
Hij heeft zes nationale titels gewonnen en stond 
bovendien al eens in de kwartfinale bij het wereld-
kampioenschap driebanden voor junioren. Zijn naam 
is Raymon Groot en dit grote talent is woonachtig in 
Hoogwoud. Met zijn 21 jaar een jonkie maar iemand 
met ambitie. ,,Ik wil zo hoog mogelijk op de wereld- 
ranglijst komen in de toekomst.”

,,Dat is nog een hele grote stap maar ik ben al goed 
op weg door mijn plaats in de eredivisie”, vervolgt 
Groot. ,,Ik leer heel veel van mijn teamgenoten en ik 
hoop vanaf nu steeds verder door te groeien.” Groot 
speelt zijn wedstrijd in de eredivisie voor Stichting 
Topbiljart Zundert (S.T.Z.). Zijn teamgenoten zijn niet 
de eerste de beste biljarters. Nee, de Hoogwouder 
speelt samen met Roland Forthomme (onder meer 
Belgisch kampioen in 2009), Peter Ceulemans (onder 
meer tweede plaats Super Prestige in 2011), Barry 

van Beers (winnaar Grand Prix van Amsterdam/Os-
dorp) en Dave Christiani (vijftien nationale titels). 
,,Wij hopen bij de top-4 te eindigen en zo play-offs 
te kunnen spelen.” Wie op de hoogte wil blijven van 
Groot en zijn teamgenoten kan kijken op teletekst-
pagina 619.
Nadat zijn broer ging biljarten bij een jeugdclub in 
Abbekerk kwam het talent in aanraking met de sport. 
Zijn voorbeeld in het begin was zijn vader. Op dit mo-
ment haalt Groot zijn inspiratie in het driebanden uit 
de spelers Roland Forthomme en Frederic Caudron. 
Dat hij zelf speelt heeft ook zijn omgeving aangezet 
om te gaan biljarten. ,,Mijn familie en vrienden vin-
den het leuk dat ik op hoog niveau driebanden speel”, 
vertelt Groot, die individueel in actie komt in alle 
nationale ranking toernooien, driebanden klein ex-
tra klasse en driebanden groot eerste klasse. ,,Door 
het biljarten leer je weer een paar honderd nieuwe 

mensen kennen die dezelfde sport met je delen. Of 
het nu spelers of supporters zijn: Het is bijna altijd 
gezellig rond het biljart.” Zorgen maakt Groot zich 
wel over de toekomst van zijn sport. ,,Zoals het er nu 
uitziet moet er heel wat gebeuren voor het biljarten 
in het algemeen. Vooral voor het libre en kader zal 
het in de toekomst heel moeilijk gaan worden denk 
ik. Bij het driebanden ziet het er een stuk beter uit. 
Wereldwijd groeit het driebanden sterk, hoofdzakeli-
jk in Azië en Zuid-Amerika. Dit komt vooral door het 
grootschalig uitzenden op de televisie in die landen. 
In Europa gaat het wat minder maar met de groe-
iende band tussen kozoom.com en Eurosport zal het 
er beter gaan uitzien in de toekomst en meer jeugd  
aantrekken. Mocht het nodig zijn om de jongste 
doelgroep aan te trekken voor de sport en ik moet 
daarin een voortrekkersrol spelen dan zal ik zeker 
gaan helpen.”

‘Het is altijd gezellig 
rond het biljart’

De 21 jaar jonge Raymon Groot uit Hoogwoud speelt in de vaderlandse top

Aan de inhoud van deze biljartkrant is 
veel zorg besteed. Desondanks kunnen 
aan de inhoud van deze biljartkrant op 
geen enkele manier rechten, van welke 
aard dan ook, worden ontleend.
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Biljartvereniging Horna organiseert Scholen Biljarttoernooi
ZATERDAG 30 NOVEMBER van 10.00 tot 17.00 uur

In het clubgebouw van biljartvereniging Horna aan het Achterom 53 in Hoorn
Deelnemers uit het middelbaar onderwijs zijn:

Clarence Bos • Brian Appelman • Theicke Vercoelen • Thomas Neesen
 Joris Kok • Leon Dudink • Emiel Duijves • Maijk van der Zwet
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* Alleen op reservering 
   voor één van de volgende data; za. 20 nov
 za. 27 nov
 za. 4 dec

Driestedenweg 126 De Weere  tel. 0229 581373

een bruisende start 

gevolgd door een 3 gangendiner:

iedere gang een keuze uit 3 gerechten

voor  € 24,50*

Deze bon vindt u ook op onze website

www.centrumdeweere.nl
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Restaurant
Partycentrum

Sportcafé
Catering

Zandwerven open!!! 
Ma16/ Wo18/ Vrij20/ Zat 21 

December 

Wil je meedoen aan dit gezellige 
toernooi, opgeven kan bij de bar 

of bij Arjan Kenter 

kenterarjan@Gmail.com 

Of bel even 0226-355282 

Café de Zandloper 

Westerblokker 80
1695 AJ Blokker

Telefoon: 0229 - 232691

Mail: info@hetgoudenhoofd.nl

Website: www.hetgoudenhoofd.nl

Maandag: Gesloten
Di, wo, do: vanaf 19:00

Vrij, zat, zon: vanaf 16:00

S
N
O
O
K
E
R

W
E
S
T

bruiloften, partijen
koffietafels, diners

feesten en snookeren 

café - restaurant

‘WEST’

Meerlaan 1 - Medemblik
Telefoon 0227 541230

Onderdijk 117, 1693 CC Wervershoof , Tel: 0228-581298 
E-mail: info@dewelkomst.nl   Website: www.dewelkomst.nl

Café Restaurant De Welkomst

Openingstijden:
Ma: gesloten. Donderdag vanaf 18.00 uur. 
Alle andere dagen open vanaf 12.00 uur.
Anders kan natuurlijk ook na overleg.

