Harjan Hooijen winnaar 7e Gert Zweserijn Bandstoot Toernooi
Op vrijdag 14 september werd de finaleavond van het 7e Gert Zweserijn Bandstoot
Toernooi gespeeld. Er traden 12 finalisten aan om de fel begeerde fiets in de wacht
te slepen. De wedstrijden werden gespeeld in Sportcafé De Poortdijk te IJsselstein.
Het toernooi leeft, dit jaar waren er maar liefst 60 deelnemers.
Nadat de eerste partijen en de kwart finales gespeeld waren, bleven er vier spelers
over. Na de loting zagen de halve finales er als volgt uit: Harjan Hooijen (30) tegen
Kevin van de Berg (14) en Paul Baas (18) tegen Hans van der Weiden (23). Zowel
Kevin als Paul kwamen er niet aan te pas en verloren beiden kansloos. De heren
hadden hun kruit verschoten in de kwartfinales, Kevin in 17 beurten
en Paul in 10 beurten.
De kwartfinales van Hans en Harjan gingen in respectievelijk in 9 en 23 beurten.
De finale ging dus tussen Harjan en Hans, het werd een eenzijdige partij. Nadat
Harjan begon met een serie van 7 was begonnen bleek dat Hans ook zijn kruit in de
voorgaande partijen had verschoten. Harjan maakte in de 11e beurt nogmaals een
serie van 7 en was niet meer te achterhalen door Hans. In de 16e beurt maakte
Harjan de partij uit, Hans kwam tot zijn eigen ontsteltenis tot maar vijf caramboles.
Harjan was dus de zeer terechte winnaar en ging er met de Fiets, Wisselbeker en
een mooie trofee vandoor.

Hennie nam voor de prijsuitreiking het woord en bedankte Gert en Hans voor hun
inzet en zij kregen beide een flinke pot met snoep. Ook hadden Hennie en Wil voor
de nummers 1 tot en met 4 een mooie trofee en een prachtige bos bloemen.
Voor alle andere finalisten hadden zij een prachtige herinnering. Deze werden
uiteraard door de grootmeester op biljartgebied Gert en de winnaar van de vorige
editie Frits van der Schaaff uitgereikt.
Na de prijsuitreiking trakteerde Harjan iedereen op een consumptie en het bleef
nog lang gezellig. Op naar het 8e Gert Zweserijn Bandstoot Toernooi.
Hans van der Weiden
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