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VAN ONZE VOORZITTER (ingezonden stukje))
Beste leden,
In het voorjaar heeft Carel Eijkens mij gevraagd wat ik van een Nieuwsbrief
vond. Dit om alle KTK leden in deze moeilijke en vooral sociaal arme Corona
periode wat info en luchtige teksten aan te bieden.
De Nieuwsbrieven werden over het algemeen op enkele uitzonderingen na goed
ontvangen. Onduidelijk is of deze Nieuwsbrieven goed gelezen werden, wel
duidelijk is dat er vanuit de leden weinig respons kwam om iets in een van de
Nieuwbrieven te plaatsen. En werd het voor de samensteller steeds moeilijker
om deze op een originele manier te blijven vullen. Mijn dank gaat uiteraard uit
naar al diegene die wel de moeite genomen hebben om iets te plaatsen.
Daarnaast was het ook moeilijk om actuele KTK info te geven omdat alles stil
lag. En naar we hopen zal deze noodzakelijke ingreep snel tot het verleden
behoren. En kunnen we face to face weer gezellig in het Trefpunt elkaar
ontmoeten en van allerlei gedachten wisselen over alles en iedereen.
En naar we hopen kunnen we vanaf 09 juni weer fysiek terecht in ’t TrefpunT.
Het doel zoals in de eerste alinea omschreven is zeker bereikt. Maar geeft niet
de motivatie om deze na deze Corona periode te handhaven. Vandaar ook dat
er voor gekozen is om ná 01 juni te stoppen met het uitgeven van deze
Nieuwsbrief. Wel nodigen we alle leden uit om via onze website
www.biljartenktk.nl jezelf op de hoogte te houden van allerlei ontwikkelingen
zoals:
*
De Open Udenhoutse Kampioenschappen waarvoor je, via het
inschrijfformulier, je nog steeds in kunt schrijven.
*
Informatie over de interne Competitie
*
Informatie over de Hart van Brabant Competitie
*
En verder allerlei andere zaken welke noodzakelijk zijn en onze
biljartsport dienen.

Ondanks de Coronaperiode heb ik inmiddels tegen 24 leden van onze vereniging
mogen biljarten. Ik hoorde alleen maar leuke reacties en heb het met plezier
gedaan. Bedankt voor de leuke attenties en de bloemenbon. Mijn beste partij in
40 beurten was tegen Jan Lemans 7.10 en mijn slechte partijen tegen Marinus
Mathijsen in 40 beurten 1.68. en alle andere libre partijen daar tussenin.
En bij Kader lag alles tussen de 5.50 en 1,80 gemiddeld. We blijven biljarten tot
het Trefpunt open gaat. Ik zal degene bellen wie aan de beurt is.
Graag wil ik Carel nogmaals bedanken voor het samenstellen van de
uitgebrachte Nieuwsbrieven en wens ik alle leden veel gezondheid toe.
Tot in het Trefpunt.
Ton Brekelmans (voorzitter KTK).
WITTE DÈ NOG?

DE BOKKENRIJDERS IN UDENHOUT
De aanhoudende armoede in
de 17e en 18e eeuw (zie
Armoede) was de bakermat
voor het ontstaan van vele
bendes, met als belangrijkste
motief door diefstal in het
levensonderhoud te voorzien.
Man en vrouw, jong en oud,
boer en burger, leden van
bendes kwamen voort uit alle
lagen van de bevolking.
Overdag nette lieden trokken er 's nachts met bendes op uit. De meest bekende bende
uit de 18e eeuw is de Bokkenrijders, waarvan activiteiten bekend zijn tot aan Den
Bosch. Udenhout was eigenlijk best een mooie thuisbasis voor bendes. Er waren drie
mogelijkheden om snel te vluchten, indien de rechterlijke macht al te dichtbij kwam.
Ze zullen de weg hebben gekend in het moerasgebied Den Brand, waar onbekende
soldaten zich niet waagden. Of iets verderop waren de duinen een schuilplaats. Net zo
gemakkelijk kon men Brabant ontvluchten. Vlak voorbij Loon op Zand begon het
graafschap Holland met andere dienders en andere jurisdictie. Daarnaast waren er
volop groepen zwervers, die bewoners een onveilig gevoel gaven. Dat waren zeker
niet alleen plaatsgenoten, integendeel. Vaak kwamen ze van heinde en verre door het
land gezworven. Een apart probleem daarbij vormde de manier van oorlog voeren in
vroeger tijden. Er was geen zogenaamd staand leger dat in vaste dienst was, maar
een grote groep huursoldaten die aan het eind van de strijd werden ontslagen. Vaak
kwamen deze lieden uit andere landen (Zwitserland, Duitsland, Schotland e.d.) en
hadden hier helemaal geen thuis. Die zwierven in groepen door het land en vormden
een bedreiging voor de rust.

