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VAN DE REDACTIE
Trefpunt gesloten maar niet voor iedereen. De beheerder en een
heuse professionele schilder (bedankt Berry) hebben ons “clubhuis”
de afgelopen periode eens goed onderhanden genomen.
Kan niet wachten om al dat moois te komen bekijken Wil.
KTK Nieuwsbrief…gemaakt vóór KTK leden en dóór KTK leden!

VAN DE VOORZITTER
AFTELLEN NAAR PASEN EN DAN??
De persconferentie van dinsdag 8 maart geeft heel voorzichtig wat
perspectief. Maar wanneer we weer echt onze keu in het Trefpunt ter
hand kunnen nemen blijft vooralsnog onzeker.
Zoals in de vorige nieuwsbrief vermeld kunnen we helaas nog steeds
geen jaarvergadering plannen om u verder te informeren over allerlei
zaken zoals: wat te doen met onze onderlinge competitie, de contributie,
bestuursverkiezing, Open Udenhoutse kampioenschappen, Hart van
Brabant enz. Maar zo snel als mogelijk zullen we iedereen via de
nieuwsbrief op per mail informeren.
Het is leuk te vermelden dat de meeste leden de Nieuwsbrief als positief ontvangen.
Ikzelf zie het ook als toegevoegde waarde om iedereen op de hoogte te houden van allerlei
ontwikkelingen of ander “leesvoer”. Verder wil ik (mocht het Trefpunt nog lang gesloten
blijven) voor degene die willen, een ieder uitnodigen om ’n keer tegen mij te biljarten.
Mail me vóór 20 maart. ton.brekelmans@home.nl
Zijn er veel liefhebbers zal ik eerlijk loten en je persoonlijk uitnodigen. Blijf gezond.
Brabantse groeten Ton Brekelmans ( voorzitter).

VAN LEDEN VOOR LEDEN
JACK SCHENKELS IS OP ZOEK NAAR EEN RUIT VAN 1.20 X 1.20
WIE KAN HEM HELPEN?

REACTIES NAAR: JACKWEGA@HOME.NL

HOBBY
De weersvooruitzichten zijn goed, zo’n 20-22 graden met een
zwak briesje uit het Zuidoosten. De wekker staat op 04.00 uur
en een uurtje daarna klap ik mijn stoeltje uit aan de rand van
één van de mooiste (vis)vennen van Oisterwijk, het Klompven.
Een flauw zonnetje probeert door de ochtendnevel te dringen en je voelt de eerste
zonnestraaltjes als een warme deken over je lijf glijden.
Ik pak mijn spulletjes uit en kies voor een extra licht “lijntje” met een klein haakje, want
vandaag moet het “witvisdag” worden. Als je “lichte” lijntjes gebruikt krijg je vaak beet van
een grote karper of zeelt en ben je het hele tuigje kwijt!
De maden in het gele ronde doosje vermoeden al wat hen te wachten staat, want zij krioelen
over elkaar heen en proberen te ontsnappen. Snel prik ik er twee aan het kleine haakje en
werp in. Mijn hengel steek ik in de hengelsteun en tevreden leun ik achterover, pak de
thermoskan met koffie en schenk een kopje in. De boterham met een heerlijke omelet
smaakt er fantastisch bij. Ja, ja, mijn vrouw zorgt er altijd weer voor dat ik niks tekort kom
hier aan de waterkant. (thuis trouwens ook niet).
Wat is het toch goed toeven hier in de “Parel van Brabant”. Intense rust… alleen het
gekwetter van wat vogeltjes doen de stilte enigszins
doorbreken. Plots schiet mijn felrode dobbertje onder
het wateroppervlak en ik sla aan….jawel hebbes…
tergend langzaam geeft een grote voorn zich gewonnen
en hij landt rustig in mijn schepnetje. Nadat de vis was
onthaakt heb ik hem zijn vrijheid weer teruggegeven.
Het gaat immers niet om de vis zelf maar om de sport
en sportief bezig zijn.
Opnieuw een paar maden aan het haakje geregen en
maar weer afwachten, maar dat duurde niet al te lang. De dobber ging eerst omhoog en
daarna schuin naar beneden onder de wateroppervlakte. Dat moest brasem zijn en jawel,
een mooi groot slijmerig exemplaar van een centimeter of 40. Nadat je zo’n vis in je
schepnetje hebt laten landen en hem/haar onthaakt hebt, dan duurt het een hele tijd
voordat het slijm van de brasem uit je schepnetje is
verwijderd. Ja een leuke vis om te vangen maar het
zijn echte slijmballen.
Na een uurtje of vijf vissen en een Trappistje bij
Boshuis Venkraai, vond ik het welletjes en ging met
een goed gevoel naar huis.
Weer een dag genoten én geleefd!
(het loze vissertje)

Iedereen heeft wel een liefhebberij
en voor mij is dat visserij.
Met een hengel in de hand
zit ik relaxt aan de waterkant.
Van de natuur ben ik mij bewust.
Zo kom ik helemaal tot rust.

