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In het tien over rood toernooi ( de nacht van Musdam ) omschreef ik hem al als zeer gedreven,
met één ding bezig en dat is caramboles maken, ongeacht omstandigheden van de biljarttafel, en
omgeving en alle andere ongein, ( zie blz. 4 ). Waar hij wel slecht tegen kan zijn varkens of konijnen
van een tegenstander.
Dan zegt hij tegen mij, zoveel geluk heb ik nou nooit, het
is dat ik beter weet want anders zou je nog medelijden
krijgen bij zoveel “onrecht” op de biljarttafel. Snap deze
opmerking zo al zo niet, want dit is het enige waar de
tegenstander niets aan kan doen, het is gewoon mazzel
voor hem. Ik maak ze zelf ook wel eens, en een enkele
keer doe ik het express, hoe ik dat doe, ja ben daar gek,
ik geef mijn “geheimen” of takketiek niet prijs. Het
resultaat is altijd het zelfde, je krijgt daarna drie makkelijke beurten.
Om twee uur in de middag stap ik in de heilige koe van onze regering de auto genaamd, op weg
naar Puttershoek, voor de zekerheid neem ik toch maar mijn paspoort mee, want Puttershoek is
voor mij toch een soort buitenland, dat geldt voor alles wat buiten Niettemissen woont. Daar komt
nog bij dat Puttershoekers bekende brokke makers zijn, je zal er maar eentje tegen komen die
tegen je aanrijdt.

Ik besluit om de toeristische route te nemen,
via de molen route, eerste molen is “ ‘t
Vliegend Hert” in Niettemissen en een vijf
kilometer verderop de molen “De Lelie”.
Zonder brokke kom ik aan bij Lucas zijn
“huisje” een schitterde villa met veel tuin,
een zwembad en drie afrikaantjes in een
plastic bloembak bij de voordeur.

