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De nog steeds spelende en gepassioneerde speler, die naast biljarten ook de paarden eten en 
drinken geeft en daarna alles wat er weer uitkomt op de mispit  gooi,  komt geregeld op de koffie 
met koekkie voor een babbeltje biljart. Bij het maken van een serie boven 25 caramboles krijgt hij 
een extra koekkie bij de koffie. Ik ben namelijk van mening dat je je mede biljarter moet stimuleren 
en niet moet demotiveren. We hebben elkaar nodig om te kunnen biljarten. 
Zo ook op een zondagavond kwart over zeven, net als ik Ajax de drie nul zie scoren tegen 
Feyenoord, dat zal de Amsterdamse schone Mariëlle Margaretha Thérèse goed doen.  
 
Mees vraagt me, heb je zin om mee te doen met het, tien over de rooie toernooi bij de Jachthoorn. 
Tien over de rooie toernooi wat is dat nu weer, ik bedoel dat lijkt me een 
appeltje eitje toernooi, een biljarter is zo over de rooie das nie zo moeilijk, 
er staan op pagina vier wel meer dan twintig voorbeelden, van de misschien 
wel bijna honderd. Nee zegt Mees ik zeg tien over rood, zegt dat dan 
meteen zeg ik. Dat zegde ik ook maar je luistert niet goed. Hoezo ik luistert 
niet goed, ja je luistert nooit als ik iets te vertellen hebt, hebt je wat te 
vertellen dan , Mees die inmiddels rood aan loopt wordt een beetje pissig, voordat hij iets kan 
zeggen, zeg ik tegen hem, sta ik nu met één nul voor, hij lacht en zegt ja…… klootzak. 
 
Mees zijn gezicht is weer, van in de paerdewaai wandelen denk ik zo, bruin gekleurd, als hij vraagt 
heb je zin om samen met mij mee te doen, je speelt namelijk in duo´s, antwoord ik, dat is goed, 
geen idee hoe het werkt maar ik doe mee. Trouwens als je wilt weten hoe het werkt dan moet je 
eens gaan kijken op maandagochtend wordt er getraind door de echtparen de Vuurdraak en 
Kruidentuin, echt waar, wordt er al getraind op dit spel..  
Enfin op een maandagochtend, moest toch naar het Gemeenteheus voor toestemming om in me 
auto te rijden, even later niet ver v’n t Gemeenthuis loop ik naar ons mooie en sfeervol ingericht 
clubhuis, gelegen op het sportterrein van de plaatselijke voetbalclub de Binnenmaes. 
 
En jawel Mees had gelijk de echtparen Vuurdraak en Kruidentuin zijn aan het tien over rood aan het 
trainen, dat wil dus zeggen, de heren Hendrik Wouter en zijn maat Piet Pieter Piet proberen de 
dames Rozalinde en Maya Marissa uit te leggen hoe je een keu vast moet houden. 

 
Willem van de Kerreven is ook aanwezig voor schoonmaak werkzaamheden, en vraagt 
of ik een bakkie koffie wil, alstublieft lekker. Onder het genot van een heerlijk bakkie ga 
ik er is effen goed voor zitten, wat de bedoeling is van het spel tien over rood. 

 
Na een tijdje gaan ze een partje tegen elkaar spelen en leggen de  ballen in begin positie, ik bemoei 
me er mee, ik kan het niet laten en zeg dat het niet goed ligt, jawel zo begint het spel, nou toch niet 
voor niets gekomen, het was leerzaam deze ochtend, niet onderschatten deuze gevaarlijke 
toekomstige tegenstanders. 
Een paar weken later het is zover  de avond van tien over rood. De organisator en tevens 
wedstrijdleider de heer Marcus Kortepartij heet iedereen welkom, vele biljarters zijn op dit 
toernooi afgekomen en het is erg druk en nu al gezellig. 
 
Voordat ik van huis ga vraag ik Anna-Maria heb je zin om mee te gaan, hoe laat ben je klaar denk je, 
om een uur of elf hooguit half twaalf, oké dan ga ik met je mee. De eerste partij via loting is tegen 
de Vuurdraken, Anna-Maria is bereid om gemaakte punten op te schrijven, tot tien tellen heb ze in 
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Hongarije geleerd en dat doet ze uitstekend, zo ook de tegenwoordige president van Hongarije die 
telt ook tot tien en dan gaat het hek dicht. 
We gaan beginnen, zeg nog tegen Mees dit is een makkie kom op doe je best. Nou geen makkie dus 
we worden compleet van tafel geveegd door Piet Pieter Piet en zijn vrouw Rozalinde Vuurdraak, nu 
heb ik de vrouw van Piet Pieter Piet altijd een aardige vrouw gevonden, maar nu even niet. 
Ik maak in de wedstrijd één punt, en Mees twee of drie,  te laat bedenk ik dit is geen spelletje dit is 
oorlog, daar komt nog bij dat Piet Pieter Piet elke keer als zijn vrouw aan de beurt is uitgebreid 
uitlegt hoe zij het punt moet maken, normaal gesproken luistert ze nooit naar hem, maar vanavond 
dus wel. 
De laatste carambole over driebanden duwt ze er met een precisie erop alsof ze nooit anders hebt 
gedaan. We dienen nog een protest in bij de wedstrijdleider over het voorzeggen van patronen, 
maar de vuurdraakkies ontkennen deze aantijging en gaan aan de haal met een klinkende 
monsterlijke overwinning. 
De partijen daarna werden allemaal 
gewonnen, zo zijn de echte biljart mannen en 
vrouwen van de jochies en meisies gescheiden, 
en we komen bij de laatste vier, wat overigens 
niet echt de bedoeling was, want we wilde op 
tijd naar huis. De wedstrijdleider Marcus 
Kortepartij had thuis een strak tijd schema 
gemaakt, zie foto, maar de goeie man kan 
absoluut niet rekenen. Het toernooi loopt kwa 
tijd compleet uit de hand, maar je hoort 
niemand klagen. 
De nacht van Musdam                                                                   
is een goeie naam voor dit toernooi. We moeten tegen Jens de Besteman en Ai de danser hoor ik 
Mees tegen me zeggen, om half drie in de nacht, nou dan zal dit wel de laatste partij voor ons zijn , 
want Jens is de allerbeste biljarter van heeeel de wereld, die eindigt als je de Hoeksche waard 
verlaat. Nou wil het toeval dat Ai de Danser ook nog eens mijn zwager is, dus ik kan me geen verlies 
permitteren, want dat gaat de gehele familie door. Nu is het zo als ik mezelf beoordeeld, dat ik te 
vaak biljarten zie als een gezellig spelletje, en vaak niet maalt om prestatie gericht spelen. 
 
