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Na een periode van 2 jaar was thuisspelen tegen Herxen gelukkig weer mogelijk. 

De spelers van Herxen werden dan ook hartelijk welkom geheten door ondergetekende. 

Het was een prettig weerzien met de mannen van Herxen na 2 jaar corona, 

allemaal wel een beetje ouder geworden natuurlijk….. 

 

Na een kop koffie kon het spel beginnen. 

Vanwege de geplande 10 partijen was het aantal beurten vastgesteld op maximaal 25. 

Het spel verliep aanvankelijk op beide tafels vrij vlot met korte partijen. 

In de eerste partijen ging de volle winst naar Herxen! 

Wim Klein Douwel had hiervoor 18 beurten nodig tegen Klaas Visscher. 

Henk Grolleman had in de partij tegen Gait Roelofs ‘slechts’ 15 beurten nodig om de winst 

voor Herxen binnen te slepen…. 

 

De volgende partijen verliepen steeds met wisselend succes voor Wijhe en Herxen. 

Geleidelijk aan was het Wijhe die steeds vaker de maximale score van 12 punten behaalde. 

Zo was het tot het laatst spannend wie uiteindelijk zou gaan winnen. 

Antoon Baaijens, op het laatst ingevallen voor de ziek Jan Broomans, was met een winstpartij 

in 19 beurten uistekend op dreef!. Winst was er ook voor Ge Boerkamp, die in zijn partij 

tegen Fred Dalhuizen er geen twijfel over liet bestaan wie de beste was, in slechts 13 beurten 

was het klaar en een gemiddelde van ruim 3,10!! 

Om in de laatste partij de winst voor Wijhe veilig te stellen, lag de volledige druk op de 

schouders van Bobby. Dat lukte hem wonderwel in de 25e en laatste beurt, dus was de 

eindwinst voor Wijhe...... 

 

De eindstand is Wijhe 90 punten en Herxen 85 punten. 

 

Gelukkig deden de iets mindere pretstaties van de andere spelers van het Weijtendaal en 

Herxen niets af aan de prettige en gezellige sfeer. Er werden tal van leuke en grappige 

opmerkingen gemaakt over het spel, de spelers en het spelverloop. 

Ook goedbedoelde ‘aanwijzingen’ waren soms duidelijk hoorbaar…… 

Al met al een prettige en gezellige biljartavond die pas om ca. 10.30 uur ten einde liep. 

 

Dank aan Bobby Veneman voor de catering. 

Dank ook aan Gait Roelofs bij de hulp voor het bijhouden van de score. 

We kunnen terugzien op een zeer geslaagde avond met dank aan de spelers van Herxen. 

 

En nu maar oefenen voor de volgende wedstrijd in en tegen Herxen begin 2023. 

Want de spelers van Herxen zijn gebrand op een pittige revanche…. 

 

Voor de meer gedetailleerde uitslag en het programma voor 2023 zie onze website…. 

 

 

 

Jan Geerts 