Er is slechts één bepaald moment
dat je enorm gespannen bent.
Dan heb ik een vis aan de hengel.
Kijk eens even: wat een bengel!
Vakkundig haal ik hem van de haak.
Eet ik hem straks op met smaak?

Nee, meestal laat ik hem wel weer gaan.
Terug in ven, daar komt 'ie vandaan.

BILJART WETENSWAARDIGHEDEN
KEU
Een merendeels houten stok uit één of meerdere delen samengesteld,
waarmee de stootbal in beweging wordt gebracht. (Tegenwoordig zijn
er ook metalen en glasfiber keuen.) Het topeinde varieert in dikte
tussen een doorsnede van 10 tot 12 millimeter. Het ondereinde van de
moderne keu heeft een doorsnede van ongeveer30 millimeter.
De balans ligt zeer dicht op één derde van het ondereind, gelet op de
totaallengte van de keu.

VAKATURE
Het bondsbestuur van de KNBB zoekt een penningmeester.
Hij/zij is een man/vrouw die beschikt over de benodigde kennis van accountancy, een strateeg is, die
gevoel heeft voor (politieke) verhoudingen, een communicator is en in staat om complexe materie uit
te leggen, een verbinder is en in staat om in een complex krachtenveld compromissen te sluiten,
kennis van en/of affiniteit met(biljart)sport is gewenst, alsmede kennis van het besturen van een
vrijwilligers-organisatie. Uiteraard bent u flexibel. De gemiddelde tijdslast wordt ingeschat op vier uur
per week met piekmomenten rondom de budgetcyclus en de jaarafsluiting.
Het betreft een onbezoldigde functie. Info via: w.riviere@knbb.nl of 0610559031

UIT DE OUDE DOOS

ZOMERTIJD

Van 27 op 28 maart 2021
ÉÉN UURTJE VOORUIT!

Op onze webpagina “REACTIE PLAATSEN”
kan men iets vragen of aanbieden.
Klik HIER om naar de webpagina te gaan.

WITTE GIJ UT NOG?
TILBURGS LEESPLENKSKE
(EN UN BIETJE UDENHOUT)
In 1905 werd speciaal voor het
Katholieke onderwijs door de
Tilburgse frater Euthymius Becker
het leesplankje ontworpen met de
woorden: “aap, roos, zeef, muur,
voet, neus, lam, gijs, riem, muis,
ei, juk, jet, wip, does, hok, bok”
Dit leesplenkske kent inmiddels
sinds 2010 ook een Tilburgse
variant met, uiteraard, alleen
typische Tilburgse woorden.

De directeuren van Bavaria, Grolsch en Heineken duiken na een lange
vergadering nog even samen de kroeg in. De directeur van Grolsch vraagt
de ober, mag ik een Grolsch van u. De ober geeft hem een glas Grolsch en
de directeur geniet zichtbaar. Dan vraagt de Directeur van Heineken om
een lekker glas Heineken. Het wordt hem voorgezet en ook hij lijkt te
genieten. Vervolgens vraagt de directeur van Bavaria om een glas water. Wat doet u nu,
zeggen de beide andere directeuren, waarom drinkt u niet gezellig met ons mee? Waarop de
directeur van Bavaria antwoord: Als jullie geen bier drinken, dan doe ik het ook niet.
Meest irritante opmerking die
je als biljarttoeschouwer kunt maken:

“Waarom neem je hem niet zo…?”
WEET IEMAND OF JE INMIDDELS
ALWEER MAG DOUCHEN?
OF IS HET NOG STEEDS ALLEEN MAAR
HANDEN WASSEN?

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

VAN HARTE
GEFELICITEERD

Op onze WEBSITE staan onder de knop “wetenswaardigheden” talrijke tips
over onze hobby. Interessant is het te downloaden boekje:
“BILJARTEN VOOR DUMMIES”
Een handig hulpmiddel om de biljartvaardigheden uit te breiden.
Klik HIER om naar de pagina te gaan, klik vervolgens op de betreffende link.

