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We zijn weer terug op de zolderkamer en hoor Corrie Konings met het liedje, huilen is voor jouw te 
laat ik kom niet meer. Ik Pedro de Mollie stelt de tweede vraag: 

    Wat is voor u het verschil in sport beleving tussen een Biljarter en een Darter. 

Waerschijnlijk bedoelie, ut zain twéé sporten die kwa concentratie en verfijnde techniek enne 
precisie,  en om soms zenuwslopende spanning te overwinnen, om een misser te ontlopen. Wauw 
zo zou je het ook kunnen zeggen, zeg ik tegen ikke. Jao ut’tis een goeie vraeg, 

                    Maer Ikke weet meer dan niets van darten, en da’tis genoeg. 

Ik hebbet nie zo begrepen, op journalisten, fotograeve, schrijvende pers en alles watter mee 
saemenhangt, Zoals we in’ut begin veur dit interview hebbe afgesproken, datte alles wordt 
opgenomen deur een bandrecorder, zodatik altijd trug ken valle op mijn advocaat Mr Boskowicz. 
Veural de schrijvende pers waer u ok onder valt weten de woorden die gezee’en zijn dusdanig te 
verdraaije dattet  een compleet ander verhââl wordt. Deze woorden zag ik Pedro de Mollie vanuit 
Niettemissen niet aankomen, oeps de man is een beetje, Victoria komt met een glaasje water en 
twee pilletjes binnen, kom zegt ze lief tegen haar man, innemen, Victoria vertelt me, hij was laatst 
op uitnodiging van de Dartbond midden Nederland, de B.L.Z.  ( boelzaai ) (red ) en loopt de man 
met het groene shirt tegen het lijf, de veroorzaker van zijn maagklachten. Het groene shirt werkt als 

een soort rode lap op een stier, en nu schijnt het zo te zijn dat 
mijn man hebt gezegd je hoeft niet aan een boom te hangen om 
een eikel te zijn, je kan er ok neffe legge. Hij ontkent niet dit 
gezegd te hebben, maar dan nog vervolgd de vrouw,  Mr 
Boskowicz is er druk mee. Hij zegt: de echte eikels hangen echt 
aan een eikenboom of zit vast aan de bovenkant van het 
mannelijk geslachtsdeel is zijn conclusie. Maar in uw geval ligt de 
eikel op de grond een klein stukje van de boom om uit te groeien 

tot een nieuwe eikenboom. U man bedoelde het letterlijk, maar de tegenpartij had zijn eigen 
gedachtes hierover. Bram vervolgt zijn verhaal, ik ken u man al heel lang en vaak heeft hij een op of 
aanmerking die letterlijk wordt bedoeld, maar zijn medemens het figuurlijk interpreteert. Uw man 
zegt dan ook,  

                Als ik zou willen dat je het begreep, had ik het wel beter uitgelegd. 

Nog een voorbeeld, u man zegt, een biljarter of darter moet niet “denken”, daar heeft hij geen 
hersens voor,  als hij op het punt sta om de overwinning binnen te halen, niet “denken” maar het 
punt maken, want als hij ga  “denken” aan??  gaat het mis. 

De vrouw vervolgd haar verhaal, u bent een gerespecteerde schrijver voor het streekblad het 
Kommiepasziekiekke en het maandblad de “kleine waarheid’’  uitgegeven door Marleentje 
Spaargaren een goede vriendin van mij. Dus mijn man heeft er alle vertrouwen in dat u de waarheid 
schrijft en geen leugens verspreid. Wat is er gebeurd, vraag ik haar. Ze zegt, de ‘sloopkogel’ die de 
opmerking van mijn man compleet verkeerd interpreteert, geeft Ikke een duw en verliest zijn 
evenwicht en komt ten val en belandde op zijn handen en knieën  op de grond, en er belandde drie 
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dart pijtjes in zijn gat. Boelzaai zegt de sloopkogel tegen mijn man en zet het op een lopen, mijn 
man achterlatend met een zeer pijnlijk poepertje. Nu beweert de sloopkogel dat het hem nog nooit 
is gelukt om drie dart pijltjes in de Boelzaai te gooien. Er loopt dus weer een rechtszaak tegen de 
sloophamer.  

Ikke de Best over de tweede vraag, allereerst Darts, ok wel vogeltjepik 
genoemd, de vogeltjiespik  “ziektes” zijn: het podium, het speulbord, de 
muziek, de schrijver, de belachelijke uitziende teugenstander, ut 
schreeuwende zuipende publiek, de zeer sexy aangeklede vrommiesies met 
weelderige boezem, de schorre omroeper. 
 

Latrycja Jabaay op de eerste rij, piest van de spanning op taefel, ut’ tiste waerm of te koud in de 
zaal, ut’ tis net as in de biljartterij teveul om op te noemen. Toch noem ik  nog 
een paer van deze “ziektes” in de vogeltjiespikkerij, de gebalde vuisten en 
gekkebekketrekkerij bij een gescoorde dubbel, de tegenstander speult te vlug 
of te langzaam, de okkie is te hoog of te laag, een vogeltjiespikker speult als 
pitwoater en er vloogen biervilties over de okkie, er steekt een  streaker over, 
veur of achterlangs. 
Zoals je hier boven kan lezen zijn er heelveul overeenkomsten met de 
“ziektes” van biljarters en vogeltjepikkers. Ooit in een ver verleden speulde de biljarters in de 
cafés in durpen en steden in soort gelijken taferelen.  En de vogeltjepikkers speulde ook in de 
cafés in durpen en steden, er was geweun niets anders. Opgevoed en groot gebrocht in diezelfde 
omgeving. Waarschijnlijk zie u het antwoord op uw gevroogen vraeg al hangen. 
 
