Verslaggeving, vertelling , Fantasie, Fictie en Non Fictie, van Pedro de Mollie.
De volgende 13 pagina’s betreft biljart in het algemeen, zeg geheel zuid Holland en noord Brabant en
Zeeland. Het betreft dus niet alleen de Posthoorn, maar ook elders. Zie pag. 15
Een kleine waarheid, een bezoeker krijgt dodelijke blik van een biljarter, bij het roeren in de koffie, het
was ook de laatste keer dat de bezoeker kwam kijken bij een biljart wedstrijd. Triest!! Triest!! Triest!!!

Eerste interview vraag: Wat ging er toch mis tijdens uw biljart wedstrijden.
Het leek uren te duren die stilte maar daar is toch de stem van de vrouw des huizes, wilt u een
kopje koffie meneer, o graag zeg ik enigszins stotterend en zegt u maar Pedro hoor, is wel zo
makkelijk, is goed zegt u maar Victoria, wilt u er een koekje bij, ja graag zeg ik, dat sla ik niet af. Het
is voor de eerste keer dat ikke spreekt: liefvie nie die koekies metten krakend papieren omhulsel
erom , anderster ken ik me nie goed concentreren op dit gesprek, de vrouw knik en loopt
glimlachend de kamer uit. Ze lijkt totaal niet verrast door de opmerking van haar man. Even later
komt ze terug met een dienblad met daarop drie kopjes en schoteltjes gevuld met koffie.
Het valt me gelijk op dat de binnenkant van het kopje is bekleed met een soort siliconen laagje en
de lepeltjes zijn ook van kunststof met daarom heen het lijkt wel een soort rubber. Zo ook het
schoteltje is bekleed met siliconen, ik pak het kleinood aan en geniet van de aroma van dit zwarte
goud, wilt u er een klontje suiker in ( nee niet in een papieren zakje ) ( red ) alstublieft, en begin
meteen met roeren, wauw dit is geweldig voor een biljartlocatie je hoort daadwerkelijk helemaal
niets, ik kan zo hard niet roeren je hoort niets. Als er iemand is die deze storende geluiden hoort
tijdens het biljarten, dan is Ikke dat wel, maar die hoort ook niets, hij kijkt me aan en zegt, goed hé.
Dit is naast de gps uitvinding en het wiel van onschatbare waarden voor de nog spelende biljarter,
deze kop en schotel. Daar moet ik snel melding van maken bij de Jachthoorn,
( voorheen Posthoorn ) ( red ) en de Ooievaar, Bonky Bonk, de Kralenketting, een Kring van
vrienden, de B L D H V [ Biljarten Langs De Hoge Vliet ] en alle andere verenigingen, de landelijke
bonden enz. De moyennes zullen omhoog schieten en daarmee ook de speelvreugde komt weer
terug. Het leden aantal zal explosief stijgen. Er worden nieuwe verenigingen opgericht. In elke
provincie komt een groot biljartcentrum zo besluit de Nederlandse regering onder leiding van onze
eerste vrouwelijke premier Mellanie de Schoonheid. Trump is opgepakt in noord Korea wegens
handtastelijkheden, en het onder de rok kijken van het vrouwelijk geslacht, maar dit terzijde, het
zal de pret niet minder maken in biljart land. Dagelijks zenden de journaals het grote succes uit van
de kop en schotel van Ikke de Best. Het zou kunnen. Ikke zie mijn glimlach en zeg, ik wêêt waer je
aandocht, maer ben bang dattet al te laet is.
We beginnen met de eerste vraag: Wat ging er toch mis tijdens uw biljart wedstrijden.
Ikke begint met zijn verhaal, een zachte rustige stem, spreekt een beetje Hoeksche Waards zoals ze
hier in Niettemissen zeggen. Op de achtergrond hoor ik zachtjes de zangeres zonder naam
Vadertje lief zingen, het stoort me niet, gek genoeg voel ik me wat meer op mijn gemak. Sterker
nog bij het volgende nummer van Hepie en Hepie “ik ligt stil op mijn kussen te dromen” ben ik
één en al oor voor de stem van Ikke, volledig geconcentreerd en aandachtig voor wat komen gaat.
Ikke zegt stoort ut u niet, de muziek bedoel ik, nee nee totaal niet, gaat u door, hij vervolgt, de
achtergrond muziek is veur een biljarter van cruciaal belang , maer daerover laeter meer.
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Laet ik allereerst zegge het is nie mijn schuld as ik mis, ut legt altijd aan de andere en/ of de
omstandigheden waerbaai ik mijn wedstrijden moe speulen.
Hoezo bescheiden man, dit klinkt meer als arrogantie, niets mis mee, maar het is toch als een soort
beginnende hoofdpijn, neem je geen actie wordt het een migraine, en is een bezoek aan een arts of
psychiater noodzakelijk, jaren lange therapie volgt. Advies neem tijdig een paraceta molletje
Ik geef u een paer voorbeelden hoor ik hem zeggen, niet alle punten zijn veur mij een aanleiding om
te missen, en veul punten gelden voor iedere speuler, ze speule immers aan/op/in de zelfde
omstandigheden.
• de bande sloogge te kort af, of te lang
• het heilige laeken is blauw in plaets van groen
• de taefel is te vlug of te trââg
• er legt een gêêl biljart ballechie op taefel
• de banden van de taefel bonken
• taefels stinge te dicht op elkaer
• de taefel stong niet waoterpas
• er valt zonlicht van buiten af op de taefel
• er is niet goed gestofzuigd er legt nog veugeltjies
poep op taefel, waerdeur de loop van mijn speulbal
van richting veranderd, een misser dus.
• de wedstrijd ballechies, das een apart hoofdstuk,
beter gezegd een twêêdêlig boekwerkie
van 2 x 125 pag. Te koop baai
Rommeltje á € 16,95

