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Er worden vergaderingen gehouden door de knappe koppen, over
wie ga waar staan tijdens de keuze trekstoot, de dame moet naar
links, zo wordt er geopperd, maar de vrouwenbond is hierop
tegen. De man moet naar links aldus de vrouwenbond, wij waren
de eerste die biljart speelde ( omstreeks de twaalfde eeuw ) ( red )
en veel later werd het een mannen spel ( spel ) (sport ) ( zelfs daar
zijn we het niet over eens ) is het argument.

De actie groep, “ alleen voor echte mannen “ zegt, wij doen
geen enkele stap op zij voor de vrouw, Kannie Links heeft
het meeste recht van spreken als eerst geborene, is het
argument. De gehele pers smult er van, hoe een klein
landje, nog kleiner dan klein kan zijn.

Er worden gedrag deskundige uitgenodigd om te adviseren.
De, The incredible dr. Bil Art Phil wordt als eerste met spoed naar Nederland
gevlogen, gevolgd door Dr. House, en de meest getalenteerde psychiater ter
wereld en alles (w)eter van de menselijke geestelijke gezondheid en
ongezondheid van het menselijk brein, die een week later arriveert omdat
zijn diepvries eerst leeg gegeten moest worden, Dr. Hannibal Lecter.

De vrouwelijke actie groep “baas van eigen poessie”
protesteert heftig op het Binnenhof en Malieveld
tegen deze mannelijke inbreng. De bonden, KNBB, CEB,
en UMB en ook de Nederlandse regering gaan overstag
en er worden drie vrouwelijke collega’s toegevoegd
aan zoals de pers het inmiddels noemt:

HET DREAMTEAM.
Het Dreamteam wordt uitgebreid met een vrouwelijke Belgische specialist, van wat is het verschil
tussen een vrouw en een man, Goeie Likkemens.
Deze dame lijkt op een bekende
biljartster/ scheidsrechter???? Even uit vergroten.

De wereld beroemde tandarts en uit Thailand komende
mevrouw / meneer, “ het ” blijkt een Genderneutraal persoon
te zijn en wordt als onzijdig toegelaten aan het dreamteam. De
naam is:
Breekme de Beknieopen,
en heeft een voorstel ingediend om de verstandskiezen bij
Kannie en Wilnie terug te plaatsen.
Ik vraag me af wanneer er naast het Nederlands mannen
voetbal elftal en vrouwen voetbal elftal, een Genderneutraal
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elftal zal komen. Wij Nederlanders zijn graag de eerste met voorop lopen. En voetbal is tenslotte
big business. Dick Advocaat als coaches zal zijn voornaam moeten veranderen.
En Ronald Koe-man? 100% genderneutraal
Corona virus beschermend pak.

En als laatste vrouw die aan het dream team wordt
toegevoegd, maar absoluut niet de minste zo melden de
kranten, mevrouw: Tokkie de Viant. ( even koekelen ) ( red )
Zij is hoogleraar in Biljartwetenschappen aan het Radboud
Universiteit te Nijmegen. In haar vrij tijd doet zij een studie
Sociale en Asociale weten of niet wetenschappen bij sport
en spel evenementen.
Na weken van overleg komt er eindelijk nieuws naar buiten via
rook signalen uit de schoorsteen van het UMB hoofdkantoor te
Washington DC die door President D.J. Trump geheel
belangeloos ter beschikking is gesteld vanwege de klimaat
verandering in de biljart wereld. Hij zegt dan ook in een
toespraak, ik ben al jaren fan van Pedro de Mollie, en leest
altijd vol bewondering zijn verhalen, daar ik zelf ook schrijver
ben. ( ghostwriter ) Deze kwestie moet dan ook zo snel
mogelijk worden opgelost om een wereld biljart crisis af te wenden, zodat ook ik weet, moet mijn
vrouw nu links of rechts van me lopen, en doen we dat hand in hand of juist niet.
Kijk, kijk nou, er komt witte rook uit de schoorsteen van het
witte huis, het Dreamteam heeft een besluit genomen.

De verklaring van ‘Het Hij en Zij’ Dreamteam
Er zijn talloze ongeschreven gedragsregeltjes, waar we ons in het
dagelijks leven netjes volgens de norm naar gedragen.
Vaak gebeurt dat vrijwel vanzelf, zonder er over na te denken, zó
zit het in ons systeem verankerd.

