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Herxen kwam voor de jaarlijkse biljartwedstrijd weer met vol enthousiasme naar Wijhe. 

Op het laatste moment nog versterkt met een paar jonge spelers (gebr. van Ravenshorst). 

Gelukkig voor Herxen was het weer nog goed aan het begin van de avond, 

want anders had Gerco van Ravenshorst niet kunnen biljarten. Op zijn verzoek kon Gerco van start 

gaan in de eerste partij omdat hij nog moest strooien later op de avond, en nee niet met pepernoten 

maar met echt strooizout. Mede daarom kon iedereen later op de avond/nacht rondom Wijhe en 

Herxen veilig over de weg..... 

 

De avond begon met een hartelijk weerzien vergezeld van een kop koffie. 

Na een openingswoord door Jan Geerts, konden de eerste partijen op tijd van start gaan. 

Al vanaf het begin verliepen de partijen met wisselend succes zowel voor Herxen als voor Wijhe. 

Wijhe was zoals steeds gebrand op succes maar ook Herxen was van plan alles uit de kast te halen 

voor een zo goed mogelijk resultaat…. 

Opvallend aan de kant van Herxen was overigens, dat beide broers van Ravenshorst allebei een 

ijzersterke partij speelden, wat resulteerde in twee keer 12 punten! 

Ook Jaap Berends deed in z’n beide partijen zijn stinkende best voor een zo goed mogelijk resultaat. 

 

Wijhe bood goed weerstand en daardoor bleef het tot het laatst erg spannend. 

De slotpartij tussen Bobby Veneman en Erik van Wijnen moest uiteindelijk de beslissing brengen. 

Aanvankelijk lag Bobby ruim voor, maar Erik kwam sterk terug. In de 27e beurt kwam Bobby aan zijn 

totaal van 52 caramboles, maar Erik had de nastoot. Helaas voor Herxen kon Erik de laatste 3 

caramboles niet maken en bleef steken op 54 caramboles en 9 punten. 

Met de overwinning van Bobby en dus 12 punten, kwam na lang rekenen en nog eens opnieuw 

berekenen de eindstand tot stand. En dat bleek een gelijke stand van Wijhe 87 punten en Herxen 87 

punten, een stand waar beide teams zeer tevreden mee konden zijn. 

En zo kwam een eind aan weer een gezellige avond. 

 

Dank aan de spelers van Herxen en ons eigen team van het Weijtendaal voor het welslagen van 

wederom een mooie biljardavond. 

Dank ook aan Rien Veldkamp voor zijn goede zorgen voor de inwendige mens met z’n lekkere hapjes 

en het verzorgen van de drank. 

 

 

 

 

Jan Geerts 


