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De jaarlijkse wedstrijd thuis tegen Herxen was in alle opzichten weer zeer geslaagd. 

Erik van Wijnen kwam zoals gebruikelijk weer met een zeer enthousiast team op de proppen. 

Dit keer met tot ieders verrassing in dit team ook een tweetal jonge talenten, Paul van de Streek 

en Gerco van Ravenhorst! 

Niettemin begon Wijhe vol goede moed aan de derby, met een flitsende start van Klaas Visscher… 

In slechts 17 beurten was de partij binnen! De toon was hiermee gezet, dachten we, maar Herxen dacht 

daar anders over. In het vervolg ging het dan ook over en weer. Dan weer was Herxen de 

bovenliggende partij, dan weer was het Wijhe. 

Zo bleef het de hele avond spannend hoe de uitslag uiteindelijk zou uitvallen. 

Opmerkelijk was wel dat de “jonkies” van Herxen hun beide partijen wonnen….. 

 

Tijdens het verloop van de avond was het weer ‘ouderwets’ gezellig. Dat bleek ook wel uit de ludieke 

opmerkingen die soms luid werden geuit. Had dit ook enig effect op de resultaten van Wijhe? 

Mogelijk, want voor het begin van de laatste twee partijen had Herxen een kleine puntenvoorsprong 

opgebouwd. Maar door het sterke spel van Harry Schuiling in zijn partij tegen Andre van de Steege 

had Wijhe ineens weer een kleine punten voorsprong. Dus moest de laatste partij de beslissing 

brengen. Deze kwam ook als de apotheose van de avond…. 

 

In de laatste partij tussen Erik van Wijnen en Henk Meijerman ging Erik heel gedegen van start. 

Henk kon het tempo niet bijhouden en moest aanvankelijk het antwoord schuldig blijven. 

Na de 21e beurt was de tussenstand Henk 29 caramboles en Erik liefst 53 caramboles! Met deze stand 

zou Herxen hebben gewonnen. Maar ineens kreeg Henk de geest en maakte in de drie volgende 

beurten liefst 15 caramboles! Dat betekende dus de halve partij…. 

De na-beurt van Erik leverde geen carambole meer op en daarmee was Het Weijtendaal de winnaar. 

De eindstand is Het Weijtendaal 90 punten en Herxen 84 punten. 

 

Al met al weer een spannende en gezellige avond. Het meest opmerkelijk was wel het sterke 

onbevangen optreden van de debutanten uit Herxen. Voor de toekomst is dit dus voor Het Weijtendaal 

oppassen geblazen. Er staat ons in de returnwedstrijd vast nog heel wat te wachten. 

Dus Tonnie, Henk, Kobus en alle anderen maar veel, heel veel oefenen voor de toekomst. 

Wellicht hebben we dan volgend jaar in de derby in Herxen nog wel een kans…. 

 

Dank aan Erik en zijn mannen voor het enthousiasme en welslagen van deze biljartavond. 

En ook dank aan Rien Veldkamp en Rein Bos voor het weer perfect verzorgen van de catering. 
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