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De spelers van De Terp waren tijdig in Wijhe aanwezig, ze hadden er duidelijk zin in…. 

Leo Meijer stond niet op de deelnemerslijst, maar kwam (als trouwe supporter) wat later op 

de ochtend aan. 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 het de 

laatste wedstrijd van het seizoen in regioverband! 

 

Na een rustige start gingen de eerste partijen van Klaas Visscher en Gait Roelofs redelijk 

gelijk, doch met als resultaat een geringe voorsprong voor De Terp. De volgende partijen van 

Jan Broomans en Harry Schuiling werden door beiden gewonnen, waardoor Wijhe een kleine 

voorsprong nam. De meest opvallende partij was die van Stef Oosterwijk tegen Jan Greven. 

Stef maakte de partij uit in 13 beurten uit (een gemiddelde van ruim 4!) met series van 13 en 

19….. De laatste partijen van de ochtend werden af wisselend door Wijhe (ruime overwinning 

voor Joop) en Zwolle (met name Henk Bruins en Hans Lau) gewonnen. 

Dit alles leverde met de lunch een stand op van Wijhe 88 punten en De Terp 73 punten. 

 

Met deze tussenstand ging Wijhe met vertrouwen het middagprogramma tegemoet. 

En ook De Terp had plannen om aan de stand wat te gaan veranderen.….. 

De lunch werd zo tegen kwart voor 1 uur binnengereden. Dit kwam mooi op tijd, want 

iedereen had wel trek. De lunch was zoals gebruikelijk weer erg goed verzorgd en erg lekker, 

met voor elk wat wills (complimenten ook van onze gasten uit Zwolle!). 

 

Na de lunch ging Wijhe voortvarend van start, met ruime overwinningen. Harry en Gait 

waren bijzonder goed op dreef! Ook Klaas, Henk Meijerman, Henk Lourens en weer Joop 

waren succesvol. Voor De Terp waren Marten Bastiaan en Marco Massaro in vorm en 

wonnen hun partijen. Al met al liep Wijhe heel langzaam in punten wat verder uit op De Terp. 

Aan het eind van de middag kon Gait Roelofs de eindstand aan de spelers en andere 

aanwezigen meedelen. De eindstand is geworden Wijhe 188 punten en De Terp 142 punten! 

 

Hoewel de sfeer wederzijds over het algemeen zoals gebruikelijk goed was, toch en klein 

minpuntje. Door enkele Wijhenaren is het gedrag van een paar spelers van De Terp als 

ongewenst ervaren, ook zelfs door enkele Zwollenaren. Dit is aan De Terp kenbaar gemaakt 

en hieraan zal voor de toekomst aandacht worden besteed. 

 

Natuurlijk is weer veel dank op z’n plaats aan Rien Veldkamp en Rein Bos 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 


