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VAN DE REDACTIE
Een extra lange editie van deze laatste 2 wekelijkse Nieuwsbrief. Met ingang van 1 mei zal
De Nieuwsbrief i.p.v. 2 wekelijks, maandelijks verschijnen. Wij stellen het op prijs wanneer
onze “lezende” leden eens een reactie achterlaten op onze website of doorgeven aan de
redactie. Ook je ervaringen van een partijtje bij Ton Brekelmans kun je hier (in ’t kort) kwijt!
Ons kent ons……. dus wat let je! Om het gemakkelijk te maken kun je HIER klikken.

BILJART DITJES & DATJES
GROEN LICHT
NK driebanden in Berlicum eind april 2021
Het NK driebanden - de Masters - kan eind april definitief
in Berlicum worden gehouden. Dat bericht kreeg de
organisatie van de biljartbond KNBB en de veiligheidsregio. Uiteraard worden de coronaregels streng
gehandhaafd. Publiek is niet welkom in Den Durpsherd
van 25 tot en met 29 april. Alle spelers, organisatoren en
de tv-crew worden voor het toernooi tot twee keer toe
getest.
Het toernooi wordt live uitgezonden op Ziggo Sport.

De zestien spelers bij de Masters (met de rankingpunten): 1. Dick Jaspers (300 punten), 2. Jeffrey
Jorissen 256, 3. Roland Uijtdewillegen 192, 4. Dave Christiani 184, 5. Kay de Zwart 160, 6. Jean van
Erp 156, 7. Martien van der Spoel 140, 8. Harrie van de Ven 136, 9. Joey de Kok 136, 10. Barry van
Beers 124, 11. Raimond Burgman 116, 12. Raymund Swertz 116, 13. Ludo Kools 92, 14. Huub
Wilkowski 84, 15. Frans van Schaik 84, 16. Jack van Peer 84. Reserves: 1. Volkan Cetin, 2. Therese
Klompenhouwer, 3. Sander Jonen.

UIT DE OUWE DOOS
Pietje: Vandaog zek zommar stram.
Hannes: En vruuger waarde zô gezwak.
Pietje: We zitte teegusworrig vulsteveul. Zumme subiet nie us un stukske
oplôope.
Hannes: Ik zè nog nie bèùte gewist, ist goej weer?
Pietje: Rillleke, tis wè drèùlerig, nauw ist drêûg en un uur geleeje zééverde ut nog.
Hannes: Dan ist goed, aanders zit ik hier toch mar wè te dutsele. Waor wilde nôr toe?
Pietje: Zomar un rondje durt törp.
Hannes: Dan wel op ons gemak en as ge iemmes teegekomt dan blefder nie allejezus
lang meej auwmeute want dan koome we nôot rond.

VAN LEDEN VOOR LEDEN (ingezonden stukje)
Weet u nog dat ……
 Er op 27 februari 2020 na een corona-test al




















bekend was dat er 154 mensen besmet waren;
 De eerste besmettingen er zelfs al in januari
2020 waren, bleek later;
 Vóór carnaval in februari 2020 er al 63
mensen rondliepen met klachten;
Op 27 februari 2020 de eerste officiële Corona-patiënt werd gemeld uit Loon op Zand;
Op 12 maart tot 15 juni 2020 het TREFPUNT voor de eerste keer gesloten werd;
Op 15 juni tot 20 oktober het TREFPUNT weer open was en we twee weken met een schema
mochten biljarten met een scherp protocol. Nadien biljarten met uitsluitend het door ons
aangemaakte protocol;
We van 6 t/m 21 augustus ons 3e Open Udenhouts Kampioenschap libre en Bandstoten
georganiseerd hebben en dat op twee biljarttafels;
Het TREFPUNT weer gesloten werd op 20 oktober tot 17 november 2020;
Van 17 november tot 3 december 2020 het TREFPUNT wederom werd geopend;
Na vele besmettingscijfers het TREFPUNT weer dicht ging vanaf 3 december tot?
Nederland tot nu toe 1,10 miljoen Corona besmettingen telt;
Wereldwijd dit 114 miljoen is;
In Nederland er tot dusverre bijna 16.000 sterfgevallen door Corona zijn;
Wereldwijd er al 2,6 miljoen doden zijn gevallen door Corona;
Het op 7 februari 2021 erg veel gesneeuwd had (hier en daar 25 cm);
We op 14 februari plots konden gaan schaatsen na enkele dagen vorst (-15)
Nederland twee dagen code rood had i.v.m. vorst en sneeuw en derhalve er geen openbaar
vervoer mogelijk was gedurende twee dagen;
Op 22 januari Dick Jaspers kampioen driebanden werd in Nistelrode;
KTK momenteel 68 leden telt;
Dat we allemaal uitkijken naar heropening van het TREFPUNT.
Taken van de regering
Verantwoordelijk voor:
 de uitvoering van wetgeving en
Rijksoverheidstaken;
 de begrotingen opstellen en
aanpassen.
Taken van het kabinet
 benoemt commissarissen van
de koning, burgemeesters en
leden van de rechterlijke
macht;
 bestuurt het land en voert het
beleid uit.
Ministerraad
 De ministers vormen samen
de ministerraad.
 De minister-president is
voorzitter van de ministerraad.
 De ministerraad besluit over
het beleid van de regering.