Nu ben ik al vaker bij hem thuis geweest, en neem de zijdeur, vreemd die is op sloot, dan toch maar
de voordeur, bel aan en een voor mij vreemde man doe open, ik vraag of Lucas thuis is, ik ken geen
Lucas antwoord de man, ik bedoel Lucas de Bandenmaker, o u bedoeld Bas Reedijk van
Reedijkbanden, ja die bedoel ik, die woont hier niet meer, die is verhuist naar een stukje verder op,
ik denk z’n kleine één kilometer die kant op, dank u wel en zegt de man gedag. Ja natuurlijk weet ik
dat hij tegenwoordig in een boerenschuur woont, maar ik reed op een soort automatische piloot,
en die werkt niet goed meer, op zulke momenten merk ik dat ik ouder wordt. Nu ik dan toch weer
in de auto zit denk ik nog even terug aan de Puttershoekse brokken makers.
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In onze vereniging “de Jachthoorn” zijn
veel leden afkomstig uit “brokke dorp”,
en die maken ze van tijd tot tijd, wat
dacht u van een fles cola of zoiets die uit
elkaar spat op het heilige laken, of een
gaatje in het laken, of, nee toch maar niet
deze misschien wel valse beschuldigingen
naar de brokke makers, sorry mannen
mijn verontschuldigingen hiervoor. Wat
wel door een brokke maker is gepresteerd, en dan nog wel door het jongste lid van ons clubpie,
Marco Vlijtigliesje, die presteerde het tijdens een training sessie zijn schouder uit de kom te stoten.
Nu schrijf ik een hoop onzin, en ook weer niet als je heel erg goed tussen de regels leest, maar
beste lezers dit is echt gebeurd. Marco Vlijtigliesje kon er wel om lachen en vertelt het kan nog
gekker. Ik vraag hem wat bedoel je, nou dat zal ik je vertellen, ik ken namelijk een meneer die heeft
zijn been gebroken tijdens het klaverjassen, kom op Marco dat verzin je zeg ik lachend, nee echt
waar vervolg hij zijn verhaal.
De man zijn been was in slaap gevallen en toen hij zonder erg opstond brak hij zijn been, ik zeek
bijna in me broek van het lachen. En de wat oudere meneer
Brommersma die dacht dat kan ik beter, door een ongelukkige
val dwars door een glazen kast met daarin de allerduurste
keu’s en andere onbetaalbare biljart benodigdheden, gevolg
vier dagen ziekenhuis, beterschap vriend, de nieuwe kast is wel
een stuk mooier, dat dan weer wel. Elk nadeel heeft een
voordeel toch? Biljarten is een gevaarlijke sport en
klaverjassen dus ook zo blijkt.
Kijk nou daar is de boerenschuur van Lucas, nou ja het lijkt meer op een landgoed, adembenemend
mooi, je hebt gps nodig als je hier een wandeling maakt. Ik zie ook in de verte wat lijkt op een soort
van doelpaal. De “boerenschuur” is het woon gedeelte begrijp ik, er ligt een prachtig rietendak op,
en zo heb ik me laten vertellen door Hongaren erop gelegd, kunnen wij Nederlanders dan echt niets
meer maken? Mijn vriendin is er wel trots op, ze is immers in Hongarije opgegroeid, in Zweden
verwekt en geboren, maar alles is Hongaars bloed wat er door haar
aderen stroomt. Ik zet m’n auto ergens neer waar ik van denk hier
staat hij veilig voor eventueel tractor verkeer, of los lopende
schapen, je weet maar nooit op z’n boerenerf. Nu ben ik op zoek
naar een deurbel, maar de grap is dat Lucas hier nog niet woont op
het moment dat dit verhaal is geschreven, die woont nog steeds een
kilometer terug rijden. Terug rijden is geen optie, want daar woont
al iemand anders. Uhhh wat nou? Ik besef dat ik een maand of
zeven of acht vooruit in de tijd ben beland, dus toch maar tegen beter weten in op zoek gegaan
naar een gedenk beeldige deurbel.
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Ik snap er zelf ook geen ene pepernoot van, maar ik zie toch echt een
deurbel hangen, ik geef het ding een zwieper en jawel daar is Eva-Roos de
vrouw van Lucas die de deur open doet, het is een wonder dat de deur
open gaat, ik bedoel in een tijd die nog moet komen. Het tweede wonder
is de vrouw zelf die de deur opent, een majestueus mooie vrouw, met in
het oog springend vaak opgestoken haar, wat haar gezicht een mooie
uitstraling geeft, een buitengewoon mooi figuur waarbij je denkt hoe is
het mogelijk, na het baren van vier kinderen, waarvan zelfs een tweeling.

