. 
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En tegelijk begint bij mij te dagen wat er mis is gegaan. En dat klopt. 
(foutje bedankt). 
 
Dus hulptroepen ingeschakeld die er bij de 2e ronde bij was. 
Verder is de zaterdag op rolletjes verlopen, waarbij het publiek in 
grote getale was op komen dagen. Na afloop is het die zaterdag nog 
lang gezellig geweest heb ik begrepen. 
Zondag was ik er zelf wel. Althans de eerste uren het lichaam en de 
inhoud voor de helft. Als je om 1.30 uur naar bed gaat en het 
wekkertje rammelt dan weer om 7.30 uur, zit er nog weinig fut in het 
lijf. 
Maar ik was er. Computer aan, zodat die kan opstarten, spullen 
neergezet en de auto geparkeerd op de Vale Hen. 
Als ik terugkom is Bet al druk bezig met het schoonmaken van de 
tafels en de ballen aan het poetsen, en staat de koffiepot ook al te 
pruttelen. Heerlijk. Daar was ik net aan toe, maar moet nog even 
wachten. 
Dan alvast maar het programma opstarten en de te spelen partijen 
klaar leggen. 
Langzaam aan druppelt iedereen binnen en is het om 10 uur al 
lekker vol en gezellig. Nog een paar kleine dingen regelen en 
dan…… 

. 
 

Om 10.30 beginnen de partijen van de laatste voorronde en 
sommige spelers proberen nog een goede pot neer te zetten om 
zodoende hoog te eindigen in de poule. 
 
Na afloop van deze partijen is het lunchtijd, en dat betekent voor 
Bert en mij een klein beetje stress. Partijen invoeren op het ene 
programma en dan nog een keer op de site van Biljartpoint, om 
vervolgens de partijen klaar te maken voor de kruisfinales. De 
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mannen hebben ondertussen de lunch op en die zetten we gelijk 
maar weer aan het werk. Als de kruisfinales van start zijn is er even 
tijd voor ons om te lunchen. Lekker hoor. 
Voor de wedstrijden van de zondag hebben we de jeugd ingezet. 
Onder het toeziend oog van Jan Beers hebben de jeugdmannen 
hun schrijftaak super volbracht. 
Zo super zelfs, dat de arbiters ze complimenteerde met hun 
vaardigheden. Dat is geweldig om te horen. De jongste schrijver is 
normaal een gezellig en leuk drukte makertje, maar vandaag is hij 
op en top geconcentreerd en doet super goed zijn best. Als ik dat 
zie, kan ik als jeugdbegeleider alleen maar trots zijn op mijn 
mannen. Ze hebben het geweldig gedaan. 
Ondertussen zijn Andre Deering en Jan Butter ook al weer binnen 
en komen vragen of ze nog moeten schrijven. Geweldig zulke 
mensen. 
En dan is het tijd voor de finales. Eerst worden die gespeeld voor de 
plaatsen 5 t/m 10. Buiten dat alle partijen een lust zijn om naar te 
kijken, zijn er een paar super leuk om naar te kijken. Bij de ene partij 
staat de een al een straatlengte voor en kan de tegenstander de 
caramboles niet vinden en bij de andere is het bijna nog een strijd 
op leven en dood. 
Zo is er de partij tussen de broers Dudink die niet voor elkaar willen 
onderdoen. Gekscherend word er al gesproken over broedermoord. 
Beide komen met een stoïcijns en neutrale blik, beurt na beurt aan 
de tafel. Leon staat voor, maar soms denken we dat Nick bezig is 
aan een inhaal slag. Maar uiteindelijk blijkt de oudste (Leon) de 
overhand te hebben, en wint de partij. Hij word hiermee 5e en Nick 
6e. 
 
Dan is er nog 1 partij bezig. Piet Kok tegen Twan Vriens. Piet staat 
al aardig voor, maar Twan, die niet graag wil verliezen, doet er alles 
aan om zich de kaas niet te snel van het brood te laten eten. 
Jammer genoeg voor Twan wint Piet. Piet word hiermee 7e en Twan 
8e. 
Dan de laatste finales om de plaatsen 1 t/m 4. 
 
Voor de plaatsen 3 en 4 spelen Xavier Siahaya en Stephan Kortsmit 
die nog jarig is ook. 
Hier wint Stephan door in de laatste beurt (50) zijn laatste 
benodigde carambole (30) te maken.  Xavier had de pech de goed 
aangespeelde ballen veelvuldig op een haar na te missen. 
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En dan die andere partij voor de 1e en de 2e plaats. Iedereen ging er 
vanuit dat het een makkie zou worden voor Joey de Kok, maar het 
tegendeel bleek. 
 
Tot aan de pauze moest hij de tegenstand dulden van Andy Nab, 
die goed bij kon blijven. Tot de pauze was er een gelijke stand. 
Na de pauze had Joey het weer gevonden en maakte de ene na de 
andere carambole, met in de voorlaatste beurt nog een serie van 6. 
Nog 1 punt te gaan om Nederlands Kampioen te worden. Daar had 
hij nog 2 beurten voor nodig en toen was het gedaan. 
 