• de kader lijntjies zijn te dik, of te dun
• de gaaite witte sokkies ( kleding )
• de taefel staot te hoog, of te lââg
• het krijtje van de tegenstander
• de schoenen van de scheidsrechter kraken
• de brôôchies zijn oud en de ballechies
gehakt, niet te pruimen
• de spa blauw is rôôd
• de weersomstandigheden
• het rokje van de vrommes is te kort
en de decolleté te lââg
• de bil nââd van de tegenstander
ze zijn er nog, ondanks de
uitvinding van de bretels

Het is ondoenlijk om alles op te noemen er zijn zoveul vaktoren waerdeur het mis gâât
daerom zêê'k het leg nooit aan Ikke de Best, gelôôve me, ik noem er nog een paer wat veul missers
opleveren: ik heb het al eerder aangegeven de muziek keuze, de tegenstander daer zijn veul
misverstanden over. ( de naam tegenstander ) jao een medestander zal hij/ zij nooit worre. Ut hêêt
ook wedstrijd waerin binnen de regels van ut spellechie, je de tegenstander zo moeilijk meugelijk
maakt, en veur jezelf zo makkelijk meugelijk maakt, dit zijn de grond beginselen van
út Paal zitten wedstrijdboek, die 2017 jaer veur korsemus in het jaer 1 is ontstaon in onze
hersenen, over, wat is de definitie van een wedstrijd, nou dit dus. Ikke raakt van slag als de
tegenstander te vaek roept ik krijg niets, je motnie zeiken sist ik hem toe, je vergald mijn aevend, en
trouwens je hebt net een glââssie kerremelk gekregen, de witte motor, nou kom op laet zien wattie
op de biljart taefel ken, want daerbuten ken je alleen maer mopperen.
( lees ouwezeikhoeren ) ja dan hebt je zeker niet gezien wat er voor een aanvangsstoot op tafel
ligt. Dat bedoel ik, geweun deur gaen met mijn aevend verzieken. Ik heb gewonnen, maer mijn
motto is: de verliezer bepaald de sfeer/gezelligheid in het ballebak clubheus.
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Als je nie ken winnen, motjie er veur zurrege dat je nie verliest.
Geregeld wier ik uitgenodigd veur een biljart toernooi , alleen al veur de gezelligheid, zeg maor as
een soort gangmaoker, een mollechie dus. ( niet verwarren met Peter Mol ) ( red ) ik speul dan de
verliezer, trouwens dat is best moeilijk in mijn geval, maer ok in dit spellechie blink ik uit. Een mooi
gemist punt, levert met duim en een middel vinger, dus nie omhoog steken, deuze middel vinger,
maor licht gebogen over je duim, geknipper op, ok de euromeester waardeert dit mooi gemiste
punt, en wrijft met zijn wijs vinger over zijn duim. Het levert mij uiteindelijk vijf pietermannen op.
Maer ik bin met ut ouwer worrre steeds meer van de missers gaon houwe. As ik z’n clubheus
