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De wedstrijd tegen De Terp ging helaas met een wat kleinere groep dan gebruikelijk. 

Door omstandigheden moesten enkele ‘vaste waarden’ voor Wijhe verstek laten gaan. 

Niettemin gingen we vol vertrouwen op weg naar Zwolle. 

 

We werden hartelijk ontvangen door Marten Bastiaan. Na een kop koffie, gingen we vol 

goede moed van start, wat al snel resulteerde in de eerste winstpartijen. Tijdens de 

ochtendpartijen was Wijhe overwegend goed op dreef. 

Aan het eind van de ochtend was de tussenstand de Terp 64 punten en Wijhe 97. 

Met deze fraaie tussenstand voor Wijhe gingen we naar de lunch, die zoals gebruikelijk weer 

prima verzorgd was. 

 

Na de warme lunch kwam Zwolle sterk aan de wedstrijdtafels terug. Misschien iets bijzonders 

in het eten wellicht….. In elk geval waren zeker in het begin de rollen omgedraaid en won 

Zwolle veelal haar eerste partijen. Voor Wijhe betekende dit dat er een tandje bijgezet moest 

worden en dat hielp. Gaandeweg won Wijhe ook weer de nodige partijen. Toch bleef het tot 

en met de laatste wedstrijd spannend, maar uiteindelijk was de overwinning voor Wijhe een 

feit! 

Na de afsluitende woorden van Marten Bastiaan konden we met een goed gevoel richting 

Wijhe vertrekken…. 

 

De eindstand is geworden De Terp 149 punten en Weijtendaal 173 punten. 

In de eindstand is de uitslag van de middagpartij tussen Peter Hendriks en Hein Holtkuile niet 

op genomen, wel zijn de wedstrijdpunten in de telling verwerkt. 

Wederom een mooie zege, de tweede al weer dit seizoen! 

 

En zeker ook niet onbelangrijk, het was weer een heel gezellige en prettige dag met dank aan 

De Terp Zwolle. In het nieuwe jaar kunnen we zeker een op revanche belust team uit Zwolle 

verwachten. We zullen ze hartelijk ontvangen en voor de rest zien we wel…. 

Alle uitslagen staan in de bijlage aangegeven. 

 

 

PS 

De volgende wedstrijden staan gepland op vrijdag 2 november (voor de eerste keer uit naar 

Lemelerveld) en dinsdag 20 november (thuis tegen Herxen). 

De inschrijfformulieren hangen ca. 2 a 3 weken voor deze data aan het bord in het 

Weijtendaal. 

 

 

 

Jan Geerts 


