Hans van der Weiden uit Harmelen winnaar 36e Blauwe Vogel toernooi
Het Blauwe Vogel Driebanden biljarttoernooi is bijzonder spannend geëindigd.
Maar liefst drie spelers konden nog aanspraak op de titel!
Luuk van Batenburg (30 car) met 8 punten, Carlos van Oosterom (25 car) eveneens 8 punten en
Hans van der Weiden (25 car) met 9 punten.
Luuk moet het eerst opnemen tegen Carlos, dit werd en lange spannende partij die uiteindelijk
door Luuk gewonnen werd.
In de laatste partij op vrijdagavond moest Luuk spelen tegen Hans van der Weiden, die nog
ongeslagen was.
Hans begon zeer voortvarend door in 15 beurten evenveel caramboles te scoren. Vervolgens
liep het bij Hans wat minder en kwam Luuk terug in de partij. Hans bleef toch geconcentreerd
op de partij en won deze in 59 beurten, Luuk kwam tot 21 caramboles.
Hans was de terechte ongeslagen winnaar van de 36e editie van het Blauwe vogel toernooi.
Het sponsortoernooi, dat dit jaar voor de 36e keer door Gert Zweserijn werd georganiseerd,
begon op maandag (19-10) en duurde vier avonden. Alleen op de woensdag mochten de heren
even bijkomen.
Er wordt geld ingezameld voor de stichting de Blauwe Vogel. Deze stichting organiseert
sportevenementen voor jong gehandicapten om hen uit hun isolement te halen.
De opbrengst van het toernooi overtrof alle verwachtingen, Zweserijn was vele winkels en
bedrijven langs gegaan om prijzen te verzamelen voor de verloting en uiteraard voor
geldsponsoring. Ook dit keer haalde hij weer meer op dan vorig jaar en hij toonde zich een zeer
tevreden man: “toch maar mooi € 70,00 meer dan vorig jaar,” was zijn nuchtere commentaar.
De heer Bakker, voorzitter van de stichting, kon aan het einde van het toernooi € 3.360 in
ontvangst nemen, Bakker bedankte Gert Zweserijn uitvoerig voor zijn jarenlange inspanningen
voor de stichting. Hij haalde daarbij in 36 jaar al € 62.568 op.
Aansluitend op de prijsuitreiking was er een verloting met tientallen prijzen waaronder een
rondvlucht voor twee personen door onze voorzitter.
De hoofdprijs was een volledig verzorgd diner voor twee personen.
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1. Hans van der Weiden
2. Luc van Batenburg
3. Carlos van Oosterom
4. Ron van de Gaag
5. Herman van Woudenberg
6. Ben Verschraagen
7. Ton Kerkhof
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