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VAN DE REDACTIE
UITSLAG ENQUETE NIEUWSBRIEF
Totale inzendingen
Wel een leuk idee
Hoeft van mij niet
2 wekelijks prima
Per maand voldoende
Wil wel kopij insturen
Wil geen kopij insturen

37
33
6
16
23
13
26

89%
17%
44%
62%
36%
70%

Willen diegenen die op het enquêteformulier hebben aangegeven GEEN bezwaar te hebben
met het inzenden van een stukje kopij zich a.u.b. melden bij: hans.peijnenburg@home.nl
Wij beschikken namelijk niet over de emailadressen, omdat de enquête onder volstrekte
anonimiteit is gehouden.
VOOR ENKELE ENQUETE REACTIES KLIK HIER

BESTUURSMEDEDELINGEN
Ledenvergadering.
Een datum voor de jaarlijkse Ledenjaarvergadering kunnen wij i.v.m. de huidige
Corona-maatregelen nog niet vaststellen. Wij hopen eind april begin mei een
datum te kunnen vaststellen.
Bestuursverkiezing.
Bestuurslid Noud Klerkx, interne competitieleider, is aftredend en NIET herkiesbaar
Het Bestuur is derhalve op zoek naar een vervanger voor Noud.
Kandidaten kunnen zich aanmelden, graag vóór 30 maart a.s., bij het bestuur.
Interne competitie
Wanneer wij weer veilig in het TrefpunT mogen aantreden, is besloten dat wij de
interne competitie uitspelen. Mogelijk zijn wij dan wel genoodzaakt om het eerder
opgestelde bekende KTK Corona protocol weer te hanteren.
Wanneer wij met deze interne competitie kunnen beginnen is nog onduidelijk.
Mogelijk dat wij de maand juni hierbij betrekken, in dat geval zal de competitie
wellicht op uiterlijk maandag 5 of 12 april kunnen starten.
Bij een latere aanvangsdatum zullen wij moeten overgaan naar een halve
competitie. Uiteraard worden alle deelnemende leden daarover dan tijdig
ingelicht. Als je aan deze interne competitie niet meer wenst deel te nemen of
bepaalde dagen niet naar het Trefpunt kunt komen, laat dit dan vóór 1 maart a.s.
weten. Bel of mail hiervoor naar de wedstrijdleider
Noud Klerkx : 013-511 1902 0f 06 - 13073544 noudklerkx@hetnet.nl
Nacompetitie
Er zal dit jaar géén Nacompetitie plaatsvinden.

FFFF VOORSTELLEN
3,200 GEMIDDELD BLIJFT EEN ERG MOEILIJKE UITDAGING !!
Rond mijn 25e jaar in 1975, ben ik begonnen met
biljarten bij V.O.O. ( Vrienden Onder Ons) in ons café “Het
Dorstige Paard” in Udenhout. In het begin speelde ik amper 2,00
Enkele jaren later besloten enkele leden van V.O.O om onder de
KNBB-vlag te gaan spelen. We kwamen in de C3 klasse terecht (tot
4.000 gemiddeld) waarbij iedereen 100 caramboles moest maken.
Ik speelde toen een acceptabel moyenne van 3,20. Daarna
mochten wij voor het Nederlands Kampioenschap strijden. Zonder
hoge verwachtingen gingen wij op weg naar Amersfoort. We
wisten dat vele andere districts-kampioenen vaak ruim 4.000
gemiddeld speelden en ons team hooguit tussen de 2.500- 3.900.
Maar ……we werden Kampioen van Nederland !!! En wat mij nog
nooit overkomen was, ik maakte in van één de drie te
spelen partijen in 11 beurten 100 caramboles ( 9,100 gem.). Het Wilhelmus was hierna
geheel en alleen voor ons !!
We werden door deze prestatie door de gemeente Udenhout later gehuldigd voor
deze voortreffelijke sportprestatie waarbij ons een oorkonde en een
sportpenning werd uitgereikt.
Je snapt, een biljartervaring om nooit te vergeten !! Tussen 1990 en 2005 heb ik niet of
nauwelijks gebiljart. Daarna toch de keu weer opgepakt en lid geworden bij “het
Groene Laken” in café ’t Centrum, alwaar ik gemiddeld maximaal 2.500 gespeeld heb.
In 2015 lid geworden van sbv KTK en speel hier met erg veel plezier, zowel intern als
in de Hart van Brabant competitie. In 2018 ben ik weer KNBB gaan spelen (C1 klasse) bij
V.O.O. in ontmoetingscentrum ’t Plein.
Het huidig moyenne in al deze competities ligt nu tussen 2,600 - 3,000
Maar mijn doel is om over het gehele seizoen naar een moyenne van 3,20 te groeien.
Een mooie maar erg moeilijke uitdaging!
(Ton Brekelmans)

BILJARTNIEUWS
TREKSTOOT
De trekstoot en de doorstoot zijn de stoten, waar naar mijn
mening de meeste mogelijkheden liggen om de ballen te
verzamelen of het positiespel te spelen. Tevens is het ook
niet mogelijk onze biljartsport goed te beoefenen zonder
deze stoottechniek in redelijke mate te beheersen. De
trekstoot wordt bijna altijd met een lage voorhand
gespeeld en met de keu (indien mogelijk) zo vlak mogelijk
op het biljart. Een trekstoot is altijd een combinatie van het juiste richtpunt en de juiste
diepte in de bal. Men spreekt van een trekstoot indien de stootbal zich in een hoek van
minder dan 90 gr van bal 2 beweegt.

