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Voorwoord Voorzi er Horna Jan Meere 

Het Nederlands Kampioenschap derde en vierde klasse Libre 

Het is alweer een jdje geleden dat Horna Biljartvereniging een Nederlands Kampi-
oenschap mocht organiseren en we zijn dan ook erg blij, dat de KNBB dit Neder-
lands Kampioenschap derde en vierde klasse Libre aan de Horna hee  toegewezen 
in dit lustrumjaar van de vereniging.  

Een aantal vrijwilligers hee  de organisa e op zich genomen, want we willen een 
perfect weekend hebben, waarin de spelers op een spor eve manier hun krachten 
met elkaar meten. We hopen ook op veel toeschouwers die de spelers ondersteu-
nen en waar nodig, een hart onder de riem steken, als het even niet gaat, zoals de 
speler wil.  

Vanuit Horna Biljartvereniging zullen diverse vrijwilligers onder leiding van de erva-
ren wedstrijdleider Thea de Weerd zorgen voor een goede sfeer, zo goed mogelijk 
geprepareerde tafels en ballen, en uiteraard voor de inwendige mens. We zijn dan 
ook vol vertrouwen, dat het een spe erend toernooi zal worden. 

Mooi is ook, dat de gemeente Hoorn weet, dat zij binnen de gemeentegrenzen de 
bloeiende biljartvereniging Horna hebben die kan bijdragen aan de maatschappelij-
ke taken die we met ons allen hebben en die voortvloeien uit het afgesloten Sport-
akkoord. We zijn  dan ook verheugd, dat de wethouder van o.a. sport Dick Bennis 
bij de opening op vrijdagavond 24 februari om 19.00 uur aanwezig zal zijn en de 
openingshandeling zal verrichten. 

In dit boekje worden o.a. de spelers voorgesteld, zodat u allen een beeld hee , wie 
doorgedrongen is tot de finale. 

We wensen iedereen een heel plezierig toernooiweekend, waarin weer reclame 
gemaakt wordt voor de biljartsport. 

Jan Meere, 

Voorzi er Horna Biljartvereniging 
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Voorwoord Wethouder Dick Bennis 
Het is mij een genoegen om een stukje te schrijven in dit programmablad.  
Biljartvereniging Horna is een ins tuut in de gemeente Hoorn, opgebouwd in 90 
jaar. Een jubileum dat later dit jaar wordt gevierd. 
Ik ben nog van de genera e die voorzich g de eerste stappen in het café ze e om 
een potje te biljarten. Kromme keu’s, een koud biljart dat ook nog eens afloopt, dat 
waren een beetje de smoezen als we de caramboles niet aan elkaar konden rijgen. 
Dat het goed beoefenen van het edele biljartspel veel oefening en training vraagt, 
wilden we niet horen. Een gemiddelde van 1 was een soort magische grens. 

De biljartsport is enorm veranderd, vooral de laatste 25 jaar. Snookeren en poolen 
zijn bij de jeugd populairder dan het tradi onele biljarten. Bij Horna zie je nog wel 
veel aandacht voor de jeugd en het klassieke spel. De club hee  dan ook voortdu-
rend jonge talenten voortgebracht, die zich regionaal, na onaal en zelfs interna o-
naal laten gelden.  
Als wethouder sport vind ik dat natuurlijk prach g.  
Dit weekend echter gaat het om het NK libre 3e en 4e klasse bij de senioren. De fina-
le na de regionale voorrondes is voor iedere deelnemer de kers op de taart. Er moet 
fana ek gespeeld worden, maar ook met respect en waardering voor een ander. 
Dan zijn ook de ingrediënten voor een succesvol toernooi, met ook een gezellige 
nazit. Want ook dat hoort bij biljarten. Althans zo kreeg ik het mee bij mijn eerste 
stappen in het café !! 
Ik wens spelers, arbiters, toeschouwers, vrijwilligers en toeschouwers allemaal heel 
veel succes en plezier op deze Nederlandse Kampioenschappen bij onze Horna. 