Kom biljarten in De Brink!

www.debrinkobdam.nl
De Brink, Dorpstraat 155, Obdam, Tel. 0226 - 451791

Donderdag- en vrijdagavond voor heren
Woensdagavond voor dames

Dinsdag- en donderdagmiddag voor ouderen
Mail voor meer informatie naar info@debrinkobdam.nl

* café
* eetcafé

* bruiloften en partijen
* vergaderingen

* catering
* zaalverhuur

* biljart

Tripkouw 28, 1679 GJ Midwoud
Telefoon / fax 0229 – 202522

www.cafedepost.com

Tot ziens bij Arie Jan en Annette Godfriedt                             

café de Stompe Toren 

Barbecuen ‘s zomers 
en ‘s winters mogelijk,
tevens uw adres  
voor vergaderingen, 
feestjes, catering of  
verhuur van horeca 
benodigdheden.

Schoolstraat 40, 1719 AW  Aartswoud
0229 58 1342    gca.marx@quicknet.nl

Ger en 
Riet Marx

Het Huis van Egmond, Hoogwoud
Tel: 0226-351464

• 4 biljarts 
• feesten en partijen, met vele mogelijkheden

  Ella en Louis

• Luxe hapjes en salades voor de kerstdagen
• 2e kerstdag live muziek
• 2e kerstdag geopend voor kerstdiner
• Oud en nieuw vanaf 1.00 open

www.cafestam.nl

Raadhuisstraat 1
1687 AH Wognum
T 0229 - 57 12 63
E info@cafestam.nl

Voor een perfecte bruiloft, feest, verjaardag, spelletjesavond of receptie. 
Voor lunches, diners vergaderingen, koude- en warme buffetten.

Café Biljart
de Roode Leeuw

Café de Roode Leeuw

Oosterstraat 38

1654 JK Benningbroek

Telefoon 0229-591261

Voor al uw bruiloften 
en partijen,

www.roodeleeuw.info

24 November
WINTERFAIR

In ons gezellige restaurant kunt u uitgebreid
à la carte dineren of lunchen.

Op ons zonnige terras kunt u genieten van 
een drankje en een hapje.

Restaurant Halfweg is tevens een prachtige
locatie voor al uw feesten en partijen.

Buurt 20, Midwoud.
0229-203060

www.restauranthalfweg.nl



De passie voor de sport vergelijkt Thea de 
Weerd met een vak op school ,,Biljarten is net 
als wiskunde. Je moet goed de lijnen in het spel 
kunnen ontdekken. Daarbij heeft ruimtelijk 
inzicht en meetkunde mij vroeger altijd al 
geboeid en deze elementen  
komen ook terug in het bil-
jarten. Dat ik biljarten voor 
het eerst op televisie zag was 
ik gelijk verkocht. Het gaat 
mij tijdens wedstrijden niet 
eens zo zeer om het winnen. 
Ik haal voldoening uit het 
spelletje als ik in de wedstrijd  
enkele ballen zo weet te sto-
ten zoals ik het in gedachten had. Als je de 
macht over de ballen heb, dan zit je goed. 
Ik kan daarbij ook genieten van mijn tegen-
stander.”
Een valkuil in de biljartwereld is het terug- 
lopend aantal leden die bij de KNBB staat in-
geschreven. Een van de oorzaken daarvan is 
volgens Thea de Weerd het feit dat de jeugd  
onvoldoende wordt gestimuleerd door de 
ouders. ,,Het is vaak gemakkelijker wanneer 
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Duizendpoot Thea de Weerd uit Zuidermeer ziet spelletje als wiskunde
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‘Biljarten is een fascinerende sport’

je kind naar de plaatselijke voetbalclub gaat. 
Daar kunnen ze op de fiets heen. Wij hebben 
vanuit het districtsbestuur veel ondernomen 
om clubjes op te starten: Gratis lessen en 
begeleiding. Na tien lessen stopten wij. Dan 

trokken we onze handen er 
vanaf. Het is ook een gebrek 
aan vrijwilligers, die de jeugd  
wil begeleiden. Gelukkig is  
er bij Horna wel een jeugd- 
afdeling. De jeugd krijgt  
daar goede begeleiding van  
de ouders. De jeugd is 
enorm belangrijk voor de 
sport. Zij moeten de kar 

gaan trekken. Het kan bovendien als stimu-
lans worden gezien voor ouders en opa’s en 
oma’s als hun (klein-)kinderen gaan biljar- 
ten. Zij nemen dan ook eerder de keu in de 
hand.”
Om de jeugd enthousiast te maken voor de 
biljartsport wordt er voldoende gepromoot. 
Onder meer door het houden van toernooien 
voor scholen. Echter ziet Thea de Weerd vaak 

dat jongeren die zich hebben opgegeven 
niet op komen dagen. ,,Voor organisatoren  
is dit natuurlijk erg frustrerend en voor aan-
wezige vrijwilligers werkt dit natuurlijk ook 
niet erg motiverend.” Thea de Weerd vindt 
het zelf ook erg vervelend wanneer deelne-
mers niet opkomen dagen, terwijl zij zichzelf 
wel inschrijven. ,,Als je ergens mee begint 
moet je het eigenlijk gewoon afmaken. Ge-
lukkig kan ik meestal wel een nieuw wed-
strijdschema maken, maar erg handig is het 
natuurlijk niet.”
De in Zuidermeer woonachtige is ook jaren-

Ze is al tientallen jaren actief in de biljartwereld. Op dit mo-
ment als districtbestuurder van de Koninklijke Nederland-
se Biljartbond (KNBB) in West-Friesland waar zij de taak 
heeft om de teamcompetitie te leiden. Ook zorgt zij – Thea 
de Weerd uit Zuidermeer – voor de nationale wedstrijdlei- 
ding bij verschillende wedstrijden. Ze coördineert de teams 
die zich inschrijven voor de landelijke wedstrijden. Thea de 
Weerd is sinds 1994 lid bij biljartvereniging Horna, waar ze 
zich bezig houdt met het wedstrijdsecretariaat en bij de jeugd  
de teamcompetitie. ,,Biljarten is een fascinerende sport”, al-
dus de biljartliefhebster.

lang arbiter geweest voor de KNBB. Tegen 
haar eigen zin moest ze daarmee stoppen. Zelf 
biljarten doet De Weerd nog wel. Dit doet ze 
na al die jaren nog altijd met veel plezier. ,,Ik 
stop veel tijd en energie in de biljartsport en 
probeer mijn werk met grote nauwkeurigheid 
te doen. Het leiden van wedstrijd doe ik met 
veel plezier en wil daar voorlopig ook nog wel 
mee doorgaan.” Met haar ervaring is Thea de 
Weerd van grote waarde voor de biljartsport 
en daar profiteren de bond en de (toekom- 
stige) biljarters dan ook voorlopig nog wel de 
vruchten van.