NEDRLANDS KAMPIOEN DRIEBANDEN KLEIN JEUGD 
JOEY DE KOK 

 
Het is voor Joey wel de laatste keer dat hij in de spelsoort 
Nederlands kampioen word, want volgend jaar behoort hij bij de 
senioren. 
Voor Andy bleef een 2e plaats over. Niet erg als je verloren heb van 
zo’n top speler. Volgend jaar kan Andy weer volop kans maken op 
de titel. Hij hoeft dan niet meer bang te zijn voor de tegenstand van 
Joey. 
Dan komt het afsluiten van de dag. Als wedstrijdleider heb ik eerst 
het woord genomen. 
Ik heb mijn welgemeende dank uitgesproken naar Bert en Peter die 
mij geweldig hebben geholpen. Ook mijn steun en toeverlaat Irma 
bedankt.  
Maar wat ik heel erg belangrijk vond, was het bedanken van alle 
vrijwillige schrijvers en de jeugd die geschreven hebben. 
Ik ben hier zo blij mee geweest. En zo mooi dat de schrijvers van 
zaterdag zich vrijwillig aanmelden. 
Ik kan hierop alleen maar zeggen: TOP EN SUPER BEDANKT. 
 
Naar Ben Dudink heb ik een speciaal woord van dank uitgesproken. 
Hij was de gene die het gehele weekend met de stofzuiger rond liep 
te rennen, tussen de partijen door, om de tafels er weer super 
schoon uit te laten zien. Mijn complimenten. 
Verder dank ik iedereen die zich, op welke manier dan ook, heeft 
ingezet, om dit toernooi een succes te laten worden voor iedereen. 
Speler, vrijwillige medewerkers en publiek. 
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Als je me vraagt: Zou je het nog een keer willen doen? 
Dan zou mijn antwoord zijn: Zeker wel. Volgend jaar mei gaan we 
het NK voor jeugdteams organiseren, en dat gaat, met de motivatie 
die er nu bij de club is, zeker lukken. 
Wat was het een geweldig weekend en wat ben ik trots op alle 
mensen die mij geholpen hebben. 
 
Ik kan alleen maar, en misschien wel te overvloede, zeggen: 

 
JULLIE WAREN ALLEMAAL 

TOPPERS EN SUPER 
BEDANKT DAT WE SAMEN 
ER ZO’N MOOI TOERNOOI 

VAN HEBBEN KUNNEN 
MAKEN. 

 
Ik zou het graag nog een keer 
samen met jullie willen doen. 
 

Gr. Anjo Nat 
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Inschrijven ViKaBe voorronden 

 
 
Iedereen die lid is van BV Horna kan zich weer inschrijven voor 
een van de voorrondes van het ViKaBe toernooi. 
 
Ieder jaar doen er weer vele mee aan dit grootste clubtoernooi van 
de Horna. Ook dit jaar hopen we weer op een enorme opkomst en 
doen er zelfs enkele oud leden mee. 
Veel oud leden zijn om de een of andere reden gestopt met biljarten 
bij de Horna, maar missen de Horna wel.  
Mocht u iemand kennen, die lid is geweest van BV Horna, schroom 
dan niet om dit te melden. De wedstrijdleiding gaat dat dan, in 
samenspraak met het bestuur, kijken wie er uitgenodigd kan/mag 
worden voor dit grootse evenement van BV Horna. 
Altijd leuk om weer eens terug te kijken in de tijd onder het genot 
van een biljartje en een borreltje. 
 
U schrijft zich in met het te maken aantal caramboles van uw 
clubavond/middag. Het hoogste aantal moet u opgeven als u op 
meerdere avonden/middagen speelt. 
 
Voor de dinsdagavond geld dat u ook het aantal beurten moet 
opgeven, of u moet het zelf al hebben omgerekend naar 25 beurten. 
Tijdens de voorronde speelt u met het aantal caramboles dat u heeft 
opgegeven en dit geld ook voor de eindronde indien u door bent. 
Als er over 2 voorrondes 64 deelnemers zijn, gaan de nummers 1 
en 2 van de poule door. 
 
Als er meer deelnemers zijn, en dat hopen we natuurlijk met een 
ledental van 230, dan gaan we kijken hoe we het dan oplossen. Dit 
is afhankelijk van het aantal deelnemers. 
 
De 1e voorronde is op 20 januari en de 2e op 3 februari 2019. 
De finale is op 17 februari 2019. 
Voor alle dagen geld: 
 

AANWEZIG OM:    9.45 UUR 
BEGINNEN OM :   10.00 UUR 
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Indien het noodzakelijk is om af te melden dan graag de 
vrijdagavond voor de door u te spelen voorronde of finaledag. 
En dan uiterlijk om 20.00 uur bij Anjo Nat. 
 
Dit kan per mail: jeugdzaken@horna.nl 
Of per telefoon: 06 53604558 
 
De inschrijfformulieren hangen aan het prikbord in de kantine. 
De wedstrijdleiding organiseert het toernooi voor u, maar het word 
mogelijk gemaakt door u. 
 