 

Dick Bennis, 
Wethouder sport  
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Programma    
Vrijdag 24 febr       
18.30 Uiterlijk aanwezig/melden     

 Ronde 1 Libre 4e     
 Ronde 1 Libre 3e     
 Ronde 2 Libre 4e     
 Ronde 2 Libre 3e     
Ca 23.30 Einde     
Zaterdag 25 febr       
10.00 Ronde 3 Libre 4e     
 Ronde 3 Libre 3e     
 Ronde 4 Libre 4e     
 Ronde 4 Libre 3e     
 Ronde 5 Libre 4e     
 Ronde 5 Libre 3e     
Ca 16.45 Einde     

Zondag 26 febr       
10.00 Ronde 6 Libre 3e     
 Ronde 6 Libre 4e     
 Pauze     
 Ronde 7A Libre 3e Ronde 7A Libre 4e 5 tm 8 
 Ronde 7B Libre 3e Ronde 7B Libre 4e 1 tm 4 
Ca 16.30 Prijsuitreiking     

 Opening   

Biljartvereniging Horna 
Achterom 53 1621 KR HOORN NH  0229-215726 
h ps://www.horna.nl/    
h ps://nl-nl.facebook.com/biljartvereniging.horna/ 

Wedstrijdleiding 
Thea de Weerd  06-34047980   voorzi er@knbbwes riesland.nl 

Parkeren   h ps://www.hoorn.nl/parkeren-bezoekers  Zie parkeerkaart. 
Zondag 24 februari is het koopzondag in Hoorn, op diverse loca es is het 
dan gra s parkeren. (Zie website parkeren-bezoekers in Hoorn) 

De stand in het toernooi is te 
volgen via: 

knbb-livescore.nl 

De scorebordstanden 
in de par jen zijn live 

te volgen via  
www.horna.nl 

Het Horna gebouw is geopend va 17.30 
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Deelnemers               

Libre 3e klasse 

Libre 4e klasse 
Bert Abels    De Wester Mill 

Hans Kok De Wurf 

André Koster Onder Vrienden 

Mark Ko er BV Harwig 

Leander Krayenbrink BV De Peppel 

Hengky Usmany De Pommerans 

Willem de Visser Merwehof 

Ron van Zoeren BC Maarland 

Mill 

Lutjebroek 

Brouwershaven 

Den Ham  

Dinxperlo 

Heukelum 

Dordrecht 

Eijsden 

43 

41 

45 

39 

43 

45 

41 

43 

Peter van den Bos  BV De Beurs  

Robèr Commandeur  De Lindeboom  

Jan Eenink  BV  BCB-Misterpoort  

Karin Knegt-Hoogers  B.V. De Haven  

Harry Pluijmaekers  Op Hoop Van Zegen  

Sjaak Stoffels  S.V.W.  

Wim Vink  BV Steenwijk  

Eddy de Wit  BV 't Ivoor  

’s Gravenzande  

Westwoud 

Bredevoort 

Hilversum  

Kerkrade 

Bergen op Zoom 

Steenwijk 

Helvoirt 

60 

60 

70 

53 

60 

55 

49 

70 
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P  
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P  
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P  
Visserseiland 

Parkeren Vrijdag 24 Zaterdag 25 Zondag 26 

Pelmolenpad Va 18.00 gra s €2,80 per dag Gra s 

Transferium Va 18.00 gra s €2,80 per dag Gra s 

Vissereiland Va 18.00 gra s €2,80 per dag €2,80 per dag 

LambMeliszweg Va 18.00 gra s €9,50 per dag Gra s 

Vale Hen Va 18.00 gra s €9,50 per dag Gra s 

Westerdijk Va 18.00 gra s €9,50 per dag €9,50 per dag 

h ps://www.hoorn.nl/parkeren-bezoekers 
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Spelers NK Libre 3e klasse stellen zich voor: 

