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De eerste wedstrijd in regioverband is traditioneel tegen onze goede vrienden van de Elshof. 

Na hartelijk woord van welkom van onze kant en een lekkere kop koffie gingen beide teams 

vol goede moed van start. Deze ontmoetingen zo aan het begin van het seizoen zijn altijd vol 

goede voornemens van beide kanten. Maar in de praktijk komen deze voornemens niet altijd 

uit….. 

 

Wijhe kwam goed uit de startblokken. Na de eerste partijen stond Wijhe meteen al op een 

kleine voorsprong in punten. De Elshof probeerde van alles maar desondanks liep Wijhe 

gaandeweg steeds verder uit. Opvallend was dat alle spelers van Wijhe vrijwel hun niveau 

haalden of zelfs veel beter waren. Ook de spelers van de Elshof speelden vaak goed, maar 

tegen Wijhe konden ze dit keer niet op. Hoewel de scores in het begin van de partijen soms 

redelijk gelijk op ging, de winst ging aan het eind toch meestal naar een speler van Wijhe. 

 

Een van de uitzonderingen voor De Elshof was Ap Schippers. Hij behaalde – als oude meester 

- het hoogste gemiddelde, namelijk 2,50 in zijn partij tegen Bobby Veneman. 

Het meest spannend was echter de laatste partij tussen Henk de Graaf en Gerrit Roeke die 

geheel gelijk opging en na 30 beurten dan ook geen winnaar opleverde. 

 

Uiteindelijk bleek Wijhe de winnaar van de biljartavond. 

De eindstand was Het Weijtendaal 103 punten en De Elshof 88 punten. 

Een goed begin van het regio seizoen voor Wijhe! 

Voor de uitslagen van alle wedstrijden zie bijgevoegde bijlage Weijtendaal - Elshof. 

 

Het was wederom een zeer geanimeerde wedstrijdavond, waarbij zoals vanouds over en weer 

grappen en leuke opmerkingen werden gemaakt. Dank aan onze spelers en natuurlijk aan de 

spelers van de Elshof voor hun prettige medewerking en het welslagen van deze avond. 

Dank ook aan Rein Bos en Rien Veldkamp die hebben gezorgd voor de catering/hapjes. 
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