Wordt dit de nieuwe coalitie 2021 ??

ALS JE HET NOG NIET WIST…..
GEWICHT
Een biljart moet massa hebben, want massa maakt
energie. Om dit te bereiken, gebruiken we o.a. 5 cm.
dikke leistenen platen in 3 delen van 160 kilo om
vervoer en plaatsing te vergemakkelijken. Poten,
banden, houten lijstwerk en laken brengen het totaal
gewicht van een biljart (115 x 230 cm.) op ongeveer
een ton.
VERWARMING
Drie tot vijf centimeter onder de leistenen platen zitten gloeispiralen. Hoe droger een biljart
is, hoe beter het speelt. Het is aan te raden om een biljart niet te dicht bij een deur (op de
tocht) te plaatsen.
VLOER
Een biljart staat het beste op een betonnen vloer, in zand gestort. Bij een vrijdragende vloer
kan het nodig zijn, de vloer onder de poten van het biljart te steunen.
VERLICHTING
Boven een tafel van 230x115 behoren 2 lampen van elk 150W te hangen; precies boven de
acquitpunten (afstootpunten) en 85 centimeter boven het blad.
BALLEN
Een bal gaat 500 speeluren mee. Daarna is de souplesse eruit. Bovendien slijten de ballen 1,5
mm. per jaar. Een nieuwe bal heeft een doorsnee van 61,5 mm.
LAKEN
Vroeger bestond een biljartlaken (meestal groen, maar ook leverbaar in andere kleuren) in
hoofdzaak uit wol, tegenwoordig wordt er meer kunststof in verwerkt. Hoe meer kunststof,
hoe sneller het laken.

ZO WAS HET TOEN EN ZO IS HET NOG….
In 1832 bezit de familie Robben op het kruispunt de gehele
hoek tussen Slimstraat en Kreitenmolenstraat, inclusief de
grond waarop later eerst de kerk en later de pastorie zijn
gebouwd. Precies op het kruispunt stond toen al een
herberg annex bakkerij, gehuurd en beheerd door Adriaan
Verbunt. In 1867 is er een erfdeling waarbij Arnoldus
Robben eigenaar wordt. Als hij in 1873 overlijdt, trouwt
zijn weduwe Johanna Driessen in 1877 met Adrianus van
Rooij. Als haar zoon Antonius in 1882 naar Nieuwkuijk
verhuist, is hij de laatste Robben in Slimstraat 1. In 1882 wordt er een drankvergunning afgegeven
aan Adrianus van Rooij, die in 1916 wordt overgeschreven op Jan van Rooij. Van 1921 tot 1926 is
Adriaan Boom (- Van Rooij) de vergunninghouder. Als deze met zijn gezin naar Amsterdam verhuist,
wordt Jan Klis - Keuninx de nieuwe kastelein, tot 1942. Na leegstand onder de oorlog gaat in 1945 de
familie Van Son de zaak runnen, die wordt opgevolgd door de familie Adams. Zij dragen de zaak in
1971 over aan Sjef en Ada Schapendonk. Zij gaven hun zaak de naam 't Centrum. In 2012 maken Sjef
en Ada plaats voor Twan en Franka van Gool-Swaans. Al in 2014 neemt Han Vrinds de scepter over en
is anno 2020 nog de uitbater van 't Centrum.

Voor als het weer mag. Klik HIER wat de Udenhoutse horeca dan te bieden heeft.