De jeugd 
is enorm

belangrijk 
voor de 
sport

Loopt de 
West-Friese 

jeugd nog 
wel warm 

voor het 
biljarten..?

Cor Bleeker ziet dat biljarten en studie goed samengaan maar…

Was er een aantal jaren terug een 
grote hoeveelheid jeugdigen die en-
thousiast de biljartsport omarmden, 
daar moeten we nu helaas vaststel-
len dat daar nog maar enkelen van 
overgebleven zijn. Gelukkig zijn dat 
niet de minste, maar verontrustend 
is het wel. Natuurlijk is het zo dat de 
jongeren meer interesses hebben 
dan biljarten en denkt u dan vooral 
aan de vele andere sporten, maar 
ook aan de social media als facebook 
en twitter enz. Ook school is een be-
langrijke factor. Toch blijkt dat in de 
praktijk wel mee te vallen en bewij- 
zen de huidige toppers als Hidde Lub, 
Sam van Etten en Kevin de Decker dat 
biljarten en studie prima samengaan.

Als men een finale of toernooi bezoekt valt 
het ook steeds weer op dat de jongeren die 
daar aan meedoen onderling veel respect 
voor elkaar tonen en grote sportiviteit aan de 
dag leggen. Natuurlijk is er onderlinge strijd - 
dat moet ook - maar de omgang met elkaar 
en het plezier wat er vanaf straalt kan alleen 
maar een positieve uitstraling hebben. Dit 
heeft ook in het dagelijks leven zijn uitwerking.  
Daarom is het ook jammer dat er nog steeds  
ouders zijn die denken dat biljarten een zo 
geheten ‘kroegsport’ is. Als je als bijvoorbeeld 
acht- of negenjarig kind thuis komt met de 
vraag: ‘Ik wil op tennis, paardrijden, hand- of 
voetbal’, zal dat niet gauw op weerstand stui- 
ten. Maar als het kind met de vraag thuis 
komt of hij mag gaan biljarten, dan wordt 
het al gauw een probleem. Natuurlijk is dat 
historisch zo gegroeid, omdat vroeger, een 
uitzondering daargelaten, enkel in het café 
een biljart stond en de clubs te vinden waren. 
Met verenigingsgebouwen als dat van NHD 
in Zwaag, Horna in Hoorn en de vele dorps- 
huizen in de regio is er op dat gebied veel ver- 
anderd. Ook het gegeven dat per 1 januari 
geen alcohol onder de achttien jaar meer mag 
worden geschonken, kan positief werken. 
Ook de verenigingen die qua afstand verder  
van Hoorn afzitten zullen daar een rol in 
moeten kunnen gaan spelen om een kader te 
vinden om de jeugd een plaats te geven. Even-
tuele samenwerking tussen de verenigingen  
moet dat kunnen bewerkstelligen. Gelukkig 
hebben we ook de steun van de biljarthan-
del, die gezamenlijk positief hebben gerea-

geerd op het  verzoek om het scholieren- 
toernooi te ondersteunen.
Dit toernooi wordt op zaterdag 30 november 
gehouden bij biljartvereniging Horna onder 
leiding van Anjo Nat en zijn mensen. Hope- 
lijk kunnen wij hierna weer nieuwe jeugd- 
leden begroeten. Natuurlijk zou het mooi 
zijn als daar weer talenten uit voortkomen 
als een Hidde Lub, Ferry en Jordy Jong,  
Raymon Groot en Sam van Etten. Deze laat-
ste kanjer uit Schermerhorn wist onlangs nog 
een prachtige vierde plaats te behalen bij de  
senioren in de Ereklasse libre groot in Hat-
tum. Uiteraard zijn er veel meer beginnende 
biljarters die dat niveau nooit zullen berei-
ken, maar waar het vooral om gaat is het ple- 
zier wat men er aan beleeft met elkaar.
Het aardige van de biljartsport is ook dat je 
in alle klassen - in zowel teamverband als 
individueel - Nederlands kampioen kunt 
worden en ook dat je kan blijven spelen tot 
op zeer hoge leeftijd. Hierbij spelen de sociale 
contacten een belangrijke rol en haalt het 
mensen uit hun isolement. Blessures zal je 
bij het biljarten zelden tegen komen. Samen  
zullen we er dan ook hard aan moeten wer-
ken om de jeugd weer warm te maken voor 
onze prachtige biljartsport. Hopelijk is deze 
biljartkrant een eerste aanzet hiertoe.

Alvast veel plezier met het biljarten.
Met biljartgroeten,

 Cor Bleeker.
voorzitter jeugdcommissie

Cor Bleeker is zelf een verdienstelijk biljarter. Op de foto staat de Wognummer geheel rechts bij de prijs- 
uitreiking tijdens de nationale finale derde klas driebanden groot. Hij won daar de bronzen medaille en 

wordt geflankeerd door winnaar Adrie van Mechelen (m) en nummer twee Anton Smits (l)
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,,Op school kijken ze mij in eerste instantie meestal een beet-
je raar aan als ik vertel dat ik op biljarten zit”, vervolgt Sam 
van Etten. ,,Als je dan zegt dat je Europees kampioen bent 
geworden, vinden de meeste het toch wel leuk. Maar toch 
heeft de meerderheid op school er weinig mee. Verder vindt 
mijn familie het wel erg mooi dat ik op dit niveau biljart. Mijn 
ouders hebben op zich weinig met biljarten, maar door mij 
begonnen ze zich er toch in te interesseren en willen ze er wel 
echt onwijs veel energie in steken. Dit waardeer ik vreselijk.”
Dankzij het café is de examenleerling VWO op het Jan  
Arentsz in Alkmaar in aanraking gekomen met biljarten. Het 
was wekelijks Sven Schuit die kwam trainen en Sam van Etten 
wist te interesseren. ,,Ik vond het eigenlijk wel een leuk spel 
en begon later ook eens samen met Sven te biljarten. Hij vroeg 
vervolgens of ik niet mee wilde naar de biljartvereniging waar 
hij speelde. Dit was Prins Hendrik Biljarts in Zandwerven. 
Dit leek me toen ook wel een leuk plan en vanaf het eerste 

Gouden Sam van Etten leerde biljarten thuis in het café

‘Om aan de top te komen, dan 
moet je mentaal ijzersterk zijn’

moment werd ik begeleid door Arie Ursem, degene die je dan 
elke vrijdagavond de beginselen leerde.”