Het zijn normen en waarden
Filosofen zeggen het volgende over ongeschreven wetten.
Norm: Je staat op voor ouderen of zwangere vrouwen of een biljarter met een onderbeen prothese,
bijv. in het openbaar vervoer en een biljartzaal. Staat de biljarter aan de biljart tafel, dan hoeft u
niet op te staan en kunt u rustig of onrustig blijven zitten.
Waarde: Respect voor ouderen / anderen / en een biljarter die puntjes staat te maken.
Norm: Als je aan het biljart staat, laat je geen windjes.
Waarde: Beleefdheid, Rekening houden met het klimaat. ( zeer belangrijk vandaag de dag )
Norm: Als je iets ergens van vindt, mag je dat gewoon zeggen.
Waarde: Vrijheid van meningsuiting
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Norm: Je houdt hierbij echter wel rekening met de gevoelens van anderen.
Waarde: Respect voor anderen,
anderen Mededogen
Norm: Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.
Waarde: Gelijkwaardigheid, Religie
Norm: Als je iets doet, dan doe je het goed.
Waarde: Passie, Discipline
Norm: Als een teamgenoot en/of clubgenoot wordt lastig gevallen, neem
eem je het voor hem op.
Of je vraagt om hulp van Sherlock Hercules de Cock ( met C o c k ) ( zie pag. 35 )
Waarde:
aarde: Loyaliteit, Trouw, Vriendschap

Conclusie en advies aan hierboven genoemde bonden.
bonden
luidt als volgt:
De keuze trekstoot valt onder normen en waarde. Het is onmogelijk om voor elk wise wasi
een reglement te maken. Soms lossen de ontstane problemen zichzelf op. In dit geval is dat het
coronavirus genaamd Covid 19. Het is onmogelijk om een keuze trekstoot uit te voeren in een
anderhalve meter ( samen ) leving/maatschappij,
leving
, het biljart is namelijk 1.15 meter cq 1.42
meter breed,, er zal dus naar een alternatief gezocht moeten worden, zolang er geen genees
middel is ter bestrijding tegen Covid 19.
Ons advies is unaniem, wij hebben dit ( samen ) als Dreamteam besloten.
Eerste advies luidt als volgt: de arbiter, nadat eerst grondig de twee
dobbelstenen zijn gereinigd met een desinfecteer middel,
middel gooit de
dobbelstenen op tafel in die volgorde op naam op alfabet, dus Baalen ga
voor Balleke.
ke. Degene met het hoogste aantal ogen bepaalt wie er aan de
wedstrijd begint.
Het tweede advies luidt: je geeft beide spelers een uit eigen
zak betaald, een glas bier, wat de clubkas weer ten goede
komt, wie als eerst zijn of haar glas leeg drinkt op gepaste
afstand van elkaar, anderhalve meter dus, mag bepalen wie
de wedstrijd begint,, bij een gelijk spel herhaalt men dit nog
maximaal twee keer, daarna beslist de arbiter die ook uit
eigen zak één glas of twee of drie meedrinkt om daarmee aan
te tonen dat hij of zij of het naar eer en geweten solidair is
met de spelers en onpartijdig zal scheidsrechteren.
scheidsrechteren
Tot zover ons advies en is getekend,
*Hoogachtend en namens het Dreamteam,

* Wegens privacy wetgeving is het mij verboden om handtekeningen te publiceren.
publiceren

Ik steun biljart vereniging
de “ Jachthoorn “
door lid te blijven
doet U mee
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En zo komt er een einde aan het zuid Hollands
kampioenschap libre in Voorhout, ( de Dwarsliggers )
door toedoen van het Coronavirus Covid 19.
Overal in de wereld liggen de competities stil en
of worden niet meer uit gespeeld.
Rest de vraag bij vele spelers en ook bij de KNBB, wie is
er nu kampioen geworden van zuid Holland
libre bijzondere klasse seizoen 2019/2020.
Er wordt besloten door de bond om een stemming uit te schrijven onder alle spelers van
zuid Holland. Met over grootte meerderheid wordt er gekozen voor, ik stel aan u voor,

Hendrik Wouter Kruidentuin
en als goede tweede, als vice kampioen

Sherlock Hercules de Cock ( met C - o – c - k )
De man zonder mond kapje links
spelend is een fenomeen op
biljart gebied, al vele jaren
domineert hij in de club
competitie bij biljart vereniging
de Jachthoorn en ver daarbuiten,
er zijn momenteel geen spelers
die deze virtuoos een zeer goed
verdedigende speler af kunnen
houden of stoppen van weer een
kampioene beker. Zijn motto is
dan ook; de aanval begint bij een
goede verdediging. Tevens is hij
samen met zijn lieve charmante
vrouw Maya Marissa uitgeroepen
tot beste barman en barvrouw over het seizoen 2018/2019 en 2019/2020
De man zonder mond kapje rechts spelend doe niet veel onder van zijn club genoot, maar moet
toch het onderspit delven zoals zo velen met hem. Desalniettemin is deze iets wat zenuwachtige
speler een enorme aanwinst voor onze club. Met dodelijke precisie en een geweldige speurneus
naar de juiste oplossing voor het te bespelen patroon, en met een zeer goed uitgebalanceerde
“knuppel” de keu, kan hij ongelooflijk hard uithalen, in een mum van tijd liggen de ballen bij elkaar,
en voor je het weet zit jij geboeid aan de kant terwijl hij zijn overwinning viert, alle sirenes gaan dan
af bij hem. “poe poe tuut tuut weer een tegenstander geëlimineerd”. Gefeliciteerd “Bink“ met je
tweede prijs.

Hendrik Wouter Kruidentuin
Gefeliciteerd met weer een kampioenschap, namens Pedro de Mollie vanuit thuiswerk.

Ik steun biljart vereniging de “ Jachthoorn “, door lid te blijven, doet u mee.
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