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Zeer fijne biljarters,

Allereerst een vraag voor onze grote systeembeheerder Hans: op een of
andere manier hebben wij in onze email een vreemde taal aangeklikt.
“Naar” is “Till”, CC is “kopia” en onderwerp is “Amne”.
Zoals altijd geef ik één van de gezinsleden (meestal Chantal) de schuld. Om
maar in het buitenlands te blijven: “What the fuck” hebben zij gedaan?

Dan naar de wedstrijd van afgelopen donderdag. Ruudje, Chris (onze
nestor Berry was wegens fysiek ongemak verhinderd) en Tils reden gezellig
naar Groesbeek om Boslust een pak op hun donder te geven. Om maar
gelijk met de conclusie te beginnen: dat is niet gelukt.
Til s mocht beginnen tegen Adrie Bosmans en had vanaf het begin eigenlijk
geen schijn van kans. Adrie is een degelijke biljarter en gaat al een jaar of
43 in het district Nijmegen mee. Op maakbare ballen scoort hij ongeveer 90
% en dat is knap. In ieder geval is het meer dan de 62 % die ik haal. Voeg
daarbij de vele graftakkenballen die ik van hem kreeg en je hebt: “een
kansloze missie” Eindstand wedstrijd: 49 – 29 en tussenstand: Boslust –
Kakatoe 3 – 0.

Onze supersub Chris mocht daarna aan de bak.
Het vlaggenschip van het driebanden van biljartvereniging Kaketoe ’80
(Wij dus en niet die gebakjes van het team van teamleider Dockers) zijn
zeer verheugd met de versterking van Chris. Hij is een serieuze biljarter en
weet zijn eigen kwaliteiten en tekortkomingen op waarde te schatten. Chris
is vooral een libre speler en dat is onvermijdelijk van invloed op zijn
driebandenspel. Het is wat “ielig” allemaal. Ruud en ik hadden geregeld de
neiging om te roepen: “geef eens een flinke jens tegen die bal!” Maar ja:
“het zit er niet in!” Dat is maar goed ook want de prioriteit van Chris ligt
bij het libre.

Het is zoals het is en Chris heeft zich kranig geweerd. Tegenstander Fred
Schaap was niet blij met hem en klaagde volop! Chris bleef glimlachen en
dacht: “d’n dikke”! Het was geweldig om te zien. Desondanks won Fred
met 2 – 0. Nieuwe tussenstand:
Boslust – Kaketoe: 5 – 0.

Als laatste was Ruudje aan de beurt. Ruudje zegt geregeld dat het hem
allemaal niet zoveel uitmaakt dat hij tweede man is. De rest weet wel beter,
maar waarschijnlijk is hij na de kerst weer gewoon nummer 1. De
natuurlijke rangorde is dan hersteld.
Neemt niet weg dat Ruudje ook verre van goed speelde. Het was dat
tegenstander Tonnie Kersten langzaam maar zeker de pijp leeg zag gaan.
Eindstand 0 – 2 (33 – 41 in 56 beurten.) De Totale eindstand was 5 -2.

Als sporter heb je altijd dat anderen beter presteren dan jij doet. Zo was
het en zo zal het altijd zijn. Nog even een speciaal compliment voor heer
Dockers. Daniel moest op de andere tafel tegen Henk Janssen en scoorde
1.950. Fantastisch! Ook Henk scoorde ruim boven de 1.00. Een geweldige
partij! Zo kan het dus ook!

Bij terugkomst in de Kaketoe zagen we nog net de laatste stoten van onze
grote vrienden van Caramba 1. Allemachtig, wat was dat een drama. Wij
dachten dat wij beroerd speelden maar vergeleken met die gebakjes valt het
allemaal best mee!

Met lieve biljartgroeten, Peter