Robèr Commandeur  De Lindeboom  Westwoud 

 

Hallo, mijn naam is Robèr Commandeur 56 jaar oud, getrouwd en 4 
kinderen. 
Van beroep kraanmachinist de gww sector. 
4 jaar terug het biljarten weer hervat nadat ik er in mijn jeugd mee 
was gestopt. 
Thuis had ik al een biljart staan en begon de draad weer  op te pak-
ken. 
Heb mezelf toen ook aangesloten bij bv de Lindeboom in westwoud. 
Er zit langzaamaan een s jgende lijn in dus we gaan zien waar het 
stopt. 
Ook een mooie en spannende ervaring om in de Horna  mee te mo-
gen strijden om het NK 3e klasse libre. 
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Spelers NK Libre 3e klasse stellen zich voor: 

Sjaak Stoffels  S.V.W.  Bergen op Zoom 
 
Hoi,  
Mijn naam is Sjaak Stoffels, ik ben 47 jaar en kom uit Bergen op Zoom.  
Ik ben getrouwd met Eveline en heb 2 dochters Nayomi van 10 jaar en 
Kyona van 13 jaar. Ik ben begonnen met biljarten in 2009, bij bv SVW 
in cafe de Ponderosa, en speel mijn wedstrijden zowel in de C2 als de 
C3, waarbij gezelligheid en plezier voorop staan.  
Dit wordt mijn 3e NK, waarbij mij weleens wordt verweten dat ik niet 

al jd even serieus was 🤪, en na een 8e plaats in de toenmalige 5e 
klasse en een 5e plaats in de 4e klasse, hoop ik dit jaar weer een stap 
vooruit te maken.  
 
Ik wens alle spelers en speelsters van zowel de 3e als de 4e klasse 
heel veel succes, en hoop op een spannend en spor ef toernooi.  
Maar bovenal geniet er allemaal van, zo vaak maak je dit niet mee.  

Spor eve groet,   
Sjaak Stoffels  

 
 



10 

 

Spelers NK Libre 3e klasse stellen zich voor: 

Eddy de Wit  BV 't Ivoor  Helvoirt 

 

Ik ben Eddy de Wit 69 jaar jong. Woonach g in Helvoirt NB. Een dorp-
je onder de rook van den Bosch. In mijn werkzaam leven al jd in de 
technische sector gezeten totdat ik uit viel in 2008. In 2010 lid gewor-
den van de Vereniging 65+. En daar 10 jaar met plezier compe e ge-
speeld in de senioren compe e Hart van Brabant. Maar bij mijn ei-
gen club kwam ik niet echt vooruit. De vrije par jen die we speelden 
kregen we maar 15 beurten en inspelen mocht niet. Daar liep ik op 
stuk. Nu alweer 3 jaar lid van een fijne biljart vereniging 't Ivoor in 
Boxtel. Met een schi erend gebouw met 11 biljarts. Iedereen krijgt 
een sleutel en je kan er 7 dagen naar hartelust oefenen en er is al jd 
wel iemand die een potje wil sparren. Verliezen vind ik niet het ergste 
in het spel maar als mijn gemiddelde onder de maat is ben ik er ziek 
van. Ik wil vooruit. Aldus ik hou van compe e en dat ik zover ben 
gekomen in de PK's maakt me toch een beetje trots. Ik kijk er erg naar 
uit om mooie par jen te spelen en we kijken wel hoever we komen. 
We gaan voor het hoogste natuurlijk.    

Ik zie jullie in Hoorn.   
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Spelers NK Libre 3e klasse stellen zich voor: 

Peter van den Bos  BV De Beurs  ’s Gravenzande  
 

Mijn naam is Peter van den Bos, 52 jaar oud en biljart inmiddels 30 jaar 
bij de gezellige biljartvereniging b.v. Zuid in Café de Beurs te 
’s-Gravenzande. De afgelopen jaren heb ik naast libre ook aan drieban-
den meegedaan.  
 