 De vogeltjepikkers sluiten zich volledig af ( aangeleerd gedrag ) van al datgene wat erom 
heullie  heen gebeurd, en concentreren zich op datgene waar het echt omgaat, een zo hoog 
mogelijk score en het goed weg zetten van dart pijlen om het de tegenstander zo moeilijk 
mogelijk te maken. 
 
De biljarters geven alles wat erom  hen heen gebeurd volledige aandacht en zijn “vergeten”                
( aangeleerd gedrag )  waar het echt omdraai namelijk volledig geconcentreerd een zo hoog 
mogelijke score op het bord te zetten, om het je tegenstander zo moeilijk mogelijk te maken.  
 
En de biljarters die blijven zeggen na het lezen van deze uitleg, van vijftien pagina’s dat als er in de 
zaal een telefoon* rinkelt, ben ik mijn concentratie kwijt, geef ik het advies  om een uur voor 
aanvang partij, ontspannings oefeningen te doen, yoga, of mediteren, rondje wandelen of fietsen. 
En voor de agressieve speuler, sla vooraf honderd grote spijkers in een balk, het helpt echt.   

                 Het spellechie iste moeilijk, ommer moeilijk over te doen. 
*telefoon staat in dit geval voor,  gelijkwaardig,  of overeenkomstig,  of  soortgelijk,  dus synoniem 
en of equivalent aan alles wat indirect niets met het biljart spel te maken heeft, en dus daar ook 
niet thuis hoort. 15 pagina’s met veel negatieviteit om en naast het biljart spel.  
  
Bedenkt bij u zelve, ik biljart voor mijn eigen plezier, en voor mijn medemens (want 

die moet het ook leuk vinden), maar doe dit ook namens Biljart vereniging “de 
Jachthoorn” dat is ook uw verantwoordelijkheid als u speelt onder de naam   

      “de Jachthoorn” (of anders genaamd) (zie pag. 3 eerste alinea).  
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              Ik hou van Biljarten zolang het Biljarten is waarvan ik hou.  
 
Terugkomend op de telefoon, lang geleden, er wordt gebeld naar de biljart lokaliteit waar in de 
Witte Raaf te Zwarte Waal finale bekerwedstrijden aan de gang zijn, tijdens mijn partij ga de 
telefoon, Ikke voor jouw, Je huisarts, de huisarts zegt uw moeder heeft een ernstige 
hersenbloeding gekregen, wil je nog met haar praten dan moet je snel naar het ziekenhuis komen. 
Ik zeg sorry Zwarte Waal en ben eerder in het ziekenhuis dan de ziekenwagen, vijf minuten later is 
daar de ziekenwagen, praat even met me moeder voordat ze voor naderonderzoek wordt binnen 
gereden. Het waren haar laatste woorden, vier dagen daarna is zij overleden. 
 
En de wedstrijdleider die zegt zet uw telefoon uit tijdens de wedstrijden die kan de eikenboom in.          
( figuurlijk )  De wedstrijdleider die een verzoek doet, om de telefoon uit te zetten laat het dus 
geheel aan de spelers over om het aan of uit te zetten, aan dus in mijn geval. 
 
Een wistje datje: wist je dat de moderne telefoon kan trillen, nu ben ik rechts ( niet verkeerd 

opvatten, ik bedoel niet de politiek ) ja het is best 
moeilijk de  “taal” in het algemeen, maar ik ben links 
dragend, de telefoon verdwijnt in me linker broekzak en 
ben bezig met het maken van een hoge serie tot dat het 
onding begint met trillen. Ik schrik me de 
driedubbeltjesineenpotjejandoossienogaantoe, en 
maakt een touche, ( geen misser dus, want ik maakte 
iets ) ( positieve benadering ) de scheids annonceert 
noteren 98 caramboles en 1 touche voor de heer de 
Best. Later bleekt het een app te zijn van Mees aan de 
top, succes bij het maken van een serie boven de 
honderd groetjes Mees. 
Ik wens u allen een sportief maar vooral een gezond 
2019 toe, waarin we met z’n allen een positieve 

bijdrage gaan leveren aan het biljart spel. Beginnend bij mezelf, doet u met me mee? 
                   Bij een goed gespeelde wedstrijd winnen we allemaal!!!!! 

                                         

                                         Mees aan de Top      
                                                 door Pedro de mollie uit Heynkensort 

 
Mees aan de Top de in Brabant geboren biljarter, die tegenwoordig woonachtig is in Heynkensort 
een klein durppie met zijn buurtschappen Goidschalxoord, de Blaekschedyk  ( de Blaek ) en                
“ Het nieuwe poldertje” tegenwoordig Kuipersveer noemende,  ( hoort niet bij Puttershoek ) ( red ) 
is inmiddels  uitgegroeid tot de allerbeste biljarter van deze streek, volgens het aloude Paal zitten 
wedstrijdboek. 
Op zich niet verwonderlijk, deze man heeft biljart les gehad van de wereldberoemde op Mars 
geweest zijnde Biljarter Dick Jaspers. Ook de in de Heren boerderij  t`Hof van Assendelft, waar het 
Streekmuseum Hoeksche Waard is gevestigd, bevestigd deze bewering als zijnde waarheid. 
Samen met zijn uit Amsterdam komende  vrouw met de mooie naam Mariëlle Margaretha Thérèse 
genieten zij van hun welverdiende pensioen. Wordt vervolgd febr.                                                                            