PRENT EN KOOKTIP VAN DE WEEK

HETE BLIKSEM
Ingrediënten
 6 geschilde aardappelen
 2 zure appelen (goudrenetten)
 2 zoete appelen en 2 peren
 1 ui, gesnipperd
 2 à 3 deciliter warm water
 50 gram boter
 peper en zout
Bereiding
Schil de aardappels, snijd ze in blokjes en was
ze onder koud water. Doe de aardappels in
een grote pan en zet ze (geheel onder water)
even weg. Schil alle appels en peren, verwijder
de klokhuizen en snijd de appels en peren in
blokjes. Voeg de appels, peren en de uien toe
aan de aardappels en kook het geheel in 2 à 3
deciliter water met zout. 20 tot 30 minuten
laten koken. Dan afgieten (kookvocht
opvangen) en stampen. De boter aan het
kookvocht toevoegen en tevens door de
stamp mengen tot het geheel de gewenste
smeuïgheid heeft.

OPEN UDENHOUTSE BILJARTKAMPIOENSCHAPPEN 2021
Vele biljartliefhebbers hebben zich ingeschreven
voor het door ons te organiseren Udenhoutse
Biljartkampioenschap. Voor het eerst kon men
via onze eigen website “online” inschrijven. Na
het versturen van het inschrijfformulier kwamen
deze rechtstreeks in de mailbox van de
wedstrijdleider terecht. Alle binnengekomen
gegevens worden “automatisch” keurig
gerangschikt op naam, email, de vereniging,
het gemiddelde, aantal caramboles e.d.
Maar ook het opstellen van sheets voor o.a. poule-indelingen, de gespeelde
wedstrijden, het aantal te maken caramboles, de uitslagen, verhindering e.d. is sterk
vergemakkelijkt.

Moeilijker hebben wij het niet kunnen maken maar wel makkelijker!
Maar het blijft elke keer weer een uitdaging om alles in goede banen te leiden maar
onze wedstrijdleider heeft daar genoeg ervaring mee, dus…. het gaat weer lukken!

ZO IS HET
ONDERHOUD BILJARTLAKEN
Gebruik nooit een gewone borstel of een viltblokborstel.
Hiermee verdeelt u het vuil alleen maar over het
biljartlaken.
Gebruikt u ze wel, dan toch zeker daarna
stofzuigen, zoals hieronder getoond.
Gebruik uitsluitend een hulpstuk voor op de
stofzuiger die het vuil op uw biljart losmaakt en
het gelijktijdig opzuigt. Zuig altijd in de
lengterichting van het laken:
Indien u de banden op deze manier hebt gereinigd, zuig dan met de buis van de stofzuiger,
dus zonder hulpstuk, het vuil van de tafel en de band.
Als uw biljart veel gebruikt wordt, dan komt er op de banden van het biljart talk vet van de
handen van de spelers. U ziet dan na verloop van tijd dat de banden gaan “blinken”, met het
gevolg dat ze niet meer correct afgeven.
Er is maar één manier om het talk vet goed te verwijderen, namelijk met een stuk gewassen
oud laken. Door het wassen wordt de stof opgeruwd. U moet als het ware aan het biljart
gaan hangen, om voldoende druk op de band uit te kunnen oefenen, dan gaat het talk vet er
het beste af.
Het spreekt vanzelf dat, wanneer het biljart veel gebruikt wordt, het vaker onderhoud nodig
heeft dan wanneer het niet intensief wordt gebruikt. Maak er een goede gewoonte van om
uw biljart, iedere dag, dat het bespeeld wordt, ook te reinigen (stofzuigen met het
stofzuigerhulpstuk). Maak er geen gewoonte van om uw keu te krijten boven het biljart en
plaats het krijtje nooit met het krijt naar beneden op de biljartrand. Een biljart wat goed
verzorgd wordt geeft ook meer speelgenot. De gebruikers zullen u dankbaar zijn.