Graag zien we u bij een van de voorrondes. 
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Sterke verhalen en vreemde gebeurtenissen 

 
 
We kennen het allemaal, de mooie vreemde rare, uitspraken 
die gebezigd worden aan en om de biljarttafel. 
 
Hele partijen worden gecommentarieerd vanaf de stoel van de 
tegenstander of vanuit het publiek, met de meest vreemde 
uitspraken die men maar kan bedenken. 
 
In de onderstaande link van het Bommeltje staan er vele. 
http://www.bommeltje.nl/website/biljarten/uitspraken/ 
 
Maar nou zou ik wel eens de mooie verhalen willen horen van 
de leden van BV Horna. 
 
Heeft u een uitspraak waarvan u denkt dat die bijzonder is, 
stuur die dan eens naar de redactie van het clubblad, adres 
hieronder, of zet hem op papier en lever hem in.  
Ook anekdotes zijn van harte welkom. Heeft u wat 
meegemaakt tijdens een clubavond, PK, NK, clubtoernooi of 
een andere gelegenheid, zet het op papier. 
Lukt het niet op papier, schiet dan mij eens aan. Dan graag 
spreekwoordelijk en niet met een geweer. Dan ga ik, samen 
met u, proberen er een mooi verhaaltje van te maken. 
Om een klein voorbeeldje te geven hieronder een klein 
verhaaltje van een uitspraak die ik zelf nog weleens bezig 
tijdens de clubavond. 
 
Ooit hadden we, op donderdagavond, Ben Geldermans als 
spelend lid. Nou had Ben mij ooit vertelt dat hij ook aan golf 
deed. En zo kwam het dat ik op een goede avond, de ballen 
rolde niet in mijn voordeel (met andere woorden: ik speelde 
waardeloos) de volgende uitspraak deed: 
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Ben mag ik een golfstok van je lenen. dan raak ik 

tenminste nog 1 bal. 
 
De glofclub, want zo heten die dingen nou eenmaal en willen 
wij ook dat onze keu netjes keu genoemd word en niet stok, 
stoothout, puntenmachine, geweer of brandhout, is er nooit 
geweest. Ondanks dat vele denken dat we op een golfbaan 
zitten, met die groene lakens, en soms denken dat ze een bal 
moeten afslaan van de Tee en daardoor de speelbal een 
enorme oplawaai geven. Alsof ze vanaf tafel 1 een carambole 
moeten maken op tafel negen. 
 
Natuurlijk heb je ook de verhalen van de nastoot. Nastoot 
Nastoot Nastoot?????  
 
Ik zie het u denken. Wat bedoelt hij daar nu weer mee???? 
Bij het biljarten heb je diverse stoten, maar we houden het 
even bij de 4 stoten die belangrijk zijn voor de voortgang van 
het spel. 
 
TREKSTOOT:hierbij word bepaalt welke speler de keus heeft 
AFSTOOT    : ook wel de acquit genoemd.  
NABEURT    : HEEEEE. Daar staat geen stoot. Nee dat klopt. 
Maar deze wordt begonnen met een afstoot vanaf acquit  
NASTOOT   :  Of wel de derde helft.  

 
Hier word, onder het genot van een ( of 2 of 3 of 4 of wijf of 

sles of hupsakee hatsiekiedee daar gaan we nog een keer we 
gaan nog niet naar huis nog lange niet nog lange niet en van 
je helahola pfffffffffffffffffff wat kwam er nu ook alweer hik in de 
hemel is geen bier djajom djinke we …………………. WAAR? 

O hier)  
drankje en, laat de hapjes maar zitten doe nog maar een 

biertje, Jagertje, droge witte wijn, maar doe er maar wel wat te 
drinken bij, de partijen, moeten we het daar nou over hebben, 

want het leek nergens op, geanalyseerd.     
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Met andere woorden: Er word een poging gedaan om het over 
de biljarter zijn kwaliteiten te discussiëren, maar het heeft geen 

enkele zin. Het raakt kant nog bal. 
 

Nou zou ik wel eens graag 
leuke verhalen willen horen 
van al die nastoten waar ik 
niet bij geweest ben. 
Misschien komen er vele dan 
achter dat die nastoot nog zo 
gek niet is. 
Als er thuis gevraagd word 
waarom men zo laat thuis is, 
kan men altijd zeggen dat de 
nastoot zolang duurde en dat 
het best wel spannend (lees 
gezellig) was. 

 
Er zijn leden bij die al jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaren 
lid zijn, en dus vast en zeker wel wat leuks te vertellen hebben. 
Kan me bijna niet voorstellen dat men niets leuks heeft 
meegemaakt. 
 
Dus zet het op papier en help de redactie het clubblad te 

vullen en de leden eens lekker te laten lachen. 

 
Anjo Nat 
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Zondag vrij biljarten                     

 
Gezellig 

Kom op zondag  
       Vrij biljarten 
   
(niet tijdens toernooien en finales) 

 
                                         
Vanaf 10 tot 13 uur 

 
 
 

 
Kost niets extra 

 
Met dank aan de vrijwilligers… 

s.v.p. wel consumpties bestellen om de kosten 
voor de club te dekken 
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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 A 7 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 - 


