Verslaggeving, vertelling , Fantasie, Fictie en Non Fictie, van Pedro de Mollie.
Er wor nie gezwaoid assie op je stoel moe zitten. Dan gerocht de speuler an de taefel van de leg.

Ja de klassieker, stao an de taefel mijn caramboles bij elkaer te raepe, ben lekker op dreef en wil
niet gestoord worre, innêês zie ik in me oog hoek de hand van de tegenstander omhoog gaen die de
barman in beweging zet naer ut biljart waer ik dus sting te speule, verkeerd moment doch ik, maer
het gaje niet lukken vriend, dit scenario hebbe main maaisie en ik op de 's woenzes ’s aeves
as eerste getraind zo herinner ik me, en daerna nog regelmatig herhaald om alert te blijven.
Altijd een ober alarmeren as jezelf aan de beurt ben, maar goed de ober is goed opgevoed en gong
op gepaste afstand van het biljart staon en wacht waarschijnlijk op wat ik drinken wil.
Nou spreek ik uit ervaring , ik bestel een tapbiertie, sorry alleen flesjes, dan een Ginger ale, sorry
verkopen we niet, chocomel dan, sorry is op, doe dan maer thee, wat voor thee wilt u, uhh doe
maer Japanse Camelia, de watte zegt de ober, Japanse Camelia zai ik nogmaals.
De ober, zal even kijken of we dat hebben, u begrijp het al, ik heb er van geleerd en besluit om de
ober geen aandacht te geven en speul onverstoorbaar verder. Na een kwartiertie, de ober sting’t
hêêlen hort nog steeds geduldig te wachten, ik zie hem inmiddels, neffe de scheidsrechter en de
schrijver as een soort derde man, een geruststelling veur mij deuze extra paar ogen.
Twee en een half uur laoter hek de benodigde 1250 caramboles bij elkaar getikt. Zo de eerste winst
is binnen. De ober die al 't hêêlen hortie geen
vin hebt verroerd vroog wat ik wil drinken,
sorry beste man nee dank je ik heb
murregevroeg een maeg onderzoek en mag 24
uur daerveur niets eten en drinken, nogmaals
sorry vriend, maer ik heb nie zitte zwaoien, an
mij leg ‘t nie.
De tegenstander die geen tegenstander blêêk
te zijn, weigert verder te speule over band en
vakkies. Ja verliezen is niet leuk, maer een
biljart pak slaeg dat komt hard an, de goeie
man liep tierepes de zaol uut, met d’n
baaierlander in je lijf hebbe vertrekt hij naer
Cilaarshoek ( de eendekrooskonten ) ik zwaoi hem nog gedag, geen reactie helââs, jammer want
over een half jaer speule we de return wedstrijd. Ik kijk er nu al reikhalzend naer uit.
Sorry Ikke dat ik je onderbreekt maar mag ik iets te drinken. O ja sorry, wat wilt u drinken, nou dat
lijkt me wel wat, doe mij maar z’n Japanse Camelia thee, dat drink ik nooit zegt ikke, dus niet in
huis, maaaar u zei, hij lacht, goeie truc toch. De vrouw komt met een colaatje, drie stuks. Hoezo
truc. Ut gâât as vollucht, mêêstal zit de barman ok in ut complot, tenminste asje thoois speult. Ik
vrôôg express om drankkies die er nie zijn om zôô mijn tegenspeuler langer op zijn stoel te laeten
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zitten. Cruijffie was neffe een goeie voetballer /trainer-coaches ok nochis geniaal, hij zee: zolang
wij an de bal zijn kan de tegenpartij niet scoren. Toen ik dit hoorde, doch’k
Zolang de tegenstander op zun stoel moe zitte ken die nie carambo (leren). Geniaal.
Leren stoel zitte op een houten stoel
Geniaal daer ken ik wel iets mee, simpel. Een partij tegen Freek de Zanger in de winter van, ik denk
1986. Het jaar van Evert van Benthem. Na een kleine zes minuten zijn de ober en ik het eens, het