Ambitie
Het gehele weekend staat voor de zeventienjarige in het teken 
van biljarten. Sam van Etten speelt in verschillende klassen 
en in drie teams. ,,Bij de teams speel ik bij de senioren in de 
eerste divisie. Dit is een landelijke competitie op de grote tafel 
en gespeeld wordt op de zaterdag. Verder speel ik ook een lan-
delijke competitie bij de jeugd op zondag en bij de regionale 
competitie bij de senioren in een team, dit is op maandag-
avond. Individueel ben ik dit jaar Ereklasser geworden in het 
libre bij de senioren. In het kader en het bandstoten bij de  

senioren speel in een klasse lager, 
namelijk de eerste klasse. Bij de jeugd in 
Nederland (onder de 21) speel ik mee 
op het hoogste niveau, namelijk libre 
op de grote tafel.” Sam van Etten is dus 
Ereklasser geworden in het libre bij de 
senioren en zit vol ambitie. ,,In de toe-
komst zou ik erg graag ook Ereklasser 
willen worden in het kader en het band-
stoten. En als dat al eens mag lukken, 
kun je in ieder geval al zeggen dat je bij 
de top in Nederland hoort. Wat dat dan 
internationaal zou kunnen brengen heb 
ik geen idee van, dat moeten we maar 
zien. Natuurlijk zou ik wel erg graag 
(ook internationaal) in de top mee wil-
len draaien, maar daarvoor zullen nog 
wel heel erg veel trainingsuurtjes voor 
de boeg staan. Dit heb ik er zeker voor 

over en dan kijken we wel tot waar ik mag komen. Om aan de 
top te komen, moet je mentaal ijzersterk zijn. Dit vind ik toch 
wel het mooie aan de biljartsport.”
De toekomst zal het gaan uitwijzen. De biljarter die begon op 
achtjarige leeftijd en nu negen jaar later de vaderlandse top 
aan het bestormen is heeft nog een boodschap voor begin-
ners. ,,Om te beginnen met biljarten is het vooral leuk te zien 
dat je er toch beter in wordt. In het begin zal je heel weinig 
punten maken, simpelweg omdat het een heel moeilijke sport 
is. Maar naarmate je het vaker gaat doen, zie je dat als je wat 
punten gaat maken, dat je er beter in wordt. Als je dit blijft 
volhouden, zie je toch dat je uiteindelijk voor de gemiddelde 
biljarter aardig kunt biljarten.”

Met zijn zeventien jaar is Sam van Et-
ten uit Schermerhorn nog gewoon een 
jeugdspeler. Toch eindigde hij dit sei- 
zoen tussen de senioren knap als vier- 
de op het Nederlands kampioenschap 
Ereklasse bij het libre. Afgelopen sei- 
zoen won hij de gouden medaille bij 
het Europees kampioenschap onder de 
zeventien jaar. De finale werd live uitge-
zonden in café ’s Lands Welvaren waar 
Sam van Etten woont. ,,Er kwamen aar-
dig wat mensen kijken, speciaal voor 
mij. Onwijs gaaf om achteraf te horen.”

‘Op de club is het 
altijd lachen’

Bewondering voor prestaties Hidde Lub maakt talent trots

,,De jeugdtalenten die rondlopen in 
de biljartsport moeten worden onder-
steund in de eerste jaren”, is Hidde 
Lub (21) van mening. ,,Ik heb altijd het 
geluk gehad in een sterke generatie  
mee te doen, zodat ik mezelf kon op-
trekken maar dat kan vanwege een 
terugloop in het aantal jeugdleden 
helaas niet meer.” De in Abbekerk ge-
boren en getogen biljarter is vanwege 
zijn studie verhuisd naar Delft. Hidde  
Lub studeert Industrieel Ontwerpen 
aan de Technische Universiteit. Zijn 
studie kost veel tijd maar gebiljart op 
hoog niveau wordt er nog altijd.

Waar en waarom ben je begonnen met bil-
jarten en wie heeft jou daar toe aangezet?
Op mijn tiende ben ik voor het eerst bij een 
biljartclub gaan spelen. Het Bonte Paard in 
Abbekerk begon met een jeugdclub en samen 
met een aantal vrienden zijn we lid geworden. 
Mijn vader is diegene geweest die mij met de 
sport in aanraking heeft gebracht. De basis 
heb ik van hem geleerd en is bijgeslepen  
door de trainers van de club. Na een aantal 
jaar ben ik uitgekozen om nationale training 
te volgen, die ik tot op heden nog steeds volg 
bij Frans van Hoey in Etten-Leur.
In welke klassen biljart je op dit moment 

en wat heb je allemaal al gewonnen?
Een rijk gevulde prijzenkast geeft aan dat 
mijn jeugd veel overwinningen heeft opge-
leverd. Echter vooral gewonnen bij kleine  
toernooien op districtniveau. Ik heb op na-
tionaal niveau nooit een eerste prijs behaald. 
Wel heb ik in teamverband tot tweemaal toe 
de nationale titel in de wacht gesleept. Als 
een echte teamspeler ben ik hier dan ook erg 
trots op. Het meest voldaan ben ik op mijn 
deelname aan het Europees kampioenschap 
jeugd onder de zeventien jaar in Tsjechië. 
Vorig jaar heb ik mijn laatste seizoen bij de 
jeugd mogen spelen, dus tegenwoordig is het 
vechten bij de senioren. Op dit moment speel 
ik kader 57/2, libre grote tafel en bandstoten 
grote tafel. Daarnaast in teamverband in de 
kadercompetitie (in Zuid-Holland) en eerste 
divisie grote tafel (bij Horna).
Heeft het biljarten je op sociaal gebied 
verder gebracht?
Hoewel veel mensen denken dat biljarten een  
saaie en suffe sport is, heb ik er in elk geval 
veel lol in en op sociaal gebied heb ik er veel 
aan over gehouden. Door mijn woonsituatie 
ben ik niet heel veel meer bij biljartvereniging 
Horna aanwezig, maar als ik er ben dan is het 
altijd weer lachen. Biljarten is het belangrijkst 
maar de gezelligheid is zeker niet onbelangrijk. 
Wat is je ambitie voor de toekomst en wat 
denk je te kunnen bereiken?
Op dit moment gaat de studie voor alles, al 
maakt dit het biljarten soms wat moeilijker. 
Daarnaast doe ik aan zaalvoetbal, squash en 
wil ik natuurlijk ook wel eens lekker aan de 
borrel. Dat alles bij elkaar maakt het leven 