Trek en doorstootballetjes? Klik HIER
WIST U DIT??
CITATEN VAN JOHAN







Je moet schieten, anders kun je niet scoren.
Om te winnen moet je 1 goal meer maken, dan je
tegenstander
Het moeilijkste aan een makkelijke wedstrijd, is om een
zwak team slecht voetbal te laten spelen.
Voetbal is een spel van fouten. Wie de minste fouten
maakt, wint.
Het is beter om te verliezen met je eigen visie, dan met de
visie van een ander.
Er is maar 1 moment waarop je op tijd kunt zijn, anders ben je of te vroeg, of te laat.

UFO BOVEN UDENHOUT?
In het Brabants Dagblad van woensdag 7 mei 1997
stond een merkwaardig bericht Het was net lunchtijd,
de kinderen zaten te eten en de paarden hadden even
rust. Maar plotseling, even na de klok van 1 uur,
gebeurde er iets waardoor de paarden hevig
schrokken en in paniek raakten. Tien paarden sloegen
op hol en werden later elders in de Loonse en
Drunense duinen teruggevonden. Er moet iets
vreemds in de lucht zijn geweest. De gebeurtenis
heeft ook de aandacht getrokken van UFO kenners!

Iedereen die in de maand MAART
jarig is, of een andere feestelijke
gebeurtenis te vieren heeft:

VAN HARTE
GEFELICITEERD

BILJARTACCESOIRES
Voor biljarters die last hebben van klamme handen zijn
er speciale biljarthandschoenen beschikbaar. Meestal
zijn bij een biljarthandschoen alleen de middel- en
wijsvinger en de duim “geschoend” en is de rest open.
Als de top van uw keu vuil is en deze met een schokkende beweging tussen uw wijsvinger en
duim heen en weer gaat, omdat uw vingers klam zijn (hetgeen regelmatig voorkomt bij
belangrijke wedstrijden), dan kan zo’n handschoentje uitkomst bieden.
Bent u een beginnende speler, laat de handschoen dan even voor wat het is, aangezien uw
medebiljarters en vooral overige cafébezoekers al gauw de spot met u zullen drijven.
Zijn uw vingers altijd bezweet tijdens ’n spelletje biljart, dan is het natuurlijk een heel ander
verhaal.
En speelt u met een kunststof keu, dan heeft u vaak niet eens de keus om zonder handschoen
te spelen. Dergelijke topeinden houden vuildeeltjes gemakkelijk vast, waardoor spelen wat
stroever gaat.
Biljarthandschoentjes zijn meestal ‘one size fits all’ oftewel zijn geschikt voor iedere maat
hand. Tegenwoordig zie je steeds meer biljarters die de topjes van ‘wijsvinger’, ‘middelvinger’
en ‘duim’ hebben afgeknipt, om, zoals ze zelf zeggen, meer voeling met het biljart te houden.
Als u dat ook wilt, knip dan hooguit een millimeter van de topjes weg om te voorkomen dat
uw vingers alsnog de keutop raken, want dat was immers de reden om een handschoentje te
dragen. Overigens zijn deze ingekorte handschoenen nu ook in de biljarthandel verkrijgbaar.
Nieuw zijn de vingerschoentjes, waarbij enkel de duim, wijs- en middelvinger “geschoend”
zijn en de rest van de hand vrij is. Sommigen geven hier de voorkeur aan.

PUZZEL/KOPIJ
WAT IS KOPIJ?
Online een eenvoudige
kruiswoordpuzzel oplossen?

Klik dan HIER

Dat zijn “digitaal aangeleverde
tekstdocumenten (in Word),
afbeeldingen (in jpeg of png of
overzichten.(bijv. in Exel).
Bedoeld voor plaatsing in onze
Nieuwsbrief.

CORONA
GRAPPIG! CORANAPROOF? KLIK OP ONDERSTAANDE LINK.
https://www.youtube.com/watch?v=xn6JpQmODy4&ab_channel=Ferryvande
Zaande
Corona Virus…..weg ermee dat willen wij toch allemaal;
Weer kunnen biljarten bij ’t gezellige Trefpunt in de biljartzaal;
Koffietje, frisje, biertje of een glaasje wijn;
Wat zullen wij allemaal weer in onze nopjes zijn.

