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Premium

Niet alleen maar blije gezichten op biljartfeest bij Horna: ’Op een NK
verwacht je meer van jezelf’

Danny Godijn pakte dit weekend het zilver tijdens het NK derde klasse in biljartcentrum Horna.
© Foto Jan Mulder

Johan Koomen Gisteren om 19:22

HOORN

VOLG ONS:   NIEUWSBRIEVEN KLANTENSERVICE AFMELDEN

Lees de digitale krant

HOME REGIO'S SPORT EXTRA PUZZELS

Alkmaar W-
Friesland

Noordkop Zaanstreek-
Waterland

IJmond Haarlem Gooi AZ Ajax FC
Volendam

Telstar



Fe
ed

ba
ck

https://www.noordhollandsdagblad.nl/
https://www.noordhollandsdagblad.nl/sport
https://www.noordhollandsdagblad.nl/sport/sport-westfriesland
https://www.noordhollandsdagblad.nl/facebook
https://www.noordhollandsdagblad.nl/twitter
https://www.noordhollandsdagblad.nl/nieuwsbrieven
https://www.noordhollandsdagblad.nl/service
https://www.noordhollandsdagblad.nl/
https://www.noordhollandsdagblad.nl/digikrant
https://www.noordhollandsdagblad.nl/
https://www.noordhollandsdagblad.nl/regio
https://www.noordhollandsdagblad.nl/sport
https://www.noordhollandsdagblad.nl/extra
https://www.noordhollandsdagblad.nl/puzzels
https://www.noordhollandsdagblad.nl/sport/sport-alkmaar
https://www.noordhollandsdagblad.nl/sport/sport-westfriesland
https://www.noordhollandsdagblad.nl/sport/sport-noordkop
https://www.noordhollandsdagblad.nl/sport/sport-zaanstreek-waterland
https://www.noordhollandsdagblad.nl/sport/sport-ijmond
https://www.noordhollandsdagblad.nl/sport/sport-haarlem
https://www.noordhollandsdagblad.nl/sport/sport-gooi
https://www.noordhollandsdagblad.nl/sport/az
https://www.noordhollandsdagblad.nl/sport/ajax
https://www.noordhollandsdagblad.nl/sport/fc-volendam
https://www.noordhollandsdagblad.nl/sport/telstar


Niet één, maar twee titeltoernooien dit weekend in Hoorn. Als cadeautje voor
het 90-jarig bestaan kreeg biljartvereniging Horna het NK libre 3e én 4e klasse
toegewezen. Juist de deelnemers uit de buurt wisten hun niveau niet te
halen. ,,Als je dan eens een keer mag meedoen aan een NK verwacht je meer
van jezelf.’’

Het was een feestelijk weekend in biljartcentrum Horna aan de Achterom in Hoorn. De
vlaggen en wimpels wapperden uitbundig in de straffe wind en met ballonnen werd de
bezoeker duidelijk gemaakt dat de biljartvereniging negentig jaar bestaat.

Vanuit de Koninklijke Biljart Bond kreeg Horna een feestelijk cadeautje. De Hoornse
club mocht een dubbel Nederlands kampioenschap organiseren. Horna kreeg het NK
van de derde en vierde klasse libre toegewezen: het niveau waarmee de meeste biljarters
zich kunnen meten. Het leverde een goed bezocht toernooi op. De vele toeschouwers
kregen een prachtig en bovenal spannend biljartweekend voorgeschoteld.

Ondanks het feestelijke karakter kon niet iedereen blij zijn tijdens de opening op
vrijdagavond. Harry Pluijmaekers meldde zich een minuut te laat bij de wedstrijdleiding
en werd daarom uitgesloten van deelname Een bittere pil natuurlijk voor de inwoner
van Kerkrade, die zonder één carambole te hebben gemaakt weer terug naar huis kon
afreizen. Het zijn de harde wetten van de biljartsport, waarover altijd weer discussies
ontstaan.

In het Hoornse biljartcentrum werd er echter niet al te lang bij stilgestaan en werd er
vrijdagavond begonnen met invaller Carel ter Beek uit Hoorn aan de tafel. Of het met
zijn toch wel abrupte start te maken had, of met de spanning, maar Ter Beek kon niet
veel potten breken. Hij won twee wedstrijden en eindigde als achtste in de derde klasse.

Onvrede

Ook de andere West Friese deelnemers konden niet vlammen in ’eigen huis’. Rober
Commandeur deed mee aan het NK in de derde klasse en ook hij was zondagmiddag na
afloop niet tevreden over zijn prestaties. De biljarter van BV De Lindeboom uit
Westwoud was kritisch over zijn eigen optreden: ,,Als je dan eindelijk eens een keer mag
meedoen aan een NK verwacht je toch meer van jezelf. Ik heb gewoon onder mijn
kunnen gespeeld. Een gemiddelde van 2,12 is gewoon te laag voor mij. Gelukkig had ik
er wel twee uitschieters bij. Maar ik heb wel een leuk weekend gehad, hier in Hoorn. Je
maakt zoiets misschien maar één keer mee in je leven."
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En ook Hans Kok uit Lutjebroek was niet tevreden over zijn biljartspel: ,,Ik kon moeilijk
wennen aan de loop van de tafels en werd daardoor wat onzeker. Dat heeft overigens
niets met het materiaal te maken, hoor. Het zegt meer over mezelf. Aanpassen aan de
tafels is ook een onderdeel van het spel. Dat heb ik gewoon niet goed gedaan."

De zestien biljarters die dit weekend wel floreerden waren in de vierde klasse Mark
Kottier uit Den Ham en Bert Abels uit Mill. Kottier werd zondagmiddag uiteindelijk tot
de onbetwiste kampioen gekroond.

In de derde klasse was de strijd veel spannender. Eddy de Wit uit Helvoirt leek de beste
papieren te hebben, maar hij moest in de slotpartij het onderspit delven tegen de
uiteindelijke kampioen: Sjaak Stoffels uit Bergen op Zoom.

Op het andere biljart woedde nog een verbeten strijd tussen Danny Godijn en Jan
Eenink om de tweede plaats. Deze werd na een spannende partij op één carambole
gewonnen door Godijn.

Germ Bot

In Siebengewald (Limburg) heeft Germ Bot tijdens het NK Ankerkader 71/2 voor
een daverende verrassing gezorgd. De biljarter van Horna pakte verrassend zilver.
In de finale moest Bot zijn meerder erkennen in Europees kampioen Raymund
Swertz: 200-156 in acht beurten.
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