leuk maar toch ook wel druk. Vorig seizoen 
merkte ik dat ik niet meer vooruit kwam in het 
biljarten. Dit heeft mij aan het denken gezet. 
Voor dit seizoen heb ik dan ook besloten meer 
te gaan biljarten. Ik ben in een extra competi-
tie gaan spelen en heb me voorgenomen om 
meer te gaan trainen. Het doel: Niet achteruit 
gaan in mijn spel en proberen progressie te 
blijven boeken, ook al is het maar met kleine 
stappen. Ik ben nog nooit individueel natio-
naal kampioen geworden, dus dat blijft het 
streven voor de komende jaren.
Wat vinden je familie en vrienden ervan 
dat je biljart en daar regelmatig successen 
mee boekt?
In de eerste jaren dat ik op nationaal niveau 
ging biljarten werd ik wel raar aangekeken  
door mijn vrienden. ‘Waarom biljarten in 
plaats van voetbal’, werd er regelmatig ge- 
vraagd. Na een aantal jaar was men daar wel 
aan gewend natuurlijk en werd er eigenlijk 
alleen maar meer interesse getoond. Vooral 
van de biljarters uit het dorps kwam veel be-
wondering voor het niveau dat ik speelde. Dit 
maakt mij natuurlijk wel trots.
Zou jij in de komende jaren een voortrek-
kersrol kunnen en willen gaan spelen voor 
de jeugd en of ouderen?
Op dit moment kan ik weinig invloed uitoe-
fenen op de jeugd. Uiteraard zal ik altijd een 
jeugdspeler helpen als ik hem zie trainen. Het 
zit in mij om toch altijd even een paar interes-
sante posities aan hem of haar uit te leggen. 
Mocht ik de kans krijgen om over een tiental 
jaar jeugdtrainer te worden, zal ik die met bei-
de handen zeker grijpen.

BiljartinZicht
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bijkomt. Ondanks dat heeft biljartvereniging  
Horna de meeste jeugdspelers in heel Neder-
land en zijn er laatst weer twee bijgekomen. 
Dit is toch positief. Er wordt veel aan gedaan 
om de jeugd aan het biljarten te krijgen. Ik 
denk dat op dit moment de biljartsport nog 
als een ‘oudemannensport’ wordt gezien, 
maar hopelijk verdwijnt dat snel. Ik denk dat 
als wij goede prestaties blijven leveren en als 
daar aandacht aan wordt besteed zoals nu, 
dat wij er wel eens voor kunnen zorgen dat er 
meer jeugd op biljarten afkomt de komende 
jaren. Als er vaak een stukje in de krant over 
de jeugd die aan de biljartsport doet, krijgen 
anderen misschien een ander beeld over de 
sport. Die gaan dan op een gegeven moment 
ook inzien dat biljarten geen ‘oudemannen- 
sport’ is.”

,,Mijn opa had vroeger een café met biljarts 
erin staan. Toen hij verhuisde heeft hij één 
biljart meegenomen naar zijn nieuwe wo-
ning. Als wij op visite kwamen bij opa en oma 
ging ik vaak biljarten. Verder biljarten mijn 
vader, broertje ( Jordy, zie onderaan deze 
pagina), ooms, een tante en neefjes ook. 
Dankzij mijn vader ben ik met deze mooie 
sport in aanraking gekomen. In groep zeven 
op de basisschool moest je een aantal lessen 
in een bepaalde sport gaan volgen. Ik koos 
voor biljarten en het bleek dat ik daar wel 
aanleg voor had. Vanaf dat moment ben ik lid 
geworden van biljartclub NHD in Zwaag. Mijn 
grote voorbeeld vroeger was mijn vader. Na-
dat het doel om beter dan hem te worden ge-
lukt was heb ik een ander idool gekregen. Dat 
is Raymund Swertz. Hij is nu 25 jaar oud en 
heeft meerdere Europese titels bij de jeugd 
behaald en dit jaar zelf twee Europese titels 
bij de senioren gewonnen. Hij is ook meer-
dere malen Nederlands kampioen geworden 
bij zowel de jeugd als de senioren.”

eReKLASSeR
,,Momenteel speel ik in de hoogste klasse 
bij de jeugd, libre groot jeugd. Verder kom 
ik in actie bij individuele kampioenschappen 
bij de senioren in de klassen: Libre Groot 1e 
klas, bandstoten groot 1e klas, ankerkader 
47/2 1e klas en ankerkader 57/2 1e klas. Dat 
laatste wordt gespeeld op een klein biljart 
van 2.30 meter bij 1.15 meter en de andere 

Het spelletje leerde Ferry Jong op visite bij opa en oma

‘Biljarten geen oudemannensport’

klassen worden gespeeld op een matchtafel 
van 2.85 meter bij 1.42 meter. Ik speel in to-
taal in vier teams: Topteam jeugd, samen met 
onder andere Sam van Etten en Jordy Jong, 
Topteam eerste divisie (senioren), kaderteam 
bij de senioren en ik sta als reservespeler in 
de Bundesliga bij mijn trainer Patrick Niessen 
ingeschreven. Doordat wij kampioen waren 
geworden met het jeugdteam mochten wij 
meedoen aan het Europees kampioenschap 
in het Duitse Brandenburg. Daar wonnen wij 
de zilveren medaille. Mijn ambitie is om in 
elk klassiek spelsoort Ereklasser te worden. 
Met het libre kom ik al aardig in de buurt bij 
de grens en hoop dan ook binnen twee jaar 
Ereklasser libre te zijn. In het libre moet dit 
mogelijk zijn, over de andere spelsoorten 
zal het waarschijnlijk iets langer gaan duren 
voordat ik dit doel heb bereikt maar als je het 
spel eenmaal onder de knie hebt kan het snel 
gaan. Verder zou ik misschien in de toekomst 
gaan driebanden, aangezien daar het geld in 
te verdienen is. Voorlopig zet ik daar mijn zin-
nen nog niet op.”

