Ton van Kuik winnaar 5e Gert Zweserijn bandstoottoernooi
Op vrijdag 16 september werd de finale van het 5e Gert Zweserijn bandstoottoernooi

gespeeld in Sportcafé de Poortdijk.
Dit toernooi werd georganiseerd door Gert Zweserijn en Hennie van Bruggen met hulp
van Hans van der Weiden.
Er waren net als voorgaande jaren twaalf finalisten, te weten Carlos van Oosterom (30)
van R.C.N., Peter Vulto (35)en Ton Van Kuik(23)van De Papagaai, Paul Baars (19) van
Vianen, Frans Stigter (27) en Gerard van Elteren (27) van Het Groene Hart, Joop Florie
(28), Henk Galenkamp (26), Ries van Baal (20),

Ton Kerkhof (50)en Sander Kerkhof
(15) van Rijnzicht en Cok Kortekaas (32)van Padoc.
Nadat de achtste en kwartfinale gespeeld waren, bleven er nog vier halve finalisten over,
Carlos van Oosterom 30 caramboles, Ton van Kuik23, Peter Vulto 35 en Frans Stigter 27.
Carlos lootte tegen Peter en Ton tegen Frans. Het werden twee totaal verschillende
halve finales, Ton maakte zijn partij uit in 13 beurten tegen Frans die tot 17 caramboles
kwam en de eerste finalist was bekend. De twee halve finale was een echt titanengevecht
tussen Carlos en Peter, Na 17 beurten trok Peter aan het langste eind en weer net als in
de 4e editie kwam Carlos kwam er één te kort om door te dringen tot de finale.
De finalisten die gingen strijden om de fel begeerde fiets waren dus Ton van Kuik 23
caramboles tegen Peter Vulto 35 caramboles. Een Vleutens onderonsje waar Peter al zijn
kruit verschoten bleek te hebben, waant Ton speelde de sterren van de hemel en werd
de terechte winnaar van het 5e Gert Zweserijn Bandstoottoernooi. Op de finaleavond
werd er over alle partijen gezien een gemiddelde van 1,58 gehaald, wat zeker niet slecht
is. De kortste partij werd in 12 beurten afgerond door Carlos van Oosterom en de
hoogste serie van het toernooi werden gemaakt door Ton Kerkhof, namelijk 14
caramboles.

De prijs uitreiking werd door Gert en Hennie gedaan. Hennie had voor alle finalisten een
herinnering. Voor Gert en Hans was er ook nog een leuke verrassing waardoor ze nog
lekkerder gaan ruiken. Voor de winnaar was daar de wisselbeker en natuurlijk de fiets,

deze keer een damesfiets.
Nadat de prijsuitreiking gedaan was en de fiets binnen getest was, gaf de winnaar nog
een rondje en bleef het nog lang gezellig en de naamgever van het toernooi kan weer
terug kijken op een prachtig toernooi en een beregezellige finaleavond.
Gert Zweserijn en Hans van der Weiden