wordt een appelsap met twee klontjes ijs, gewoon omdakkem lekker vindt, en de ijs klontjes z”n
mooi geluid maoken tegen het glas asje een slokkie nêêm. Vanwege mijn maagklachten, opgelopen
deur drie dart pijlchies, het voelt als pijlen, mot ik veule kleine slokkies nemen van mijn
behandelend arts. Meestal doe ik datte as ik op mijn stoel zit. Ut vervolg laet zich raaien. Dan
hebbie de poppe aant danse. Niet an de orde nu. want ik stao nog steeds an de taefel, zai maer, het
appelsappie met ijsklontjies is een soort veurzorgmaatregel. En de maagklachten, 5000 euro per
maand zolang as ik er last van heeft besluit de rechter. De behandelend arts zurgt daerveur en ik
geef heullie elke maand 30 procent van 5000 euro. Omdattem hierro om een gift gâât magik ditte
bedrag aftrekken bij de belastingdienst. Niet zeiken jongens,
NEDERLAND IS EEN GEWELDIG LAND ( aan ons leg ’t nie ).
Ik draai me af van de barman, en zie het rôôd aangelopen bezweten gezicht van Freek de Zanger.
’t Glimt as ’n hondekullechie in de maneschijn, Loop rustig naer ut taefeltjie waer mijn stoel staot
om mijn keu weer in goeie conditie te brengen, doekie/schuurplankie een bietjie spuug doet ook
wonderen, handjies drôôg maoken overhemd weer goed ik de broek, handschoentjie wêêr andoen,
ênik ben er wêêr hêêlemaol klaer veur om de wedstrijd voort te zetten.
Lôôpt terug naer het biljart en zie in êên oog opslag hoe ik ditte patroon ga speulen, maer besluit
om de andere zeven oplossingen effe, ( drie minuten dus ) te bestuderen, uiteindelijk toch maere
optie één, een perfect uitgevoerd patroon en de ballechies leggen in een ideale positie ommer mee
verder te piemelen.
Het levert mij veul geknipper op en waardering vannut publiek. ik heb inmiddels alweer drie
caramboles bij elkaar gespeuld, hé wat is dat nu op die ene bal en vroog de scheidsrechter om de
ballechies schôôn te maoken.
En ik bedankt Hendrik Johannes Cruijff. Voetbal is oorlog zo ook biljart. Sorry ikke dat was Michels
die dat zei, hmmm hij is zoo slecht as pitwaoter. Michels leunde mee op de geniale voetbal
kwaliteiten van Cruijff, hij had niets anderster in te brengen dan lêêge briefies. Michels was de man
die zei: Cruijff mag onder geen enkele voorwaarde mee naar het WK 1990 als trainer. Dat zou de
status van Michels onderuithalen, dus eige belang, zoo slecht as pitwaoter dus. En de voetballers
van toen onderleiding van Beenhakker, weigerde te voetballen.
Zelfs onze koningin Beatrix heeft geluisterd naer de woorden van Johan toen die bij heur op thee
bezoek was. Een mâând laeter na zijn bezoek treed Beatrix af , en wordt Maxima onze nieuwe
koningin. Cruijff had gezegd er moet nieuw jong bloed in ons koningshuis voor een maximale
groeiende economie. Nou, het enige wat groeide was de Koninklijke piemel in de broek van Alex.
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Cruijff hierover, elk nadeel heeft een voordeel, ik bedoel te zeggen, de economie valt iets tegen,
maar hebt wel drie leuke prinsesjes opgeleverd, jong bloed dus, simpel.
Enne Freek de Zanger, die dus al die tijd op z’n stoel most zitten, een alleraardigste man zonder keu,
zingt op onze jaarlijkse feestavond wat hij fantastisch doet zijn lied, O o was ik maar in den Haag
gebleven. Wat, hoor ik dat nu goed, de speaker zegt: speciaal voor deze avond kondigt ik u aan, het
duo:

Later bleek volgens de dikke van Paal zitten wedstrijdboek dat hij zijn naam Kortepartij te danken
heeft aan een partij bij Bonky Bonk, 150 caramboles in twee beurten waarvan akte. ( red )

Ik zou best nog wel een keertje net als vroeger in Musdam willen weune,
klinkt het door de zaal.

Na het eten een partijtje voetbal op de wurf, de ouders langs de lijn
In December met de hele buurt op jacht om Korsemusbomen te rausen
Op ouwejaer ’s aeves fikkie stooke, vooral die Reedijk autobanden rookte fijn
Ik zou best nog wel een keertje met die ouwe naer Binnenmaes willen kijke
In het Reedijkpark, bij ut spullechie, een waerme worst, en schaep pies om je heen
Lekker kankeren op Jens de Besteman, en die lange van Koren-daaik
Want bij elke laege bal, dan dook tie eikel, er steevast overheen
Oh, o, Musdam, mooie durp achter de Jachthoorn
De Binnenmaes, ut Verlôôre Weechie, ennet Gemeenteheusss
Oh o, Musdam, ik zou met niemand willen ruile
Meteen gaan huile, as ik geen Jachthoorn gaende zou zijn
Ik zou best nog wel een keertie net als vroeger een naechie willen stappe
Op m’n Puchchie een maaisie halen en daerna danse in café de Boog
Na afleup op het Reedijkwijkse Plein een schaep pie gaan happe ( shoarma )
een daechie daerna, een kater dus, naer Niettemissen, lekker bakke in de zon
Oh, o, Musdam, mooie durp achter de Jachthoorn
De Binnenmaes, ut Verlôôre Weechie, ennet Gemeenteheusss
Oh o, Musdam, ik zou met niemand willen ruile
Meteen gaen huile, as ik geen Jachthoorn gaende zou zijn
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Ik zou best nog wel een keertie... ach, wat leg ik toch te droome
Want de Jachthoorn is deur de jaerre zo veranderd, veur mij toch veul te vlug. ..
Dat Nieuwe scorebord, most datter trouwens eigenlijk nou wel zo nodig koome?
Zo komt er nooit jong-bloed in de Jachthoorn dus never nooit naert clubheusss.
Oh, o, Musdam, mooie durp achter de Jachthoorn
De Binnenmaes, ut Verlôôre Weechie, ennet Gemeenteheusss
Oh o, Musdam, ik zou met niemand willen ruile
Meteen gaen huile, as ik geen Hoekse Waerder zou zijn.
Meteen gaen huile, as ik geen Hoekse Waerder zou zijn.
Meteen gaen huile, as ik geen Hoekse Waerder zou zijn.
Het wordt een groot succes dat zult u begrijpen. Het nummer wordt opnieuw uitgebracht door
onze sponsoren, deze zijn: Miranda vooral u “ziektes” in de sport. En ONNO de uitgever van onder
andere de kop en schotel. En R B S ( Reebok Biljartbanden Service en andere aanverwanten
artikelen ) En de laatste maar niet de minste en ook groot muziek liefhebber Biljart school Martinez.
Met dank aan al onze SPONSOREN….
De avond ga verder en de speaker kondigt aan: speciaal voor u overgevlogen de altijd perfect
geklede en vrolijke Biljarter en Entertainer:

Met het liedje:

Oh, oh wat een stoot
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Oh, oh, wat een stoot
Moet 'ie dik, moet 'ie dun of om rood
Oh, oh, wat een bal
'k Weet nog niet hoe ik die maken zal
Stoot ik met een boog
binnendoor, met m'n keu recht omhoog
Oh, oh, wat een vraag
Ja, ik zit met die bal in m'n maag
Kreeg ik die ballen bij elkaar
Nou, dan was ik in een beurt al klaar
Recht op en neer, 't was opgelost
Maar dan ben ik zo bang dat 'ie klotst
Kreeg ik die ballen bij elkaar
Nou, dan was ik in een beurt al klaar
Recht op en neer, 't was opgelost
Maar dan ben ik zo bang dat 'ie klotst
Ctrl + aanklikken

https://www.youtube.com/watch?v=XOTuyPczY-8

We doen’t ut
memmekaer, komt allen
naer deuze gezellige
aevend, hoe meer zielen
des te gezelliger deuze
aevend zal worre. Enne
de biljarters laete hunnie keu thoois, zo ook Ikke,
dusssss, dit is u kans om de andere kant van uw
clubgenoot ( te ) te leren kennen.

Pedro de Mollie en Anna-Maria Cserhamollie vanuit niettemissen.
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