KRoeg
,,Successen behalen is natuurlijk altijd leuk 
en dat deel je met je familie en vrienden. 
Ook zij zijn dan blij voor mij. Dat ik nog op de 
middelbare school zat werd er nooit zoveel 
aandacht aan het biljarten besteed. De sport 
is nu eenmaal minder populair dan bijvoor-
beeld voetbal. Nu ik op een andere opleiding 

zit met allemaal topsporters wordt daar meer 
aandacht aan besteed. Mijn medestudenten 
zijn ook nieuwsgieriger. Op sociaal gebied 
brengt biljarten je niet altijd verder. Dit geldt 
vooral als je hoger gaat spelen en er echt 
serieuzer in gaat worden. Nu geldt het voor 
mij dat als ik zondag een wedstrijd heb, dat 
ik dan niet naar de kroeg ga met vrienden 
die zaterdagavond ervoor. Maar ik ken ook 
genoeg mensen die dat wel doen. Het is je ei-
gen keuze. In de biljartsport zelf maak je wel 
vrienden met andere jeugdspelers omdat je 
elkaar vaak tegenkomt met het team en indi-
vidueel. Dit zijn er natuurlijk niet super veel.”

oudemAnnenSpoRt
,,De toekomst van het biljarten ziet er nu 
somber uit aangezien er weinig jeugd is en 

,,Ik ben op mijn tiende begonnen met biljarten”, vertelt Ferry Jong. De nu 
achttien jaar oude biljarter uit Zwaagdijk-West is inmiddels sportief enorm 
gegroeid. Zo is hij twee keer Nederlands kampioen geworden: een keer in-
dividueel in de hoofdklasse jeugd in 2010 en dit jaar met het jeugdteam van 
Horna. Ook zijn studie is aangepast op zijn sport. Zo volgt hij een economi- 
sche HBO-opleiding op de Johan Cruyff University. Een school voor topsport-
ers die naast de lessen voldoende tijd krijgen om te trainen voor hun sport. 
,,Op school zijn de medestudenten nieuwsgierig naar mijn prestaties.”

,,Vorig jaar heb ik ook deelgenomen aan het Nederlands kam-
pioenschap 38/2 jeugd”, vervolgt Jordy Jong. ,,Ik speel in twee 
teamcompetities. Bij het topteam jeugd van Horna samen 
met Ferry, Sam, Jeffrey, Leon en Tobias. In het topteam ben 
ik vierde man. Ik speel ook in de C1 competitie (senioren) 
samen met Eric de Wit, Peter Ossenbaar, Mathieu Robert en 
Jack Dudink. Ik heb drie Nederlands kampioenschappen ge-
speeld. Ik ben twee keer tweede geworden en één keer vierde. 
En dus een achtste plaats op het Europees kampioenschap.”
Tot zover de prestaties van de vierdejaars leerling HAVO op 
de Oscar Romero te Hoorn. Doordat zijn vrienden biljarten 
niet helemaal begrijpen heeft het hen ook niet aangezet tot 
het spelletje. In zijn familie ligt dat anders, zie zijn broer  
Ferry. ,,Ook twee neefjes van ons spelen biljart. Leon, die ook 
speelt in het topteam van Horn en dertien jaar is en Nick van 
elf jaar oud. Ik zou het erg leuk vinden als zij later ook erg 
goed worden.”

tegenStAndeRS
Jordy Jong hoopt van harte dat er snel jeugdleden bij komen. 
Al is het in de laatste plaats alleen al omdat hij in zijn eigen 
leeftijdsklasse geen tegenstanders heeft. ,,De biljartsport 
wordt gepromoot en hopelijk trekt dat kinderen aan om te 

Jordy Jong hoopt dat nieuwe jeugdleden zich gaan aanmelden

Jongste telt uit biljartfamilie Jong 
wil spelen tegen leeftijdsgenoten

gaan biljarten”, vertelt Jordy Jong, die net als zijn broer op 
tienjarige leeftijd begon met biljarten bij NHD in Zwaag. 
,,Hopelijk gaat het scholentoernooi voor nieuwe aanwas zor-
gen. Biljarten is nou eenmaal een leuk spelletje. Door het 
seizoen heen maak je vrienden met spelers uit andere teams 
of als je individueel moet spelen.”

Jordy Jong krijgt op school 
vrijstelling als hij voor een  
wedstrijd of toernooi niet  
aanwezig kan zijn. Ook 
daar worden zijn prestaties 
op waarde geschat. Het zes- 
tienjarige talent uit  
Zwaagdijk-West eindigde  
vorig jaar bij het Euro- 
pees kampioenschap in  
Brandenburg verdienste- 
lijk als achtste bij het  
libre onder de zeventien  
jaar. Hoewel niet al zijn 
vrienden het spelletje be-
grijpen heeft Jordy Jong 
een duidelijk doel voor 
ogen. ,,Ik wil zo goed mo-
gelijk worden en later in de 
hoogste klasse biljarten.”

BiljartinZicht
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Industrieweg 30 • Grootebroek
Telefoon 0228 - 51 25 64
www.kokmetaal.info

di.t/m vr. 13.00 – 17.00 uur
zaterdag 10.00 – 16.00 uur

• Sierhekwerken
•  Inrijpoorten 

Alles op maat gemaakt en 
geplaatst, gegalvaniseerd en 
dubbellaags  gepoedercoat

•  Tuinverlichting 
Groot assortiment 
Klassiek en modern

•  Brievenbussen
•  Woon- en tuindecoratie
•  Emaille nummer- en 

naambordjes
•  Diverse ornamenten
•  Cadeau-artikelen

Sierhekwerken 
Gietijzeren tuinverlichting

Interieur timmerwerk
Kozijnen
Ramen
Deuren
Buitenkeukens
Keukens
Dakwerk
Trappen
Verbouw
Aanbouw
Veranda’s

E-mail:info@bouwbedrijf-huiberts.nl
Website:www.bouwbedrijf-huiberts.nl

Telefoon: 0226 - 453 959
Mobiel: 06 22 459 470

Postadres:
Dr. Lohmanstraat 17

1713 TG Obdam
Werkplaats adres:

Kwelder 6
1713 GN Obdam

Ontmoetingscentrum voor jong en oud
Twee prima biljarts, gezellige sfeer. 