Met vriendelijke groet, 
Peter van den Bos  
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Spelers NK Libre 3e klasse stellen zich voor: 

Karin Knegt-Hoogers  B.V. De Haven  Hilversum  

Mijn naam is Karin Knegt en ik kom uit Hilversum. Daar biljart ik bij 
Biljart en- dartcentrum De Haven.   
Zo'n 30 jaar geleden ben ik begonnen met biljarten en ik vind het nog 
steeds leuk. In compe e verband speel ik libre, maar ik vind het drie-
banden , zowel op klein als op groot, ook erg leuk.  
In de loop der jaren heb ik wel verschillende finales gewonnen, maar 
nog nooit heb ik een NK mogen spelen. Dat vind ik dus nu ook wel erg 
leuk en spannend. We hebben een huisje gehuurd, zodat ik niet 
steeds terug moet rijden.  

Hoop dat we er een gezellig weekend van gaan maken.  

Groetjes Karin  
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Spelers NK Libre 3e klasse stellen zich voor: 

Harry Pluijmaekers  Op Hoop Van Zegen  Kerkrade 

Ik ben geboren in 1950 in het Zuid-Limburgse Kerkrade en sinds 1950 
woonach g in het voormalige mijndorp Eygelshoven. 
In het dagelijks leven was ik werkzaam als docent wiskunde en roos-
termaker aan het VMBO. Als docent ben ik inmiddels gepensioneerd, 
maar als roostermaker ben ik aan het einde van elk schooljaar nog 
steeds op school aanwezig om mijn opvolger bij te staan. 
 
Naast mijn hobby’s voetbal en zaalvoetbal heb ik In 1976 samen met 
enkele anderen biljartvereniging O.H.V.Z (Op Hoop Van Zegen) opge-
richt. Ik werd toen voorzi er en ben dat nog steeds. In de biljartcom-
pe e spelen we momenteel met 3 teams in de Landscompe e, 1 
team in B1 en 2 teams in B2. 
 
Ook speel ik elk jaar mee in de diverse PK’s. Na 2 NK’s Driebanden 
Groot (1994 en 1995), 1 NK Bandstoten (1996) en 1 NK Libre (2013) 
wordt dit mijn 5de NK. Mijn hoogste klassering is een 4de plaats. 
 
Met spor eve groet, 
Harry Pluijmaekers 
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Spelers NK Libre 3e klasse stellen zich voor: 

Jan Eenink  BV  BCB-Misterpoort  Bredevoort 

Mijn naam is Jan Eenink en woon in de buurtschap IJzerlo in de ge-
meente Aalten, Gelderland. Ik ben lid van de biljartvereniging BCB 
Misterpoort te Bredevoort waar ik met mijn team in de libre C2 klasse 
speel. Naast het libre speel ik ook mee in de persoonlijke kampioen-
schappen bandstoten en driebanden klein.  

Bij dezen mijn felicita es aan de Biljart Vereniging Horna vanwege het 
90-jarig bestaan, van harte proficiat. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Jan Eenink 
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Spelers NK Libre 3e klasse stellen zich voor: 

Wim Vink  BV Steenwijk  Steenwijk 

Even voorstellen? Mijn naam is Wim Vink, 49 jaar en ik speel voor BV 
Steenwijk. 
Nadat ik 15 jaar was gestopt met biljarten heb ik in de corona jd het 
biljarten weer opgepakt.  
Ik doe het heel graag en speel verschillende spelsoorten: driebanden, 
bandstoten en libre. Vorig jaar heb ik finales mogen spelen in het dis-
trict en in het gewest voor de 4e klas. Dit jaar speelde ik een districts-
finale driebanden.  
Dit wordt mijn eerste na onale finale. 
Mijn andere hobby's zijn darten, uitgaan, ne lixen en voetbal . 
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Spelers NK Libre 4e klasse stellen zich voor: 

