Cok Kortekaas uit Woerden winnaar 39e Blauwe Vogel toernooi
Het Blauwe Vogel Driebanden biljarttoernooi is bijzonder spannend geëindigd.
Na drie avonden gespeeld te hebben, op 22 tot en met 26 oktober, was daar de
finaleavond. Er waren nog vier kandidaten over die de titel konden winnen. Dat
waren Ton Davelaar van BCH uit Harmelen met 25 caramboles, Cok Kortekaas
uit Woerden met 25 caramboles, Ron van de Gaag uit Haarzuilens met 37
caramboles en Rens Griffioen met 20 caramboles uit Nieuwegein. Ron moest
nog twee partijen spelen en de andere heren nog één. Alle vier moesten ze hun
partijen winnend afsluiten om nog kans te maken op de Blauwe Vogel Trofee.
Het toeval wilde dat geen van de heren nog tegen elkaar moest spelen, dus
hadden ze het niet helemaal in eigen hand. Zowel Rens als Cok wonnen hun
partij, maar Ron verloor zijn eerste partij en speelde zijn laatste partij gelijk
tegen Ton, Dit betekend voor Cok, na drie kwartier billenknijpen dat hij de
terecht winnaar was geworden van de 39e editie van het Blauwe vogel
toernooi.
De hoogste serie werd dit jaar wederom behaald door Peter Vulto van Het
Scheepje uit Harmelen met 7 caramboles. De kortste partij werd behaald door
Ron van de Gaag in 35 beurten.
Het sponsortoernooi, dat dit jaar voor de 39e keer door Gert Zweserijn werd
georganiseerd, begon op maandag en duurde vier avonden. Alleen op de
woensdag mochten de heren even bijkomen. Er wordt geld opgehaald voor de
stichting de Blauwe Vogel. Deze stichting organiseert sportevenementen en
dagjes uit voor jong gehandicapten om hen uit hun isolement te halen.
Zweserijn was vele winkels en bedrijven langs gegaan om prijzen te verzamelen
voor de verloting en uiteraard voor geldsponsoring. De opbrengst van het
toernooi was weer een prachtig bedrag geworden, Gert toonde zich een zeer
tevreden man: “toch maar mooi ruim € 3.400,00 was zijn nuchtere
commentaar.
De heer Bakker, voorzitter van de stichting, kon aan het einde van het toernooi
het fantastische bedrag in ontvangst nemen, Bakker bedankte Gert Zweserijn
uitvoerig voor zijn jarenlange inspanningen voor de stichting. Hij haalde daarbij
in 39 jaar al meer dan € 72.000,00 op.
Aansluitend op de prijsuitreiking was er een verloting, met tientallen prijzen
waaronder de hoofdprijs een volledig verzorgd diner voor twee personen,
aangeboden door Geke Ekelschot van De Heeren van Montfoort. Verder
werden er nog ruim zestig prijzen verloot. De loting werd dit jaar verricht door
Anne Koch, die voor haar vele schrijfwerk ook door Gert in het zonnetje gezet.
De kersverse winnaar Cok trakteerde nog op een rondje en het bleef nog lang
enorm gezellig.
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Het was weer een prachtig en gezellig toernooi, op naar de 40e editie

De beker werd door de winnaar van vorig jaar, Ton Davelaar uitgereikt.

