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                                          De poepesturrem is een harde zuid oostenwind 
 
Mêêstal controleer ik veur de aanvang van de wedstrijden met mijn meetapparatuur van Biljart 
radar punt com á € 19,95  de weersomstandigheden, zo nie deuze ochtend, we waeren laot omdat 
vrommes lief niet wêêt wat ze an mot trekke, ze roept nog tegen me, tegen wie moet je spelen, 
tegen Chris de Ballengooier riep ik terug???? Oké hoor ik haar zeggen. 
Even laeter komt ze naer beneeje in een tekort rokkie en een te lââg uitgesneden decolleté. Ach ik 
wil niet zeggen dat ut me niets doe, ik ben redelijk gehard deur ons rollenspellechie,  hêêl veul 
geoefend op de swoenzuszaevus, vaek belandde we een verdieping  laeger den waer ut’ biljart 
staot.  Deuze  's woenzes ’s aeves ok wel stiere aevend genoemd, is goed voor het algemeen 
moyenne  zei vrouw lief dan. Oké dan, één beurt ènik ben er klaer mee. Vrouw lief hallo ‘k heb nog 
een nabeurt tegoed. Ik zee nog, beljaot,  je bent leuk, maer jij bent toch begonnen?? Dan hebbie ok 
geen nabeurt.                   
                              KNMI weer doet het weer niet, dan maar Piet de Pauw en zijn Ma 
 
Chris de Ballengooier gâât het moeilijk krijge  vanavond, das  wel duidelijk. Snel nog gekeken op de 
sââit van Piet de Pauw en zijn Ma, oké hij gaf op, lagedrukgebied vanuit Engeland en een 
poepesturrem  Waarom de Engelsen hun land zo noemen is mij een raedsol, een bietjie  eng is het 
wel, bin er nooit gewêêst omdatte, ikke speult rechts. ik hoor het nummer,  Jij denkt maar dat je 
alles mag van mij. Ikke vraagt me van wie is dit nummer ook alweer, ik antwoord Frans Duijts. O nu 
wêêt ik het weer 1974 was Duitsland. We waeren geweun de allerbeste, maer toch verloren, 
omdat… 
De partij gaat zoals verwacht en mijn tegenstander Chris de Ballengooier is met andere dingen 
bezig in plaats van biljarten of hoe dit spelsoort ook genoemd mag worden. En dan gaat het mis, ik 
speul  me ballechie te zacht, hij is geweun twee centimeter te zacht, ik win wel de partij mââr loopt 
een promotie naer, o ja ik wêêt weer hoe het spellechie hêêt , de Ereklasse telefoon biljarten mis. 
Bij thooiskomst blijkt datte Piet de Pauw en zijn Ma het compleet bij 
het verkeerde eind hebbe. Het lagedrukgebied ging richting onze 
zuiderburen en de poepesturrem gong ok niet deur, er kwam een 
hogedrukgebied vanuit Noorwegen met een uitloper over de 
provincie Utrecht waer ik speulde, zo veurspelde het KNMI , maer v’n 
merrege veur vertrek leg de saait  uit de lucht vanwege één of 
andere code gêêl, de poepesturrem vermoed ik,  maer op de saait 
werd de kleur oranje, datte ken eggenie, dus uit de lucht die sââit. 
Mooi klôôtte Pieterman mijn schuld wasset niet. Ja tot moarn, nou 
egnie tot sintjuttemus zalleje bedoelen. Hi  kè me de moord babbere. Hij kan me wat. ( red ) 
 
Als je docht dat je alle “ziektes” onder controle hebt, dan hebbie het mis, de biljarters zijn waerre 
wereld kampioenen in het bedenken van nieuwe “ziektes”  Deuze is misschien een klassieker. 
Swoenzuszaevus  een twêêkamp bij de Knollentrekkers in Beerta, in drie speulsoorten libre, band en 
kader. Eerst effen de speulsoorten en daerna de klassieker. Kijk ok eens op de sââit van Hendrikus 
Jan Brommersma, vêêle speulsoorten. ( de Jachthoorn sââit onder kopje: LINKS spellechies. ) 
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Libre is het aller-moeilijkste speulsoort kwa techniek en concentratie vermeuge.                                  
De biljarters met ( as’t ie stroop êêt dan kleeve z’n oren. ) grote mond dus, zêêjen, daer begin ik nog 
genêês an, dat is zo makkelijk of gêên rêêt an. Bij dêêze, laet maer zien dan op de ballebakttaefel in 
een officiële wedstrijd.  

Als ik jou vraeg te laoten zien wat je ken, zou je laoten zien wat je ken. Maer dan 
wee’dik meteen ok wat je nie ken, want dat laot je ok zien. 
 
Bandstoten is mijn favoriete speulsoort, geweun omdat als je een stok kan vast houwe om daermee 
tegen een ballechie aan te stoten of schieten zoals Lucas de Bandenmaker het weleens zee, dan 
hebbie al veul gewonnen. Wist je datter  om een ballebaktaefel bijna zeven meter band zit, nou dan 
moeje echt van een andere planêêt komme, op Mars na, wil je daer een stukkie van missen, het is 
te doen maer bijna onmeugelijk. Ik onderbreekt Ikke, sorry ikke maar je moet toch ook een 
carambole of meer maken, Ikke kijkt me iets wat verbaasd aan, en krabt met zijn hand boven op z’n 
hoofd, na lang nadenken zegt hij, u hebt hêêlemael glijk, dat maekt ‘ut een heel stuk moeilijker. 
  
