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                                                    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. 

Bij binnenkomst van de tweeling onstond er al enig tumult van wie waar hij/ zij hun jas zou hangen 

aan de overigens ruim gesorteerde klere hangers, een in mahonie houten, stylevol gemaakte 

garderobe. Het gehele clubhuis is zeer mooi maar simpel ingericht met vier biljart tafels van 

belgische makelij. Alleen het plafon is opvallend daar ik schat z’n twintig tal houten dwarsliggers 

zijn bewust zichtbaar gehouden. Aan één van de balken hangt een foto van de in Voorhout geboren 

Edwin van der Sar, de bekende doelman die bij Ajax onder de dwarsligger stond. 

 

Voor deze één keer, in een jaar terug kerende finale partij , die alweer voor de 

56 ste keer wordt gespeeld, zijn de beide biljarters  extra uitgerust met een 

reserve keu, 6 extra topeinden, drie handdoekjes voor als het zweet tussen twee 

lichaams delen loopt waar je het liever niet hebt, de dame is hier in het nadeel 

en hebt uit voorzorg een kleine koelbox met ijsklontjes bij zich, vier 

handschoentjes, 1 voor trekstoten, 1 voor doorschieters  1 voor verzamelstoten 

en 1 voor serie spel, oordoppen, koptelefoon met mp3 speler, en Kannie Links 

had zelfs oogkleppen van het wereld beroemde paard  Ziejenie van Ankie van 

Gunjenie geleend, met aankoop garantie. 

 

 

En Wilnie Links had zelfs een kaart spel in haar prachtig met leer beklede 

Longoni koffer met wieltjes zitten. Zo ook een dertigtal uit huil doekjes van 

het merk Tempo en met opschift,   Annayake crème scoort het best, alcohol 

vrij. Haar vrouwelijke caddy die zwaaiend de arena binnen komt, rijdt 

zorgvuldig de koffer naar de aangewezen plaats. Bij het zien van dit tafareel 

gaan mijn gedachten even naar Jenz de Besteman, die weleens zegt, die 

gasten die op mars zijn geweest, ze mogen mijn keu nog geeneens dragen.  
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Ze hebben het al weken over deze wedstrijd  bij “ V.O.P.” ook de plaatselijke radio omroep                

“ A. V.D .L  { alleen voor dwars- liggers } zendt geregeld nieuws en intervieuws uit over de 

aankomende biljart wedstrijd. k 
Ik Pedro de Mollie ben op pad gestuurd door het blad ( schaamteloze sport in geschrift ) wat elk 

kwartaal wordt uitgegeven door de W.V.S. wat staat voor;  Weg met de  Verloedering in de Sport. 

Het komt de laatste jaren te vaak voor dat ik op pad word gestuurd door W.V.S. Ook het maandblad 

“de kleine waarheid”  hebt interesse in deze verslaggeving omdat er geruchten zijn van biljart 

wedstrijden waar mensen zich misdragen, zoals in de voetballerij ook al jaren het geval is, 

bijvoorbeeld smerige overtredingen met blijvend letsel, het elkaar een strafschop of gele kaart aan 

naaien, schwalbes, sommige worden zelfs professionele overtredingen genoemd, de theater 

voorstelling van Neemaarrr tijdens notabene het allerhoogste 

platform voor de voetballer het WK. Het was een aanfluiting voor 

de gehele sport wereld, en een slecht voorbeeld voor het 

aankomende jong bloed. Als dit zo doorgaat lopen er over zeven 

jaar duizend Neemaarrrtjes in de rondte en dat moeten we niet 

willen met elkaar.  

 

Actie Neemaarrr dit Kannie en Wilnie ( fairplay ) wordt in werking gezet door bijvoorbeeld 

verslaggeving van de schrijvende pers. Nu ben ik een journalist die als ZZPG’ er werk en komt het 

wel goed uit dat ik met dit artikel een dubbele nota kan schrijven, want de kas is bijna leeg na het 

schilderen van mijn ( en ING ) huis, en een herindeling van de tuin bij mij thuis.  Nu heb ik een soort 

van onderbuik gevoel, wat tegen mij zegt, deze partij ga compleet uit de hand lopen. Ook Ikke de 

Best waar ik twee weken geleden deze aankomende partij besprak, had zo zijn bedenkingen.    