GOED OM TE WETEN
TREFPUNT SENIOREN UDENHOUT
Stichting de Peppel voert het beheer over enkele gebouwen welke
eigendom zijn van de Gemeente Tilburg, zo ook ’t TREFPUNT
Senioren. Stichting de Peppel verhuurt deze locatie weer door aan de
Stichting Welzijn Ouderen Udenhout. Sbv KTK huurt een groot
gedeelte van de ruimte van laatstgenoemde Stichting. Als
Biljartvereniging KTK mogen wij trots zijn om over zo’n
accommodatie te kunnen beschikken.
VRIJWILLIGERS
Maar niet alleen op de accommodatie moeten wij trots zijn, trots
moeten wij ook zijn op de inzet van vele gastdames, vrijwilligers en
de beheerder van ’t TREFPUNT. Zij zorgen er steeds weer voor dat
wij, maar ook onze gasten, het naar hun zin hebben.
Voorwaar een compliment waard.
BEHEERDER
Tijdens of na afloop van een partijtje biljart een drankje doen in ons
“clubhuis”? Voor ons allemaal is deze ruimte de plek om gezellig bij elkaar
te zijn. ‘t TREFPUNT beschikt over een beheerder welke belast is met de
dagelijkse gang van zaken. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de inèn verkoop van o.a. koffie, thee en andere drankjes. Voor het uitoefenen
van deze “job” komt er behoorlijk wat kijken, maar er is ook voldoende
tijd om tussen de bedrijven door wat trek en doorschietballetjes te
oefenen. Als coördinator van de Hart van Brabant competities draagt hij
ook zijn steentje bij aan onze vereniging.

WIJN -WETENSWAARDIGHEDEN (ingezonden stukje)
Wijn… een “natuurlijk” drankje, gemaakt van het sap van druiven.
De ene wijn vinden wij lekker en de andere weer niet.
Dat is niet zo gek want smaken verschillen immers. Maar let op……
“De leugen staat op het etiket en de waarheid zit in de fles”.
Dus vooral proeven! Héél veel proeven!
Klik eens HIER daar lichten wij een tikkeltje van de wijnsluier op.
Wie doe ik een plezier met het digitaliseren van maximaal 1 VHS videoband?
Kan worden geleverd op een DVD of een USB stick. (zelf aanleveren)

Eventuele reacties naar: c.eijkens@home.nl

OM NOOIT / NIET TE VERGETEN

CAFE BILJART (van Toon Hermans)
Ome Arie was ongeveer tachtig
Ome Willem was ook net zoiets
Ze vonden het leven nog prachtig
Ze zaten nog recht op de fiets
Ze zagen mekaar alle dagen
In het dorp, in het kleine café
En ze hielden van sarren en plagen
Als ze samen biljartten, die twee
Café biljart, café biljart
Klein stukkie groen voor 't eenzaam hart
'T schuifie zegt klik, balletje tik
Die ene ben jij, die and're ben ik
Het was steeds een sigaar en een slokkie
Al hesen ze niet meer zo snel
Ze keken niet eens op hun klokkie
Zo gingen ze op in hun spel
En boven het groen van het laken
Daar leken ze jonger, zowaar
Ze probeerden mekaar af te maken
Maar ze konden niet buiten mekaar
Café biljart, café biljart
Klein stukkie groen voor 't eenzaam hart
Schuifie zegt klik, balletje tik
Die ene ben jij, die and're ben ik
Het was koud, het was eind januari
En Willem stond al aan de tap
Toen kwam iemand zeggen dat Arie niet kwam
Eerst had het nog iets van een grap
En Willem, het was een aparte
Hij zei, toen die de boodschap ontving:
"Alleen kan een mens niet biljarten”
Hij zette z'n pet op en ging
Café biljart, café biljart
Klein stukkie groen voor 't eenzaam hart
Schuifie zegt klik, balletje tik
Die ene ben jij
En die and're ben ik….

KONINGSDAG 2021
Geen handjes schudden of een cultureel
rondje door het centrum; Koningsdag
2021 wordt opnieuw niet als vanouds
gevierd. Hoe staan we dan wel stil bij
de verjaardag van onze koning?
Onze koning reist op 27 april samen
met zijn gezin af naar Eindhoven. De
locatie is ook meteen bekendgemaakt:
de High Tech Campus. Vanuit een
studio zullen er speciale online en tvuitzendingen worden gemaakt. Dit
allemaal met het thema KennisMaken.
Tijdens deze 'talkshow' zal het gezin in
gesprek gaan met bewoners en
organisaties uit Eindhoven. Ook
prinsessen Amalia, Alexia en Ariane
schuiven hierbij aan.