binnen trêêd klinkt er applaus, hé mannen daar is Ikke de Best, dat wordt weer lachen vanavond.
De biljarters drinken ok meer as ‘ut gezelliger is, blijven langer en de euromeester is ok blij.
De tegenstander dus, jao blêêf het daer maer bi, als de partij afgelopen is en je gêêft ze even de tijd
mêêstal een minuut of tien, daerna zijn het alleraardigste mense, maer zodra ze een keu in hun
handen hebbe dan, ik wêê het nie, moet dat weurd of daerveur opzoeken in de dikke van Paal
zitten wedstrijdboek. Ik onderbreek Ikke en zegt, misschien bedoeld u maandagochtend
transformers of een genetisch gemanipuleerde kameleon, of hun moeders hebben door gerookt
tijdens de zwangerschap, hij lacht, ja zoiets dergelijks.

Je ken ok goed speule zonder een ballechie gerocht te hebbe!!!!!!
We gaan verder.
De scheidsrechter, het publiek,( soms zijn ze er nog, ) de schrijver, de wedstrijdleider, de barman of
vrommes, ut keuken personeel, de toiletten, of zo as ze hier in Niettemissen zeeën schaaitheus, de
vrommessie van de tegenstander, het verlengstuk van de biljar(s)ter “de keu”, de gehaktballegies,
de knaepies van de klere garderobe, de zakkies chips. Zoals ik al eerder zee het is geweun te veul
om op te noemen. Ik ben nu samen met mijn vrouw Victoria, meestal 's woenzes ’s aeves op al dit
soort “ziektes” in de biljartsport aan het trainen, zêê maor een soort rollenspellechie. Biljart
training is niet meer nodig, daer ik nooit een misser produceert.

Veurdat ik een fout maok, maok ik die fout nie.
Hiero op deuze solder kaemer zijn de biljart omstandigheden ideaal, zelfs de luchtdruk is altijd ut
zelfde. Ik kijk ietwat verbaasd Ikke aan. Hij legt het me uit, bij een hogedrukgebied krijgt het
ballechie meer weerstand en zal dus langzamer rollen en bij een lagedrukgebied sneller. Logies zal
de te vroeg overleeje Johan Cruijff zeggen, en deuze boven alle voetballers verheven man, hek ok
altijd gelijk net als Ikke. De verloren WK finale teuge, hè hoe hêêt dat land ook alweer, nou ja 1974
dus, dat wasnie de schuld van onze Johan maer dat wasset zwembad affaire. En de keuze omnie
Jan van Beveren in doel te zetten, (de beste keeper van de wereld op dat moment ) was ok nie de
schuld van Johan. Er most gewôôn gezien kwa gemiddelde leeftijd Jong Bloed in de selectie,
Logies… Johan Cruijff was ok zijn tijd ver veurut, misschien dat onze achter
achterachterkleinkinderen of nog een generatie verder, in deuze tijd mogen leven, dat lijkt mij een
ideale tijd om te biljarten. Helaas ut ‘s nu 2018. Wordt vervolgt
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