Biljarten in clubverband mogelijk, competitie of  
recreatie. Ook af en toe een keer biljarten met vrienden 
of vriendinnen kan bij ons. Bel gerust eens of kom langs

Beheerder Yvon Nieuweboer, tel. 06-14372161
www.dorpshuisdevang.nl  •  info@dorpshuisdevang.nl

Telefoonnummer De Vang: 0229 591479

Molenstraat 42 - Benningbroek/Sijbekarspel
Openingstijden:  (Maandags incidenteel open) 
Maandag ,Dinsdag en Woensdag 19.00 - 24.00 uur
Donderdag  19.00 - 01.00 uur   
Vrijdag  19.00 - 02.00 uur  
Zaterdag  20.30 - 02.00 uur
Zondag    17.00 - 24.00 uur

Abbekerk: Populierenlaan 37, 1657 AL Abbekerk.
Tel.: 0620423801. 

Heerhugowaard: Newtonstraat 36, 1704 SB H.H.waard. 
Tel.: 0620423801.

E-mail: Projectentekenburolub@hetnet.nl

Informeer vrijblijvend
Ook indienen welstand en bouwaanvraag.

  
St. Laurentiusstraat 1, 1616CB Hoogkarspel

06- 4052 3329
www.waterenvuurhuis.nl

Feesten – Bruiloften – Vergaderingen 
 Verenigingen – Concerten

Hoofdstraat 206, 1611 AM Bovenkarspel
Tel. 0228-514913 

www.vereenigingsgebouw.nl

Een uitstekende locatie voor 
feesten, partijen, vergaderingen 
en andere bijeenkomsten.

DORPSHUIS CULTURA

Dorpshuis Café Restaurant Cultura
Kleingouw 112, 1619 CH Andijk

Tel : 0228-591376
E-mail: cultura@quicknet.nl

Website: www.cultura-andijk.nl

S A R T O
Dorpshuis & Café

Mooie zalen, gezellige sfeer, 
voor meer informatie voor  
uw feest of partij bel naar  
0228 591513 of kijk op 
www.sarto-andijk.nl 

Bangert 4, 1619 GJ Andijk

KLEINGOUW 185

1619 CJ  ANDIJK

TEL. 0228 - 583 675

FAX  0228 - 584 221 

LELYSTAD 0320 - 248 008

DAKDEKWERKEN        I        DAKRENOVATIE       I        DAKISOLATIE

www.neuveldakenmontagewerk.nl
10 JAAR GARANTIE



,,De jeugd moet enthousiaster 
voor het biljarten gemaakt 
worden.” Aan het woord is 
Irene van Vliet. De liefheb-
ster is zelf als speelster en ar-
biter actief in de biljartsport. 
Twaalf jaar geleden kwam 
de in Onderdijk woonachtige 
biljartster via een kennis in 
aanraking met de sport. Vrij 
snel bleek Irene van Vliet het 
biljarten leuk te vinden. In-
middels ook als arbiter. ,,De 
sfeer bij veel wedstrijden vind 
ik erg fijn en dat motiveert 
mij om het te doen.”

Haar spelvormen zijn het libre en bands-
toten. Met haar team van biljartvereniging 
De Opkomst zijn al enkele prijzen in de 
wacht gesleept in de vijfde klasse. Het arbi-
treren van wedstrijden doet Irene van Vliet  
op verschillende niveaus en leeftijden. ,,Ik ar-
bitreer omdat ik het leuk vind om te doen, 
maar ook omdat ik er erg veel van leer.” 
Irene van Vliet vindt het biljarten en ar-
bitreren erg interessant en steekt er mede 
daarom ook veel tijd in. Zo heeft ze deze 
maand een volle agenda gehad met onder 
meer wedstrijden bij biljartvereniging Horna  
in Hoorn en als arbiter bij het invitatie- 

toernooi voor de jeugd in Benningbroek. 
Het feit dat de ledenaantallen bij de jeugd  
aan het teruglopen zijn, vindt Irene van Vliet 
erg jammer. Ze denkt er een verklaring 
voor te hebben. ,,Wellicht komt het door-
dat de jeugd het tegenwoordig veel de druk 
heeft met andere sporten en hobby’s. Ook de 
ongunstige tijden kunnen invloed hebben 
op de dalende ledenaantallen. De jeugd wil 
gewoonweg niet zondags om half elf moeten 
biljarten.” Meer promotie is volgens Irene van 
Vliet een goede oplossing om de jeugd ent-
housiaster te maken voor het biljarten. ,,Wel-
licht een vader-zoon toernooi organiseren”, 
geeft de liefhebster als mogelijke vorm van 
promotie aan. ,,Toegegeven: Biljartvereniging 
Horna organiseert een scholentoernooi voor 
verschillende brugklassers van scholen uit de 
omgeving. Dat is natuurlijk goed maar je kan 
beter kinderen benaderen die in de groepen 
zeven of acht zitten.” De reden die ze hiervoor 
geeft is omdat die kinderen nog veel meer 
vrije tijd hebben en daarom wellicht sneller 
op biljarten zullen gaan.

Sfeer
De Onderdijkse vindt de sfeer in het café of 
speelzaal ook erg belangrijk. ,,Er mag gerust 
wel gepraat en gelopen worden in de zaal. Ik 
stoor me daar helemaal niet aan. Ik vind het 
zelfs vaak ook wel prettig. Ook de sportivi- 
teit moet gewoon goed zijn. Zo speelt het veel 
prettiger tegen iemand als je gewoon eerlijk 
en sportief speelt.” 
Irene van Vliet is een enthousiaste biljartlief-
hebster die het spelletje heel erg leuk vind. 
,,Als ik biljart wil ik mij daar 
helemaal op richten. De com-
binatie biljarten en een 
frisdrankje drinken, 
gezelligheid en sporti-
viteit zijn zeker niet 
onbelangrijk.”

