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De eerste overwinning van het seizoen 2022 – 2023 is binnen! 

 

Ondanks de nederlaag in de eerste wedstrijd tegen de Elshof, togen we met goede moed 

richting de Terp in Zwolle. Door de mensen van De Terp werden we hartelijk ontvangen 

en na een kop koffie kon worden gestart met de wedstrijden. 

Van af het begin was de sfeer weer als vanouds, dus zeer ontspannen. 

 

Na een van beide zijden aarzelend begin, kregen de spelers van Wijhe steeds meer grip op de 

partijen. In veel van de partijen was het maximum van 30 beurten nodig om tot een winnaar te 

komen. Dus was het vaak tot op het laatst spannend. 

In de laatste partijen voor de lunch werd er door Wijhe steeds beter gespeeld met winst tot 

gevolg. Zo kon het zijn dat de tussenstand bij de lunch was: Wijhe 70 punten en 

De Terp 55 punten. Met dank aan Jo Marsman en Bobby Veneman die beiden de volle 12 

punten verzamelden! Hier stond slechts 1 winstpartij van De Terp (Hans Lau) tegenover… 

 

Gesterkt door o.a. een stevige andijvie stamppot ging de strijd na de lunch onverminderd 

door. Ook tijdens de middagpartijen werd hevig gestreden om de caramboles, wat resulteerde 

in veelal partijen die de maximale 30 beurten duurden. 

Opmerkelijk was, dat Klaas Visscher zowel in de ochtend- als middagpartij de langste adem 

had en na 30 beurten deze winnend kon afsluitend…. 

Ook tijdens de middagpartijen kon Wijhe weer in 2 partijen de volle winst van 12 punten 

binnenhalen, tegenover 1 partij door De Terp! 

De kortste partij kwam op naam van Jan Geerts, die slechts 19 beurten nodig had….. 

 

In de laatste partij stond er meer op het spel dan de winst voor een van beiden. 

De Terp stelde vooraf een fles drank ter beschikking aan de winnaar van de ‘finale partij’. 

Hoewel Bobby tot het uiterste ging, ging de fles aan hem voorbij en was Hans Lau de 

terechte winnaar. 

 

Al met al was het weer een gezellige dag, goed georganiseerd door de mensen van De Terp. 

Dank dus aan Hans Lau en Maarten Bastiaan die voor de organisatie tekenden. 

Afgesproken is dat we De Terp uit Zwolle graag in het nieuwe jaar ontvangen in Wijhe. 

 

PS 

De volgende wedstrijden staan gepland op: 

- donderdag 20 oktober in Lemelerveld 

- dinsdagavond 15 november in het Weijtendaal. 

 

 

Jan Geerts 