De driebanders dan.  
Zelfs de driebanders hebbe een band over, twêê langen banden  en twêê van de helft daervan is 
vier dus. Speule de mannekus een bal dubbel rond zoals dat hêêt, dan nog hebbe ze vijf banden as 
reserve. Over rondspeulen gesproken tismij nog nooit gelukt op 
een biljart wat altijd een rechthoek is, een bal rond te speulen. 
Wel geprobeerd via een massage van bovenaf de bal een klap 
boven op z’n, herseurs maer lêêk meer op een ovaeltjie. Het ken 
dus wel ( zie afbeelding. ) 
De stok, dit ken egnie, das een belediging, respectloos veur de biljarter van deuze tijd, de stok 
dateert uit het tijdperk paal zitten en hêêft een nieuwe naem, de keu. Toen mijn vrouwchie mijn 
keu een keer stok noemde, zee ik tegen heur, je stuurt zeker an op een egscheiding, willie datte 
never nooit nie meer zegge stok, dit is een keu. Baaie de wai, er staot daer onder het zeiltie een 
deur mij ontwikkelde prototype nieuwe keu, genaamd de Keu Leman’s. Top geheim dus, u mag er 
niks over schrijven in, “de kleine waarheid’ en het streekblad “Kommiepasziekiekke” tot ik de 
octrooien binnen heeft. 
 
De kadristen 
En wat vakkies biljarten betreft daer ken ik kortspel over zijn, stel je hebt twee vakkies de rest van 
de vakkies kun je vast afdekken met een zeiltie, komter gêên stof op ok. De bal, zee maerre de witte 
ligt in vakkie 1 en de rooie in vakkie 2  voor de duidelijkheid hebbe ze met een soort krijtjie, lijntjies 
getrokken op het heilige groene laekke. Zonder deuze lijntjies schenen ze het anderster niet te 
kenne, maer goed jemot soms je grenzen aangeven, soms op onverklaarbare redenen gaon deuze 
lijntjies  “ lôôpe”,  omdat  “lôôpe” te verkomme zet m’n ze vast met ankers. Kadristen worreze 
wellus genoemd, vrij vertaalt in hokkies denken, Uhh speule bedoel ik. Trouwens je motter toch 
over gedocht hebbe, bedoch ik. 
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Mijn stootballechie neffe de rooie net nie vast en dan zoals mijn lieve vrommes zee: biljarten is niets 
anders dan balletje tik. Dus tikken maar kadristen. Ballechie komt egniet over de lijn, daerom stinge 
die lijntjies erop zodat ballechie wêêt tot hier en nie verder. Voor deze discipline van stootjies, 
Victoria corrigeert  me en zegt tikjes geven, hebbe ze ok een naem voor bedocht,  apporteren, 
afgekort Rappel. Onze geliefde al dan niet blaffende viervoeter is hierro erg bedreven in. 
  

 Kaderspeule is heel simpel, maor het moeilijkste waot er is, is simpel Kaderspeule 
 
Er zit wel deugelijk een verschil tussen stootjies en tikkies , maer ga de discussie met mijn 
vrouwchie niet an, daer heb ik van geleerd. Niet zolang geleeje hek iemand uitgeleege, een darter 
de sloophamer genoemd, maer dat heur je pas achteraf, wat is het verschil tussen gratis en voor 
niets, ik weet het niet, volgens mij is dat het zelfde  zegt hij op een wat norse toon. Nêêje dat is het 
niet, het verschil is: ik ben gratis naar school gewêêst en jij voor niets. Zijn gezicht werd helemaal 
rôôd en zijn shirt groen en ik krêêg een beuk veur mijn harses met drie dart pijlen deur achter an 
die precies in mijn naevel belandde.   
    
Een man roept 180 wêêsgroetjies watte is hier an de hand, hij zegt dat ik voor niets naar school ben 
geweest, nou dat is toch mooi, mijn ouders moesten dik betalen toen ik naar de zangschool wilde, 
dubbel vier jaar over gedaan, toen was ik er klaar mee, geen diploma alleen een schorre stem aan 
over gehouden. Het waren de moeilijkste acht jaar voor mijn lever. 
Effen terug naer de kadristen, ooit zijn ze begonnen met negen vakkies, dat werd te makkelijk en er 
bleven nog zes vakkies over, ok dit spellechie wordt te makkelijk en men besloot om verder te 
speulen met vier vakkies,  neo kader werd geboore. Uit eindelijk gaot deuze speulsoort ok ter zielen 
en bleef er één vakkie over. Het driebandenspellechie wordt de nieuw uitdaging . 
 
Victoria onderbreekt manlief: Liefvie is het niet tijd voor je medicijnen, een paraceta molletje zou je 
goed doen, misschien twee. Nee nee schat is niet nodig  ik bedoel begrijp me niet verkeerd, ik wil 
deuze speulsoorten niet ontkrachten, onder uit halen of een doods schop geven. 
Ik bedoel hier de biljartspeulers die met Andre Kuypers of  
Neil Amstrong naar Mars zijn geweest, ik noem er een paer: 
Dick Jasper, Hans Vultink, Piet v.d. Pol, Christ v.d. Smissen, 
Jean Paul de Bruijn, allemael Nederlanders, Ikke de Best sta 
er niet tussen, en Jenz de Besteman ôk nie, zodra ik deze 
solder verlaet, benig een middelmatige biljarter, as ik het 
vergelijk met onze Belgische vrienden, ken ik er zelfs geen 
ballechie van.  De Belgische vrienden zijn: Patrick Niessen, 
René Gabriels,  Frédéric Caudron, René Vingerhoedt, Raymond Ceulemans,  zelfs twee keer op mars 
geweest. en Jens zijn vriend , lijkt ok een bietjie op hem, of andersom,  niet te vergeten,  Ludo 
Dieles.  De Zwitser Axvier  Gretillat mag ok in dit rijtjie maer kwammie nooit an op mars. 
                                                                 Wordt vervolgt: Dec 
 


