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Biljartwedstrijd Biljartclub SWOL  en Wijhe op vrijdag 2-11-2018 in de Mozaïek Lemelerveld. 

In een mooi opgeknapte zaal van Saam Welzijn kwamen de biljarters uit Wijhe in twee groepen 

binnen. De tweede groep wat later vanwege een auto-ongeluk op de N35 tussen Kruispunt Bos de 

afslag naar de N348 Lemelerveld. 

Na hun welkom te hebben geheten, werd eerst een kopje koffie gedronken. Jan Geerts (oud 

Lemelervelder) uit Wijhe merkte op waartoe een ontmoeting in Deventer ziekenhuis met Antoon 

Sibelt kan leiden om in Lemelerveld te komen biljarten. Dankzij de welwillende medewerking van 

koor Herfstklanken (nu uitgeweken naar een andere zaal inde Mozaïek, konden de eerste twee 

wedstrijden beginnen. Na enkele wedstrijden gespeeld te hebben kon dankzij de niet te missen pc en 

printer in de computerhoek (met een iets andere opstelling) en het grote tv-scherm, destijds 

geschonken voor alle ouderen in Lemelerveld, de tussentijdse resultaten gevolgd worden. Daar werd 

veel gebruik van gemaakt. Jullie hebben het hier goed voor elkaar was de reactie in Wijhe. ”Zo 

hebben wij in Wijhe onze eigen website (zie www.Benkwijhe.nl/home ). Na 8 wedstrijden stonden de 

gasten uit Wijhe al met 16 punten voor. 

Na gezamenlijk de lekkere warme maaltijd in ZGR-Brugstede te hebben gegeten, was het verschil nog 

te overzien. Helaas ging ook de tweede ronde verloren 9 punten verschil. 

Wijhe was met 7 gewonnen wedstrijden de beste. Zij hadden een puntentotaal van 152 (Lemelerveld 

132) punten en daarmee de terechte winnaar. Alleen Frans Huis in ’t Veld had zijn beide wedstrijden 

gewonnen. Herman Linthorst en Theo Wippert wisten elk één wedstrijd te winnen. Vijf wedstrijden 

waren met 30 beurten aan hun max en de rest (7) ging verloren. 

Op 8 februari 2019 wordt de terugwedstrijd tegen ’t Weijtendaal in Wijhe gespeeld. 

Biljartclub SWOL – Saam Welzijn Lemelerveld 

http://www.benkwijhe.nl/home
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Jan Zandman en Theo Wippert met hun 1e 

partij (wedstrijdnummer 3 en 4). 

 

 

 

 

 

De andere spelers moeten met hun 

biljartwedstrijd nog wachten en kijken 

geïnteresseerd toe naar het spel van de 

anderen. 

 

 

 

 

Joop Wunnink (oud Lemelervelder) uit Wijhe 

probeert (weer) een carambole te maken. 

Theo Wippert wacht rustig af. Uiteindelijk zal 

de partij de maximale 30 beurten duren. 

 

 

 

 

Met allen tussen de middag naar Brugstede 

voor een lekkere maaltijd in het Grand-Café. 

Een soepje vooraf. 

 

 

 

 

Na de soep wachten op de kibbeling met 

groente en gebakken aardappeltjes en puree 

met appelmoes en saus. 
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Frans Huis in ’t Veld wist op dat moment nog 

niet dat hij zijn hij zijn partij in 27 beurten 

winnend zal afsluiten. 

 

 

 

 

 

Onder het toeziend oog van Jan Geerts af 

Henk Meijerman de volgende carambole 

maakt. 

 

 

 

 

Een aandachtig publiek kijkt in afwachting 

naar het spel van de ander. Op de achtergrond 

het tv-scherm met de tussentijdse resultaten. 

Frans Huis in ’t Veld moet zijn beurt 

afwachten. 

 

 

 

Theo Wippert concentreert zich op zijn beurt 

voor de volgende carambole. Herman 

Linthorst is de teller. Joop Wunnink (oud 

Lemelervelder) wacht zijn beurt af. 

 

 

 

Dankwoord door Jan Zandman en de 

uitnodiging door oud Lemelervelder Jan 

Geerts van de biljartclub BenK uit Wijhe voor 

de (revanche?) wedstrijd in Wijhe. Maar we 

zullen ons best doen om dat te voorkomen, 

aldus Jan Geerts. 

 

2-11-2018/AS 