Voetnoot van de redactie:
Bovenstaande is uitsluitend van toepassing op leden die zelf een biljart thuis
hebben, binnen ’t TrefpunT is het onderhoud in de zéér bekwame handen van
onze beheerder Wil van Gestel.

Sommige luisteren voor geen meter, laat staan anderhalve!

ZE GOAN DUR BEST VUR ONS DOEN!!!!!
GEZOND EN GELUKKIG OUD IN JE EIGEN WIJK / DORP
Ouderen hebben de toekomst in Tilburg, dus ook in
Udenhout. Daarom werkt de gemeente samen met alle partners in
de stad en de dorpen, de professionals, de vrijwilligers en ook de
ouderen zelf. De ambitie is: 'Een omgeving creëren waar de
randvoorwaarden aanwezig zijn om ouder te worden in het
midden van de maatschappij, waar je als oudere erbij hoort,
gezien wordt en ertoe doet.'

DE SOLDAAT (ingezonden stukje)
De soldaat
Een soldaat zat achter in een bus toen er een jonge
vrouw instapte die zichtbaar in verwachting was.
Zij ging zitten, wat bij de soldaat een glimlach opwekte.
De jonge vrouw voelde dat hij om haar lachte en ging ergens anders
zitten, waarop ze de soldaat weer hoorde lachen.
Zij verwisselde een tweede, derde, en zelfs een vierde maal
van plaats en telkens begon de soldaat harder te lachen.
De jonge vrouw gaf hem aan en de soldaat kwam in de
gevangenis voor ernstige belediging van een vrouw in die toestand.
Toen de zaak voor de rechter kwam vroeg deze rechter de soldaat
zijn eigenaardig gedrag te verklaren.
De soldaat zei:
“Edelachtbare, toen de vrouw in de bus stapte zag ik in welke positie
zij verkeerde. Zij ging nl. zitten onder de reclameboodschap:
“ Verwijder iedere verdikking “
Ik moest lachen en de vrouw wisselde van plaats maar ging nu onder
de bioscoop reclame zitten:
“ Binnenkort verwacht “
Ik moest wederom lachen en de vrouw ging ergens anders zitten.
Nu nam ze plaats onder reclame van UNOX die als tekst had:
“ Ik weet een worstje wel te waarderen “
Ik kon me niet meer inhouden, maar het werd nóg erger. Zij wisselde nogmaals van plaats en
ging zitten onder de reclame van DUNLOP autobanden, waar op stond:
“ DUNLOP’s rubberartikelen hadden dit ongeluk kunnen voorkomen “

De soldaat werd hierop vrijgesproken.

WIJ WETEN HET ALLEMAAL WEL MAAR TOCH………
Biljart spelverloop
Voordat het spel begint moet er bepaalt worden wie er mag beginnen. Dit kan door middel
van een “munt” toss, maar meestal wordt dit bepaald doordat beide spelers hun bal vanaf de
eigen kant via de korte band aan de ander zijde, in een rechte lijn zo dicht mogelijk bij de
korte band aan hun eigen zijde spelen, zonder die te raken. Degene die wint mag bepalen of
hij zelf wil afstoten of de beurt aan de tegenstander geeft.
Nu volgt de acquitstoot oftewel afstoot. De ballen liggen in hun beginpositie die gemarkeerd
staan op de tafel met de twee lichte ballen aan één kant en de rode aan de andere kant. De
bedoeling is om met de eigen bal via de rode bal de andere lichte bal te raken. Als dit lukt heeft
de speler een punt en mag hij doorgaan. Bij het vrije biljart, ook wel Libre genoemd, is het de
bedoeling om met de eigen bal beide ballen te raken. Het maakt, op de afstoot na, niet uit
welke bal er het eerst geraakt wordt.
Bij het specifieke Driebanden is het de bedoeling om, nadat een bal geraakt is, eerst drie
banden te raken voordat de tweede bal geraakt wordt. Bij het driebanden is het ook
toegestaan om de losse band te spelen. Dit houdt in dat er eerst drie banden wordt geraakt
voordat de 2 ballen worden geraakt. Bij het driebanden is goed inzicht en gebruik van effect
vereist. In het professionele biljarten wordt er in sets gespeelt die tot 15 punten gaan en wint
degene die als eerste 3 sets heeft gewonnen.