In tegenstelling van vele andere biljarters die altijd lopen te mopperen, was in acht beurten uit, 
maar het had in vijf beurten gekend, en vervolgens gaan ze chagrijnig en ontevreden naar huis, 
waar vrouw lief dan vraagt, en hoe was je avond, in één woord kut, ik heb wel gewonnen maar, bla 
bla bla. Deze partij tegen Jens en Ai mag geen spelletje worden, voluit spelen en geen moeilijke 
patronen spelen, gewoon pats – boem - kledder hebben die kip. 
Jens begint de partij met één carambole, mijn maat Mees mist, 
mijn zwager, nu even mijn vijand mist, toen mocht ik, het werden 
er zeven, Jens mist, Mees maakt er twee, tussenstand 9- 1 voor 
ons, Ai mist, nog één punt te gaan, en jawel een prachtig geraakte 
driebander en het is gebeurd met Jens en me zwager. Nu speelde 
we ijzersterk deze partij, drie beurten, maar toch denk ik dat de 
twee heren teveel last hadden van Heineken. 
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De finale partij dan, tegen Lucas de Bandenmaker en zijn nog jeugdig uitziende en sportief geklede 
vader, genaamd Wilson. Vele malen speel ik met Lucas een oefen potje en win nooit een partij,  
alleen tijdens een partij om de Berghout Bokaal, toen waren de rollen omgedraaid, voordat hij goed 
en wel wist dat de partij was begonnen tikte ik een serie van 85 caramboles bij elkaar en ging daar 
ook mee uit, vijf beurten, 130 caramboles  einde partij, en Lucas die ging een rondje om het nabij 
gelegen voetbalveld lopen, om even tegen een doelpaal aan te schoppen, wat hij meestal doet na 
een grote nederlaag. De sociale vaardigheden bij verlies daar moet nog aan gewerkt worden.??? 
 
Na terugkomst geen gezeik over bla bla bla, maar gewoon accepteren, vandaag was hij beter dan 
ik, een man naar mijn hart aldus Pedro de Mollie. 
En nu is hij opnieuw samen met zijn vader de tegenpartij, dat wordt een moeilijk verhaal want van 
één Bandenmaker winnen is al een opgaaf, laat staan twee Bandenmakertjes, dat is onmogelijk lijkt 
me. Lucas speelt nooit een “spelletje”  biljart, de man is zo gedreven, speelt altijd om te winnen, 
mentaal ijzersterk, geeft nooit op, al staat hij honderd caramboles achter, hij ga er elke beurt voor, 
waarbij ik denk van laat maar gaan.  
 
De partij ga beginnen om bijna drie uur s’nachs, jaa lachen toch, Marcus K zou 
het uitstekend doen bij het ministerie van financiën, de spoortunnel ga om en 
nabij vijftien miljard koste, wordt uiteindelijk zestig miljard. Nee hoor Marcus 
je hebt het uitstekend gedaan, het was super gezellig, volgend jaar het zelfde 
tijd schema aanhouden, moet kunnen één keer in een jaar. 
 
 

 
      
 

Anna-Maria mijn vrouw of vriendin zoals je wilt, mag de punten bij          
houden, of ze daar nog toe instaat is na negen glazen witte wijn, dat        

vraag ik me af. 
Geen partij analysen, we winnen de partij met tien tegen negen en            

wij zijn de:    kampioenen van tien over rood. 
Hoera Joepie. En Anna-Maria die neemt er nog één, zij wordt de 

Kampioene van tien van die witte, lekker toch??? 
 
 

 
 
Toen we om tien minuten over half vier de 
Jachthoorn verlieten zag ik in een ooghoek 
twee Bandenmakertjes om het voetbal 
veld lopen, of droom ik al??????? 
 
Einde tien over rood,  
volgende maand: Mrt            
                 
                 Jenz de Besteman  veruit de allerbeste biljarter in ons midden 


