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Na een (te) lange tijd stond er weer een biljartwedstrijd tegen De Terp op het programma. 

Sinds 11 oktober 2019 was het door corona niet mogelijk geweest elkaar te ontmoeten. 

Goed gestemd togen wij naar Zwolle, waar we hartelijk werden ontvangen door vele 

oude bekenden. Helaas waren er bij Zwolle ook enkele vertrouwde gezichten niet meer bij. 

Zo gaat dat als je met ‘jongeren’ omgaat. 

 

We hadden er heel veel zin in om ons weer te meten met de biljarters van Zwolle. 

Na het welkomstwoord van Hans Lau en een kop koffie, konden we beginnen. 

In het begin werd er over en weer door Zwolle en Wijhe resultaten geboekt. 

Maar allengs kwam Wijhe steeds beter in de wedstrijd en werd de toon gezet. 

Een snelle partij (15 beurten!) van Henk Lourens was het sein om een voorsprong te nemen. 

Maar ook de andere biljarters uit Wijhe deden volop mee aan het vergroten van de 

voorsprong. Zo was bij de pauze halverwege (na acht partijen) de tussenstand: 

De Terp 66 punten en Het Weijtendaal 88 punten. 

 

Na de pauze ging de wedstrijd gewoon verder, met wederom veel winstpartijen voor Wijhe. 

De sfeer was weer als vanouds met hier en daar de nodige rake opmerkingen. 

Ook werden we weer getrakteerd met hartige hapjes. Marten Bastiaan strooide voor de 

deelnemers ook met lekkere snoepjes. 

Overigens waren er ook weer drankjes verkrijgbaar aan de bar, kortom het leek alsof de tijd 

had stil gestaan. Helaas voor Jan Broomans was er geen dansmiddag georganiseerd, dus de 

mooie dame aan de bar zoals in 2019 was er niet…. 

 

Al met al was het een plezierige middag in Zwolle waarop we zo lang moesten wachten. 

Hopelijk kan in het najaar alles weer z’n normale gang gaan en kunnen we in Wijhe ook weer 

gasten ontvangen. Want Zwolle wil graag revanche nemen op ons. 

Aan ons zal het niet liggen…. 

In zijn dankwoord aan Hans Lau en Marten Bastiaan en andere leden van De Terp, prees Jan 

Geerts de prettige en gezellige sfeer en goede organisatie. We komen volgend seizoen dan 

ook graag terug bij De Terp in Zwolle. 

 

De eindstand van de wedstrijd is 119 punten voor Zwolle en 167 punten voor Het 

Weijtendaal. 

 

 

Jan Geerts 

 

 

PS 

De volgende en tevens laatste wedstrijd van dit seizoen voor Het Weijtendaal staat gepland 

op vrijdag 29 april in het Kulturhus de Mozaïek in Lemelerveld. 