VAN LEDEN VOOR LEDEN. FFFFF VOORSTELLEN
Hallo collega-biljarters van KTK,
Recentelijk werd ik gevraagd, door de redactie van deze
nieuwsbrief, om iets over mijzelf te vertellen cq prijs te willen
geven. Natuurlijk wil ik graag aan dit verzoek voldoen.
Tenslotte is het weer extra leesvoer voor jullie lezers van KTK.
Weet natuurlijk niet of je er wat aan hebt, hahaha.
Welnu, ik ben geboren in Biezenmortel, alwaar mijn ouders
eerst inwoonden bij fam. Melis en nadien bij de fam. Maas. Vrij
snel zijn we naar Udenhout verhuisd tegenover de Boerenbond
en nadien Populierenlaan. Na getrouwd te zijn hebben mijn
vrouw en ik in enkele dorpen rond Udenhout gewoond,
Oisterwijk, Biezenmortel, Haaren en weer terug in Udenhout.
Sedert 2 jaar wederom verhuisd van Udenhout naar BerkelEnschot wat ook prima bevalt.
Ik ben inmiddels 64 jaar, 42 jaar getrouwd, vier kinderen en 1 kleinkind waar we natuurlijk
super trots en blij mee zijn.
Ben 47 jaar werkzaam geweest als verpleegkundige bij Prisma, voorheen Assisië, alwaar ik de
laatste 32 jaar alleen nachtdiensten, 1 week op, 1 week af, gedraaid heb. Mede daardoor heb
ik mijn pensioen eerder in laten gaan om te kunnen gaan genieten van de vrije tijd. Momenteel
heb ik wel nog een parttime baantje voor 1 dag/week als tuinman bij het “Kruispunt”,
tegenover Mc Donalds, waar ik het ook prima naar m’n zin heb.
M’n eerste kennismaking met biljarten dateert al vanaf mijn begintijd als leerling
verpleegkundige. In het contactcentrum stond een biljart waar dan tijdens het spelletje
biljarten je je collega’s beter kon leren kennen. Op diverse afdelingen stond wel een biljart
waar je trachtte je gemiddelde op te vijzelen, wat niet altijd goed lukte. Vanaf eind jaren ‘70
heb ik geen biljart meer aangeraakt totdat ik in 2018 lid ben geworden bij KTK. Hier heb ik
ontzettend veel plezier met biljarten, waarbij de ongedwongen sfeer in de ochtend fantastisch
en rustig is en ‘s middags het wat meer serieus en spannend wordt tijdens de spelletjes in
wedstrijdverband.
Van de vele biljart-spelsoorten spreekt het driebanden mij veruit het meest aan. Volg wekelijks
les bij John van Tilburg (jullie zeker wel bekend), die mij vele dingetjes tracht bij te brengen cq
te leren zoals o.a. controle en het bekende “overhouden”. De reden waarom ik driebanden zo
leuk vind, is dat na ieder gemaakte carambole even een soort juichstemming in je loskomt, in
tegenstelling tot libre waar bij de eerst gemiste bal vaak gelijk al wat chagrijn oproept. Ik heb
mij dan ook voorgenomen om wat vaker driebanden-wedstrijden en/of toernooien te gaan
spelen.
Verder ben ik als voetballer actief geweest en probeer nu een prestatie te leveren in de
Padelsport (dit is een variant op tennis en squash).Tevens vind ik een stevige wandeling altijd
erg prettig. Daarnaast wordt er regelmatig een beroep op mij gedaan door als klusser bij te
springen bij de kinderen. Het is nog niet voorgekomen dat een der kinderen niet aan het
verbouwen was.
Snap je nu ook beter waarom ik vroeger met ouderdomspensioen ben gegaan ?
Ik kijk, net als jullie allemaal, er steeds meer naar uit dat het Trefpunt weer open gaat en ik
jullie weer kan ontmoeten aan de biljarttafel en/of gewoon voor een kop koffie en babbel.
Groetjes Wout van Hal.

