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Na aankomst, begroeting en kennismaking begon de avond met een kop koffie. 

Tijdens de koffie werden we hartelijke welkom geheten door Anton ten Broeke, 

In het openingswoord zei hij dat de Elshof, gelet op het verlies in Wijhe in het najaar van 

2018, gebrand was om de wedstrijd van Het Weijtendaal te winnen! 

Ondergetekende zei dat ook Wijhe er op gebrand was deze return wedstrijd te gaan 

winnen….Kortom hiermee was de toon duidelijk gezet…. 

 

Dit begon al direct in de eerste partij waarin Joop Lozeman en Jan Broomans alle dertig 

beurten nodig hadden om een winnaar te kunnen bepalen. Jan Broomans haalde de eerste 

partijwinst, zij het met een klein verschil, voor Wijhe binnen. 

De tweede partij tussen Herman Swartjes was heel spannend tot het eind en kon steeds alle 

kanten op. Herman haalde als eerste zijn aantal caramboles binnen en Jan Geerts kon in de 

nastoot met een uiterste inspanning een remise uit het vuur slepen! 

 

Vervolgens was Wim Dijk van de Elshof heel goed op dreef en gaf tegen Gait Roelofs geen 

enkele kans weg, dus kwam Elshof op een voorsprong…. 

Vanaf dit moment liep Wijhe steeds achter de feiten aan. Hoewel Tonnie Horstman tegen Ab 

Smeenk weer een knappe overwinning voor Wijhe in de wacht sleepte, ging de match met een 

speciaal familie tintje voor Wijhe weer verloren. Dit was de partij tussen de “Holtkuiles”… 

In deze partij was de jeugd in de persoon van René Holtkuile de iets oudere senior Hein 

Holtkuile ruimschoots de baas. Naderhand gingen hierover geruchten ….. 

 

Door de nederlaag van Hein kwam Wijhe op een ruimere achterstand. 

De laatste partij van Herman Lankhorst moest uiteindelijk de beslissing brengen. 

Maar hoe goed Herman ook z’n best deed, de inmiddels opgelopen achterstand in punten was 

inmiddels te groot, om met de overwinning op Henny Joxhorst het tij nog te kunnen keren 

voor Wijhe. 

De eindstand van de wedstrijd is geworden Elshof 49 – Het Weijtendaal 45 punten. 

 

Het was weer een bijzondere avond met nogal wat deskundig publiek aan de kant in de 

personen van Henk de Graaf en Ab Schippers. Van de publieke tribune kwamen dan ook heel 

veel goede en soms ook dubbelzinnige adviezen aan de spelers. De sfeer onderling was dan 

ook als vanouds weer opperbest en ook barman Anton had een goede avond…… 

 

Onze dank gaat vanzelfsprekend uit naar het team van de Elshof voor de goede verzorging 

van de avond en de prettige biljartsfeer. We hopen elkaar in het najaar weer in Wijhe te 

ontmoeten. 

 

 

 

Jan Geerts 

 