Ze is altijd vriendelijk en belangstellend naar hoe
het met me gaat. Hallo Pedro hoe is het, kom je
voor Lucas, heeel even twijfel ik over de laatste
vraag, ik had iets anders kunnen zeggen, maar
mijn fantasie is in Niettemissen gebleven, dus ik
antwoord ja ik kom voor Lucas een potje
biljarten, hebt Lucas jou gebeld zegt ze lachend,
alsof ze mijn gedachtes kon lezen, want de hooi
zolder, is nog niet biljart klaar, ja hij belde of ik zin
had in een partijtje biljart, sta mijn auto veilig
daar vraag ik haar, ja hoor geen probleem, Lucas is achter, als je deze gang uitloopt zie je hem
vanzelf, hij is bij de kippen. Okee dank je ik vind hem wel.
Na een wandeling van vijf minuten zie ik Lucas zitten op een baal stro een beetje treurig kijkend
naar zijn kippen. Hè hallo hoe istie, wat ben je aan het doen je kijkt niet echt happy, ben kippen aan
het tellen, de winter komt er aan en ik wil weten hoeveel kippen er zijn, nu moet ik altijd glimlachen
op de manier waarop hij de dingen zegt, ik heb gewoon een soort van zwak voor hem, nou dat lijkt
me niet zo moeilijk, ik zie er achttien lopen. Ja dat is een probleem want de winter duurt zeg maar
dertien weken en we eten met z’n zessen twee en een halve kip per week. Twee en een halve kip
maal dertien is twee en dertig en een halve kip. Dan kom ik veertien en een halve kip tekort. Wauw
jij kan rekenen als de beste, je zou Marcus Kortepartij kunnen helpen met een tijdschema.
Maar ik mis een kip ik ben lady Kippe Soepie kwijt, lady Kippe Soepie kwijt zeg ik, hebben de kippen
namen dan, ja dat hebben de kinderen verzonnen, maar sinds zijn vriendinnetje Barones Zathee er
niet meer is loopt lady Kippe Soepie telkens weg. Kijk dat is 38/2, dat spreek voor zich, en dat is
klungel, en zo hebben we kwekkertje, klutskwijt, Tokkie van Butage, meesteres
het keutje, Ukkie de Jongste, Wellus en Niettus, Acquitstoot, Madam Piqué,
juffrouw de Dans, Dr. Assieval, en Dokter Anders de Biljardé, en die twee dat is
een tweeling Kannie en Wilnie, en die daar dat is
Queen Micheline-Goodyear 175/60 R14.
En de laatste dat is een speciale kip, ze heet Miss Piggy,
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Miss Piggy, dat is toch een varkentje?
Ja dat klopt, maar ze gedraagt zich een beetje vreemd. Toen heb ik een kippenfluisteraar laten
komen, en die vertelde mij, het is een soort van transgender kip, ze voelt zich namelijk meer
varkentje dan kip. Ik moet er hartelijk om lachen en besef dat een middagje biljarten toch ook erg
gezellig kan zijn.

Ik weet waar lady Kippe Soepie is zeg ik tegen Lucas,
Zij zit op de motorkap van de tractor,
maar natuurlijk, vanavond moet ik het gras maaien
en dan gaat ze altijd met me mee. Okee.

Maar je wilt dus meer kippen erbij voor de winter. Dan zet je er toch een haan bij.
Die had ik ook twee stuks maar er gebeurde niets, de kinderen zeiden pa het zijn twee homo hanen
je hebt er niets aan. Ik heb ze verkocht aan Gaar en Guur voor een nieuw teevee programma,
“vroeg uit de kleren of veren of zoiets”.
Dan neem je toch een varken erbij, jij weet ook wel, het maken van een varken vindt ik niet leuk en
zeer zeker niet als het tig biggetjes krijgt.
Ja dan zal konijnen ook niets voor je zijn, nee ook niet zegt hij kortaf,
heb je nog meer ideeën vraagt hij want ik weet het echt niet meer,
uhhh wat dacht je van een koe, een zeer nuttig dier, melk, boter, kaas,
slagroom, biefstuk, mest, bijna alles wordt gemaakt van koe, je kunt er
zelfs een pomerans van maken.
Ja leuk zegt hij, maar hoe noem jij een dooie koe, o ja dat heet een
kreng , ja dan valt de koe ook af. Ineens weet ik het, weetje wat jij moet
doen Lucas, je moet de Frikandellen van de Mac van Jens kopen, het
gezicht van Lucas klaart helemaal op en zegt dat is een goeie tip.

