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De Terp was al vroeg op volle oorlogssterkte (met 11 personen) in Wijhe aanwezig, ze 

hadden er duidelijk zin in. Leo Meijer kwam zoals de laatste jaren gebruikelijk wat later. 

Na een hartelijke begroeting over en weer, een kop koffie en het welkomstwoord van Jan 

Geerts, gingen de eerste partijen van start. Voor Wijhe was deze wedstrijd al weer de laatste 

van het seizoen in regioverband! 

 

Aanvankelijk gingen de partijen ongeveer gelijk op, maar allengs kreeg De Terp de overhand. 

Zij kwamen steeds beter in hun spel, met als gevolg dat ze meer in punten op ons uitliepen. 

Tussen de partijen door werd overigens geanimeerd bijgepraat en werden anekdotes uit het 

verleden opgehaald, onder het genot van een hapje en een drankje. 

De partijen gingen in de ochtend zo snel, zodat we met het programma voorliepen op het 

snelste schema….. 

 

Zodoende kon de lunch al om ongeveer kwart over twaalf geserveerd worden. Deze lunch was 

zoals gebruikelijk weer erg goed verzorgd en erg lekker (complimenten ook van onze gasten 

uit Zwolle!). De tussenstand voor de lunch was 115 punten voor De Terp en 96 punten voor 

Wijhe. Met deze tussenstand was de soep voor Wijhe dus duidelijk heter….. 

Om nog een kans te maken na de middag, moesten Wijhe duidelijk aan de bak. 

 

Na de lunch werd eerst nog een groepsfoto gemaakt van de matadors van het groene laken. 

Direct hierna stonden enkele spelers al weer te trappelen om te mogen beginnen. 

Er was geen houden meer aan, dus zijn we maar snel met het middagprogramma gestart. 

Ook na de middag gingen in eerste instantie beide partijen ongeveer gelijk op, toch kroop 

Wijhe heel langzaamaan in punten dichterbij naar de Terp. 

Voordat de laatste partij begon, had Wijhe een nipte voorsprong genomen van 3 punten! Het 

bleef dus tot de laatste partij spannend hoe de einduitslag zou worden. 

Stef Oosterwijk en Henk Bruins maakten er in de laatste partij nog een mooi slotspektakel 

van….Henk kwam binnen het max. aantal beurten tot zijn totaal caramboles, 

dus Stef kon in de na-beurt Wijhe aan de overwinning helpen, maar helaas….. 

Door de winst van Henk (12 punt) en de goede score van Stef (9 punt) kwam er een voor 

onmogelijk gehouden gelijkspel tot stand. 

Een prachtig slot van een mooie biljartdag. 

 

De eindstand is geworden Wijhe 212 punten en De Terp 212 punten! 

Jan Geerts kon deze stand met een zucht van verlichting kenbaar maken…. 

Dank aan alle deelnemers zowel van De Terp als van Wijhe voor de prima verlopen 

biljartmeeting. 

 

Natuurlijk is ook weer veel dank op z’n plaats aan Rien Veldkamp en Hein Bouwhuis voor de 

prima verzorging van de catering. 

En tenslotte natuurlijk zoals gezegd ook de complimenten aan de keuken van Het Weijtendaal 

voor de heerlijke lunch…. 

 

 

Jan Geerts 