Hengky Usmany De Pommerans Heukelum 

 

Hallo, ik ben Hengky Usmany komt uit Leerdam en speel bij de Biljart 
vereniging de Pomerans in Heukelum . 
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Spelers NK Libre 4e klasse stellen zich voor: 

Willem de Visser Merwehof Dordrecht 

 

Mijn naam is Willem de Visser, ik ben 68 jaar en inmiddels bijna 46 
jaar getrouwd.We hebben 2 kinderen , Bianca van 44 jaar en Ralph 
van 35 jaar. 
Ik ben sinds Juni 2015 met pensioen en heb daarvoor gewerkt in de 
Daniel den Hoed Kliniek , dat is een Ziekenhuis waar alleen kanker pa-

ënten behandeld worden en ik had daar de func e , Analy sch Ana-
list op de afdeling Pathologie. 
Vanaf mijn 20e jaar heb ik 12 jaar aan Wielrennen gedaan en daarna 
nog 18 jaar Triathlon en Duathlon.  

En sinds 2015 , toen ik met pensioen ging , ben ik lid geworden van de 
Biljart vereniging Merwehof in Dordrecht. Daar speel ik in de Team-
compe e Driebanden en Libre en de nodige PK’s  Libre , Driebanden 
en Bandstoten. In 2017 won ik mijn eerste Libre Toernooi en werd ik 
2e op het Libre District Kampioenschap. In 2018 werd ik met ons Libre 
Team op het Gewest 2e, en werd ik op een Libre Toernooi 3e en werd 
ik ook 3e op het Libre District Kampioenschap. In 2019 werd ik 1e op 
het District Kampioenschap Bandstoten , en werd ik 2e op het District 
Kampioenschap Driebanden en werd ik 2e 
op het District Kampioenschap Libre .en 
won ik ook een gemengd Biljart Toernooi 
[Driebanden-Libre-Bandstoten]  In 2022 
werd ik 2e op het Libre District Kampioen-
schap 3e klasse en District Kampioen Libre 
4e klasse. En in 2023 Gewestelijk Kampioen 
Libre met als gevolg deelname aan het NK. 
Dit is een beetje wie ik ben , tot 24 februari 
in Hoorn.  

Met vriendelijke groet, Willem de Visser 
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Spelers NK Libre 4e klasse stellen zich voor: 

André Koster Onder Vrienden Brouwershaven 

 

Ik ben André Koster. Ben 58 jaar oud. Getrouwd met Jacolies en we 
hebben 2 zonen. Mijn beroep is spackspuiter. In mijn jeugd vond ik 
het leuk om met mijn vrienden biljart te spelen in het weekend. Daar-
na kwam het biljart nog wel eens voorbij als wij op vakan e waren. 
Zeven jaar geleden heb ik het weer opgepakt. 

De vereniging waarbij ik speel heet Onder Vrienden. Onze vereniging 
bestaat 60 jaar. Het is een kleine maar hele gezellige vereniging. Vier 
jaar geleden was ik clubkampioen. En nu ga ik voor mijn eerste finale. 
Ik heb er veel zin in. 
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Spelers NK Libre 4e klasse stellen zich voor: 

Hans Kok De Wurf Lutjebroek 

 

Hallo,  

Ik ben Hans Kok, woonach g in Hoogkarspel en sinds 1996 lid van bil-
jartvereniging De Wurf. 
Hiervoor heb ik heel lang gevoetbald bij VV de Zouaven en sinds kort 
ook regelma g aan het golfen. 
De Wurf is een gezellige en leuke club met spelers van alle niveaus en 
ook veel kampioenen binnen de gelederen. Deze club kent maar liefst 
7 spelers met de achternaam Kok! 
 
Ik vind het mooi om in de finale te staan, ik heb al eens vaker in een 
finale gestaan maar dit is echt de kers op de taart! 
 