Verzamelballen oefenen? Klik dan maar eens HIER
EK VOETBAL 2021
Ook in 2020 kon het geplande EK voetbal niet doorgaan vanwege
de Coronapandemie, net zoals de diverse biljartcompetities. Toch is
besloten om Euro 2020 als officiële naam te blijven hanteren en dus
blijft ook het logo ongewijzigd. Het EK voetbal wordt dit jaar
eenmalig in elf speelsteden verspreid over elf verschillende landen
gehouden, waardoor het een unieke editie is.
Speeldata: 11 juni - 11 juli 2021 - Aantal deelnemers: 24
Aantal speelsteden: 12

Voor alle informatie klik HIER
Gelukkig zijn…
Elke dag opnieuw proberen
of je nu rijk bent of berooid.
Gelukkig zijn dat moet je leren.
Er zijn er zat die leren het nooit!
Toon Hermans

Als het weer niet meezit zorg dan voor een goede bui!

GE MOET UT MAR WETEN
LAMBERTUS KERK UDENHOUT
Onze Lambertuskerk is een zogenaamde Waterstaatskerk,
omdat de bouw werd begeleid door ingenieurs van het
Ministerie van Waterstaat. Het interieur van de kerk wordt
gesierd door enkele fraaie kunstwerken. Het hoofdaltaar
dateert van 1848. Achter in de kerk boven het portaal bevindt
zich een Loret-orgel, dat in 1868 werd gebouwd en in 1996
geheel is gerestaureerd. Bijzondere vermelding verdienen ook
de kerkbanken, die in de jaren 1955-1959 vervaardigd zijn
door de Beierse kunstenaar Leo Bäumler.
De zijwangen van de banken dragen fraai houtsnijwerk met
zeer gevarieerde motieven: de litanie van alle heiligen,
parabels uit het Evangelie, bloemen, bomen en verwijzingen
naar Udenhoutse personen en activiteiten.
De toren St. Lambertus kent een eigen Parochielied “Huis waar mensen samenkomen”, dat in
1991 is geschreven bij de viering van het 150-jarig bestaan van de huidige Lambertuskerk.

Klik HIER voor een spectaculair vlucht over de Lambertuskerk.
DRIEBANDEN
Op het podium van het Nederlands kampioenschap
vocht hij tegen de tranen toen het Wilhelmus door de
arena klonk. De wonderbaarlijke, dolgelukkige
Brabander Ludo Kools, een 53-jarige debutant op de
Jumbo Masters, bekroonde op de slotdag een bizar
avontuur met de Nederlandse titel driebanden. Hij
was een stralende winnaar, een onwaarschijnlijke
kampioen, beloond met een ticket voor het WK driebanden in Korea. Ik ben zó gelukkig, het is
zó mooi, een kansloze debutant die gewoon Nederlands kampioen wordt, fonkelde hij na
zijn overwinning in de Mastersfinale tegen Raimond Burgman met 3-2.

ZO HEURT HET ……….
Een week geleden heb ik onze nieuwsbrief van jullie
ontvangen. Ik heb daarop volgens de aanwijzingen van
Hans gereageerd, maar ik denk, dat het niet is
overgekomen. Mijn computer reageert na opdracht van
verzenden met “Oeps” enz.
Ik wil even zeggen, dat ik vind, dat jullie prima werk
leveren. Er zit volop afwisseling in en de brieven zijn zeer
verzorgd en informatief. Ook de bijdragen van de eigen
leden zijn zeer interessant. Kortom: heel prettig om te
lezen. I.p.v. chapeau zeg ik “petje af”!
Met veel dank en vriendelijke groet,
Jan.