Zullen we nu dan gaan biljarten. Maar Eva-Roos zei, de
biljart kamer is nog niet klaar, nee dat klopt, maar ik kan
er ook niets aan doen dat jij zeven of acht maanden te
vroeg kom, maar ik heb buiten nog een nieuw gemaakte
oefentafel staan.
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Buiten vraag ik met een groot vraag teken, ja buiten, ik heb gasten uit Siërra Leone voor twee
maanden. Het is een gezin, vader en moeder en drie
jongens en een meisje. De ouders zijn hier om in
Limburg asperge te leren steken, in de vroege
ochtend om zes uur gaan ze met bus en trein naar
Roermond voor een cursus aspergesteken.
Een uitwisselingsprogramma gesubsidieerd door
Gerard Wielderse van de PVV ( Progamma’s Voor
Vreemdelingen. ) en in samenwerking met
Schaaitdekker die de cursus geheel gratis aanbiedt.
Volgend jaar ga de heer Wielderse samen met een
paar karwij genoten naar Siërra Leone voor een cursus, hoe leer ik omgaan met anders denkende,
deze cursus duurt drie jaar en wordt gesponsord door Marx Putte van de VVB ( Volks-partij Voor
Biljarters. )
De jongens hebben voor mij een mooie biljart tafel gemaakt, het is een verrassing die ik ook graag
met jou wil delen vandaar mijn telefoontje, of je zin had in een potje biljart. Je weet maar nooit,
misschien in de toekomst toch drie of meer nieuwe leden erbij in de Jachthoorn. O ja de banden
zijn van klei, de tafel is iets te
traag, de verwarming staat
niet aan, het heilige groenen
laken moet nog gelegd worden
door Verhoeven, de wedstrijd
ballen zijn niet zuiver rond, het
kan zijn dat er nog vogeltjes
poep op legt,
de tafel staat nog niet op de
goeie hoogte, en water pas
zetten moet ook nog
gebeuren, Het kan zijn dat er
zonlicht op de tafel schijnt,
helaas zit er ook hier en daar
een gatje in de tafel.

Wij spelen voor ons plezier.
Maar de omstandigheden zijn voor ons beide gelijk, alleen heb ik het voordeel van thuisspelen,
maar volgens jou verhaal woon ik nog niet hier dus dat voordeel is bij deze opgeheven. Succes
vriend doe je best. We spelen tweehonderd baby-kader en jij tweehonderd libre zoals we dat jaren
daarvoor ook altijd deden, okee is goed.
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Ik speel de partij uit in vijfenzestig beurten, eindelijk gewonnen, voor mij de eerste keer in een
oefenpartij, stand tweehonderd voor mij en zeven en veertig voor Lucas. In de verte hoor ik een
vrouwe stem, Pedro, koffie, en even later maar duidelijker hoorbaar Pedro koffie, wakker worden.
Ik zit op de rand van het bed en ik besef dat ik dit heeele verhaal hebt gedroomd. Win ik eindelijk
een oefenpartij van mijn biljart vriend, is het een droom.
Ga snel naar beneden en kijkt op de kalender, het is vandaag 12 september 2018 negen uur.

Straks na het ontbijt
ga ik een stukje wandelen,
er zal best wel ergens
een lantaarnpaal
staan om even tegen aan te schoppen. Einde “de boerderij”.
P.s. geplaatst op de saait van de Jachthoorn op 13-4 2019. Eva-Roos weet waarom, gefeliciteerd, je eerste verjaardag
op de boerderij. Pedro en Anna-Maria wensen jou een super mooie dag.

Waarschuwing,
letop, niet lezen als u een dwarsligger bent, u bent gewaarschuwd.

Twee biljarters genaamd Kannie Links en Wilnie Links een tweeling broer en zus spelen tegen elkaar
bij biljart verenging V. O. P. { voor ons plezier } { goed onthouden deze naam als u zelf aan
het spelen bent } om het zuid Hollands kampioenschap libre, In het zuid Hollandse plaatsje
Voorhout, de inwoners ook wel dwarsliggers genoemd, is al een aanleiding om af te reizen naar
Voorhout, wat overigens niet zo ver van Noordwijk aan Zee ligt.
De zandbak en het kwallenbak water vakantie ligt dus op de loer. Wij gaan op kampeer vakantie
naar Oostenrijk, Karinthië en Tirol, en daarna naar zuid Duitsland het Zwarte Woud, de koekkoeks
klok en de kersentaart.
Vakantie voorzichtig en allemaal weer heelhuids terug keren bij het biljart, Doei allemaal en tot
september.
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