
Uitwedstrijd tegen Zwolle. 
 
Op vrijdag 11 oktober togen we met 11 man naar Zwolle. Het zou een dag worden met 

vele verrassing. Om  maar met de deur in huis te vallen, we hebben gewonnen, maar dat 

was natuurlijk geen verrassing. 

 

Maar het begon al toen we bij het verzorgingshuis De Terp (thuisbasis van de Zwolse 

biljartvereniging) aankwamen. Door bouwwerkzaamheden was de hoofdingang niet in 

gebruik. We werden naar de achteringang gedirigeerd, vanwaaruit wij via een kruipdoor, 

sluipdoor route (die overigens uitstekend stond aangegeven) naar de biljartzaal geleid 

werden. Na een hartelijk ontvangs van de heer Bastiaan bleek dat gezamenlijk 

koffiedrinken niet mogelijk was omdat ook achter de hoofdingang wat van de bouw te 

merken was. Dus kregen we allemaal consumptiemuntjes en konden we op eigen 

gelegenheid koffie halen. Uiteindelijk wel zo gezellig! 

 

Stipt half tien startte het biljarten met de wedstrijden Jan Broomans tegen Peter 

Hendriks en Klaas Visscher tegen Henk Zunneberg. En daarmee werd de basis gelegd 

voor een stevige achterstand voor ons, die pas aan het eind van de ochtend dankzij 

uitstekende partijen van Harrie Schuiling, Gait Roelofs en Jan Geerts werd omgezet in 

een nipte voorsprong. Vlak voor de pauze had de heer Bastiaans nog een verrassing voor 

zijn gasten. Hij had een verzameldoos met klein flesjes licht alcoholische versnaperingen, 

waarvan wij er elk 1 mochten uitzoeken. Omdat we de voorsprong vast wilden houden 

hebben we die versnapering maar opgeborgen tot na de wedstrijd. 

 

De volgende verrassing was voor het hoofd van het restaurant. Zoals gebruikelijk in De 

Terp was het warme eten prima verzorgd. Na een prima soepje kregen we zuurkool met 

worst. Op onze vraag of we wat mosterd voor op de worst konden krijgen kregen we als 

antwoord dat er in de keuken geen mosterd was. Dat leverde wat hilariteit en 

kwinkslagen op, waarop de restaurantbaas de keuken in dook en even later tot zijn eigen 

verrassing triomfantelijk met een grote pot mosterd tevoorschijn kwam. De maaltijd kon 

toen helemaal niet meer stuk.  

 

Na de maaltijd even een paar minuten uitbuiken en daarna kon het spektakel weer 

beginnen. De maaltijd had ons goed gedaan, want ondanks een paar iets mindere 

partijen werd er 5 keer 12 punten gescoord, waardoor we uiteindelijk ook in de middag 

hoger scoorden dan De Terp. Een mooi resultaat dus. 

 

De heer Bastiaan had op het slot van de middag nog een verrassing. De laatste partij 

bestempelde hij als “De Grote Finale” en voor de winnaar had hij een flesje wijn gekocht. 

Dat flesje is helaas achtergebleven in Zwolle. 

Al met al was het een fijne, gezellige dag met kwalitatief goed biljartspel. Na het 

slotwoord van de heer Bastiaan bedankte Jan Geerts namens ons allen onze gastheren 

voor de uitstekende verzorging en hij sprak de wens uit dat hij het hele gezelschap 

binnenkort weer in Wijhe mag verwelkomen. 

 

PS:  

Nog 1 verrassing, maar die was redelijk persoonlijk. Na de maaltijd werd de eetzaal van 

De Terp omgebouwd tot feestzaal. De buurt had daar een gezellige dansmiddag. Dankzij 

de muziek hadden wij dat in de biljartzaal ook in de gaten. En zo kon het gebeuren dat, 

toen ik naar de bar ging om een Spa Blauw te bestellen er ineens een aantrekkelijke 

dame naast me stond die vroeg of ik zin had om ook een dansje te maken.  

Volgend jaar ga ik weer mee naar De Terp! 

 

Jan Broomans 