Groetjes,  
Hans Kok 
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Spelers NK Libre 4e klasse stellen zich voor: 

Bert Abels     De Wester Mill  Mill 

Hallo mijn naam is Bert Abels ik kom uit  Mill in Noord-Brabant. 
Ik ben getrouwd met Mary, wij hebben 2 volwassen kinderen en sinds 
kort ons derde kleinkind . 
Ik biljart al meer als 50 jaar ,begonnen bij HGM en daarna bij Caram-
bole 83 en nadat deze clubs ter ziele zijn gegaan nu sinds 2 jaar bij bil-
jart club De Wester in Mill.  
Ik ben al 6 maal naar een gewestelijke  finale geweest maar dit is mijn 
eerste na onale kampioenschap. Mijn andere hobbys zijn klassieke 
brommerclub Wanne Walm (Kreidler)  en motocross kijken. 
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Spelers NK Libre 4e klasse stellen zich voor: 

Ron van Zoeren BC Maarland Eijsden 

Ik ben Ron van Zoeren, ik biljart al een jdje, zo ongeveer 35 jaar.  
Mijn favorite spelsoort is toch wel Libre en driebanden komt daarna.   
Ik speel sinds een jaar of 4 bij BC Maarland en dat bevalt prima, mooie 
loka e en fijne vereniging.  
Het is voor mij de eerste keer dat ik op een Na onale finale mag aan-
treden en vind het een hele eer om het District Maastricht te mogen 
vertegenwoordigen.  
 
Ik hoop op een mooi eindresultaat waar ik dan ook lang op mag terug-
kijken.  
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Spelers NK Libre 4e klasse stellen zich voor: 

Leander Krayenbrink BV De Peppel Dinxperlo 

Mijn naam is Léander Krayenbrink, 28 jaar oud en woon samen met 
mn vriendin Kiona en hond Billy in Dinxperlo.  
 
Sinds 2019 biljart ik bij B.V de Peppel in Dinxperlo. Een vereniging die 
in 2015 nog 4 leden telde, maar ah eind van dit seizoen zullen dat er 
ongeveer 25 zijn, waarvan de hel  tussen de 25 en 40 jaar is.  
 
Wegens een of ander virus wereldwijd, kwam er de eerste 2 seizoe-
nen van compe e biljarten vrij weinig terecht. In 2021 star e ik met 
27 caramboles het seizoen, dit werden er na 4 wedstrijden 35 en na 
het klasse kampioenschap van 21/22, dat ik samen met mn teamge-
noten heb binnengehaald, ( zie foto) waren dat er 37... Inmiddels zijn 
het er 41 in compe e.   
 
Samen met mijn "Dinxperse aanhang" hoop ik op een mooi, spor ef 
en gezellig weekend in Hoorn!  

Leander 
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Spelers NK Libre 4e klasse stellen zich voor: 

Mark Ko er BV Harwig Den Ham  

Mijn naam is Mark Ko er, ik ben 24 jaar en woon in Hellendoorn.  
 
Ik ben lid van biljartvereniging Harwig in Den Ham sinds dit seizoen, 
hiervoor heb ik 1 jaar bij biljartvereniging Het Punt in Vroomshoop 
gebiljart en daarvoor 1 jaar bij een compe e tussen cafe's in ons 
dorp.  
 
Ik speel nu in een mooi team van jonge jongens in de C3 klasse met de 
heren Patrick Telman en Twan Korenromp.   
 
Wij hopen dit seizoen wederom 1e te worden.  
 
Mijn hobby's zijn onderandere:  
-Biljarten.  
-Voetballen.  
-Muziek maken.  
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Beneden: 9 kleine tafels 
Boven: 4 kleine tafels + 2 grote tafels 

Biljartvereniging Horna 
Achterom 53 1621 KR HOORN NH   
0229-215726 
h ps://www.horna.nl/ 
h ps://nl-nl.facebook.com/
biljartvereniging.horna/ 