Biljartvereniging Horna organiseert 
zaterdag 30 november, in samen- 
werking met zes scholen uit het 
middelbaar onderwijs in Hoorn, een 
toernooi voor de leerlingen uit de 
eerste of tweede klas. Acht leerlingen 
hebben zich opgegeven, te weten:  
Clarence Bos (D’Ampte), Joris Kok, 
Brian Appelman, Theicke Vercoelen 
en Thomas Neesen (OSG), Leon 
Dudink (Oscar Romero), Emiel Duijves 
en Maijk van der Zwet (Copernicus).

,,Het idee voor dit toernooi is niet  
nieuw”, vertelt Anjo Nat (foto), initia- 
tiefnemer samen met Jan Beers, Rien 
Bakker en Kevin De Decker. ,,Dit jaar 
is het toernooi voor het eerst uitge- 
werkt en Horna wil hiermee de biljart-
sport onder de aandacht van de jeugd 
krijgen. Tevens hoopt de vereniging  
het aantal jeugdleden hiermee te 
vergroten.” Nat is van mening dat er 
nog een verkeerd beeld over de sport 
heerst in het gedachtegoed van Neder-
landers. ,,Helaas wordt er nog te veel 
gedacht dat biljarten een kroegsport 
is. Ondanks dat vele cafés een biljart-
tafel hebben staan, zijn er ook diverse 
clubs met een eigen accommodatie  
   waar de leden aan hun biljartspel 
kunnen werken. Horna heeft zo’n eigen  
accommodatie met dertien kleine en 
twee grote tafels.”

Op vijf van deze kleine tafels gaat het 
toernooi op 30 november plaatsvin-
den. Er worden zeven rondes gespeeld, 
waarna de winnaar bekend is. Voor het 
bepalen welke school de biljartkam- 
pioen gaat worden zal er een bereke-
ning plaatsvinden van het resultaat 
van alle deelnemers. Het is niet zo dat 
de school die de meeste leerlingen 
aanlevert ook automatisch de scholen-
kampioen is.
Het toernooi begint om 10.00 uur 
en duurt tot 17.00 uur. Het toernooi 
wordt gehouden in het clubgebouw 
van biljartvereniging Horna aan het 
Achterom 53 in Hoorn.
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‘De sfeer bij wedstrijden is erg fijn’

BV Horna organiseert Scholen 
biljarttoernooi

Wist U dat….
N Er op 30 november een scholierentoernooi plaatsvindt bij Horna…

N Wij hopen dat het ook weer nieuwe jeugdspelers oplevert…

N Horna de grootste biljartvereniging van Nederland is…

N  Het driebandenteam van NHD kampioen van Nederland is in de landelijke 3e divisie. 

Dit team bestaat uit Piet Rood, Johan Kolenbrander, Raymon Groot, At Feenstra en 

Dick van Mourik...

N  Raymon Groot nu in de eredivisiedriebanden speelt bij team S.T.Z uit Zundert…

N  Hij daar prima partijen speelt…

N  Tegen biljartcafé Jorissen een serie van 14 (!) maakte…

N  Nu 2x in de maand les krijgt van nationaal topper Raimond Burgman…

N  Henny Wezenbeek uit Opmeer nationaal wedstrijdleider is bij alle grote toernooien 

in Nederland…

N  Hij ook nog speelt bij Constructor Staalbouw, het enige West-Friese team dat uitkomt 

in de eerste divisie…

N  Dat hij dat samen doet met Wim Stroet, Peter Vlaar, Henk Lub, Jan Posthumius en 

Henk Overmars…

N  In Zuid Korea er 20.000 (!) locaties zijn waar biljart gespeeld wordt…

N  Er daar veel sterke spelers zijn die driebanden spelen en de wereldtop bestormen…

N  Er in Griekenland, Turkije, Spanje, Colombia en Japan ook veel sterke jonge spelers 

zich aandienen…

N  Good Old Raymon Ceulemans 21 (!) keer wereldkampioen driebanden is geweest…

N  Het eerste wereldkampioenschap gewonnen is door een Egyptenaar…

N  Edmon Soussa dat deed met een gemiddelde van 0.552 in Reims in 1928…

N  In 2012 Eddy Merckx wereldkampioen werd met een gemiddelde van 1.983…

N  Koos Groot, Hero Peerdeman en Cor Bleeker Nederlands kampioen zijn geweest…



Meilink Biljarts

Uw adres voor biljarts, onderhoud en aanverwante artikelen
Verhuur van biljarts voor toernooien

Sportprijzen voor alle takken van sport

Schoffel 4   1648 GG De Goorn
www.meilinkbiljarts.nl                   info@meilinkbiljarts.nl

0229-541263    06-53335068
Feller Biljart Factory 10B, 1689 AL  Zwaag 
Telefoon 0229 – 214738 
E-mail info@fellerbiljart.nl
Website www.fellerbiljart.nl

– Westeinde 2 - 1636 VE  Schermerhorn - 
Tel. 072 - 5021203

Voor een smakelijk biertje 
in het gezellige voorcafé 
of een volledig verzorgde 
avond met warm en/of 
koud buffet in de sfeervolle 
feestzaal, bent u van harte 
welkom bij: Angelique en 
Kees van Etten. 
In het bruisend centrum 
van Schermerhorn

Het bestuur van de KNBB district Westfriesland 
wenst alle deelnemers aan het scholierentoernooi 

veel succes.

Wedstrijdkalender finales

Datum Finale Org. Vereniging Plaats

23-noV. Districtsfinale D-H De Hoop anDijk

30-noV. Districtsfinale l-2 De torenscHouw opperDoes

14-Dec. Gewest. finale l-3 De rappèl onDerDijk

21-Dec. Districtsfinale B-5 nHD V/D BorDen appel ZwaaG

04-jan. Districtsfinale B-4 De opkomst onDerDijk

04-jan. nat. finale lG jeuGD Horna Hoorn

11-jan. Districtsfinale l-1 De caramBole anDijk 

25-jan. Gewest. finale B-5 cultura anDijk

01-feB. Districtsfinale l-H De wurf lutjeBroek

08-feB. Districtsfinale B-3 twisk twisk 

22-feB. Dist.finale Dames l-2 caramBole anDijk

22-feB. nat. finale l-H-jeuGD nHD V/D BorDen ZwaaG

01-mrt. Districtsfinale B-2 nHD V/D BorDen appel ZwaaG
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