 

Eindelijk de wedstrijd krijgt aanvang door middel van de voorzitter van de club, die 

iedereen welkom heet, en geeft vervolgens het woord aan een afgevaardigde van de 

KNBB, nu ben ik niet zo van de speeches, maar deze meneer Benny van de Trekstoot 

doe het voortreffelijk en geeft na twintig minuten het woord aan de wedstrijdleider. Nu 

gaat het opschieten en de scheidsrechter de heer Kweetnie neemt alvast een strategisch gekozen 

plaats in bij het biljart. De spelers worden na het inspelen naar de tafel gevraagd om de keuze 

trekstoot te spelen om te bepalen wie van de twee er begint met de partij. En dan gaat het mis, 

                                                                                                       

Kannie Links loopt naar de rechter beneden hoek van het biljart en ook Wilnie Links loopt naar de 

rechterzijde, geen van de twee wil of kan niet aan enige concessie doen of een compromis  

bedenken. Halsstarrig blijven de tweeling staan waar ze staan en kijken de arbiter aan alsof ze 

willen zeggen wat nou. De scheidsrechter Kweetnie, een zeer goed opgeleide wereld arbiter van de 

Confédération Européene de Billard  ( CEB)  een moeder organisatie van de 

wereldbond UMB,  ( Union Mondiale de Billard ) weet niet wat te doen in z’n situatie 

omdat er niets in de reglementen staat, over dit nog nooit eerder voorgekomen 

probleem, van wie, ga waar staan, tijdens de keuze trekstoot.  

De scheidsrechter rest niets anders dan de partij aftelasten tot er een oplossing is gevonden. Ook 

de afgevaardigde van de KNBB de heer Benny van de Trekstoot zie geen 

oplossing en zegt ik ben niet van de trekstoot. Het wordt een zaak voor de 

sport commissie van de KNBB zegt Trekstoot en  Kweetnie, en wenst 

iedereen een prettige dag. Maar dat blijkt een grote vergissing te zijn. Van 

Trekstoot en Kweetnie, want binnen een half uur gaat deze Nederlandse 

koppigheid de gehele wereld rond via social media.  
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Binnen twee dagen staat de gehele wereldpers van kranten 

en tevee in Voorhout, de hotels en de campings zijn in heel 

zuid Holland vol geboekt, er wordt een schatting gedaan 

van 25.000 journalisten van over heel de wereld. 

Tv programma’s als Hufter gedrag,  van W.N.L. ( wij 

Nederland ) wordt naar schatting door twaalf miljoen 

mensen bekeken, ook de programma’s  Blik op biljarten, en 

Biljart Over de Kook, en Lekker Snugger, idioten op het 

Biljart, buitenlandse programma’s  als Biljart crash 

investigation, en How do they do it in the Netherlands, en 

The incredible Dr. Bil Art Phil, worden allemaal met nieuwe 

record kijk cijfers beloont.  

 

Onder de grote druk van de commercie duiken Kannie en Wilnie onder, de geruchten dat ze op een 

boerderij zitten in de buurt van Maasdam blijkt niet te kloppen, de desbetreffende eigenaar van de 

boerenstee verklaart, ik heb wel een kippen tweeling die Kannie en Wilnie heten, maar geen 

biljarters onder gebracht. Nu ben ik ook een biljarter en reedelijk op de hoogte van wat er gebeurt 

in biljart land, maar waarom zet je Kannie niet aan de noord zijde en Wilnie aan de zuid zijde van 

het biljart, kunnen ze allebei de keuze trekstoot aan de rechterzijde uitvoeren. 

De journalisten kijken elkaar aan alsof ze water zien branden, en de ene tegen de ander zie je nou 

wel dat boeren niet zo dom zijn als wij mensen uit de grote stad soms denken. 

  

 

O ja zegt de boer, die eigenlijk geen boer is 

maar een soort van parkwachter, voordat 

jullie terug rijden naar Voorhout, laat dan 

even vier nieuwe bandjes onder jullie auto’s 

leggen want dit lijken wel slicks uit de formule 

1-2-3 sport, levens gevaarlijk, en het ga zo 

regenen, hoe weet u dat nou, nou dat is nou 

het geheim van boer zijn, en de eerste 

druppels vallen al naar beneden. Daar, naar  

die rotonde wijzend, rechts af en dan na een  

kleine drie km vindt u Reedijk Banden Service, 

dag mannen. 

                                                                                                                                            

                                                                          Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd. 

 

           Een partijtje biljart niet gelachen, is een partijtje 

                           biljart wat niet heeft geleefd. 

                         

                            Namens Pedro de Mollie  

                        en Anna-Maria Cserhamollie 

                                vanuit Niettemissen 

                                                                                                      

            

           wordt vervolgd: nog geen idee wanneer 