ONZE PENNINGMEESTER EN DE (TOENMALIGE) NEDERLANDSE BILJARTTOP
In de laatste nieuwsbrief stond een uitgebreid artikel
over Raymond Ceulemans, een van de grootste
naoorlogse biljarters. Waar ik best wel trots op ben is
dat hij ooit met MIJN KEU een biljartdemonstratie
gegeven heeft. Hoe dat zo, zullen jullie je afvragen.
Welnu, vanaf ongeveer 1980 ben ik vele jaren lid
geweest van Biljartvereniging ’t Raadhuis in BerkelEnschot. In 1990 bestond deze vereniging 25 jaar, en
ter gelegenheid daarvan wilden wij iets speciaals
doen om dit te vieren. Ik was toen penningmeester
(wat een toeval dat ik dat nu ook weer ben bij KTK).
Wij zaten te denken aan een demonstratiepartij tussen Christ van der Smissen en Jan Arnauts,
destijds zo’n beetje de top van het Nederlandse biljarten. Kosten toen 500 gulden, wat we wel erg
veel vonden. Het idee werd geboren om een NK Ereklasse te organiseren; mits goed aangepakt, de
gehele top aan tafel en dat zonder kosten. Wij opteerden voor het NK Bandstoten. Om ervaring op te
doen gingen wij een jaar eerder naar Puttershoek waar toen het NK gespeeld werd. Daar werden wij
uiteraard flink wijzer van.
Wij kregen het NK toegewezen en spelers als Harrie van de Ven, Jean Paul de Bruijn en Dick Jaspers
waren toen deelnemers. Dick Jaspers was toen nog zo jong dat hij nog geen rijbewijs had en door zijn
ouders van toernooi naar toernooi gereden werd.
Wij regelden ook op de “stille” donderdag- en vrijdagmiddagen een volle zaal door alle
seniorenbiljarters uit de omgeving uit te nodigen, zo nodig inclusief vervoer en met gesponsorde
bitterballen in de pauzes.
Voor de zaterdagmiddag werden alle jeugdbiljarters uit de regio uitgenodigd met als speciale gast
Raymond Ceulemans. Iemand binnen onze verenging had contacten met hem en omdat het ter
promotie van het jeugdbiljarten was, kwam hij voor een vriendenprijsje.
Samen met zijn vrouw Angele was hij op tijd aanwezig maar …. zonder keu!
Ik heb toen zijn demonstratie gered door MIJN KEU uit te lenen.
Let wel: als het biljarten niet wil vlotten, ligt het beslist niet aan je keu! Ceulemans maakte nog het
grapje “ik vroeg om een keu, niet om een houtje”, maar maakte er wel de mooiste caramboles mee
en de jeugd (en ook wij als leden) zaten ademloos te kijken.
Gezelligheidsmens als hij is, vertrok hij niet meteen na gedane arbeid, maar bleef hij de hele middag
en een deel van de avond. Uitermate gezellig geweest.
Overigens, Biljartvereniging ’t Raadhuis was destijds erg actief en organiseerde meerdere NK’s in
verschillende spelsoorten (o.a. wat wij gemakshalve “kunststoten” noemen) en zelfs een EK dames.
Enkele keren werd zelfs de uitzending van Studio Sport gehaald, wat weer een extra dimensie gaf aan
het organiseren van zo’n kampioenschap. Wij kregen zelfs het naastgelegen politiebureau ter
beschikking voor de crew van de NOS.
Twee leden van onze vereniging namen zelfs zitting in het hoofdbestuur van de KNBB, Rinus Krens als
lid en Andre van Kuylen als penningmeester.
Na enkele toernooien georganiseerd te hebben nam de animo bij de leden hiervoor af en het laatste
aangevraagde toernooi hebben we zelfs afgezegd vanwege gebrek aan belangstelling van de leden.
Uiteindelijk is de vereniging een stille dood gestorven.

Na een langere tijd niet gebiljart te hebben ben ik na mijn pensionering
lid geworden bij KTK, waar ik graag kom (maar wel veel te weinig).
Met biljartgroeten, Tiny van Doveren.

