Frits van der Schaaff winnaar 6e Gert Zweserijn Bandstoot Toernooi
Op vrijdag 15 september werd de finaleavond van het 6e Gert Zweserijn Bandstoot
Toernooi gespeeld. Er traden 13 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 75 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 Ben Verschraagen (25)
tegen Frits van der Schaaff (14) en Harry Leemkuil (18) tegen Hans van der
Weiden (25). Zowel Hans als Ben kwamen er niet aan te pas en verloren beide
kansloos. De heren hadden hun kruit verschoten in de kwartfinales, Hans 12
beurten en Ben 13 beurten.
De finale ging dus tussen Frits en Harry, het werd een zeer spannende partij. Nadat
Harry met vier caramboles uitgelopen was kwam Frits sterk terug met een serie
van drie. Prompt maakte Harry een serie van vier, maar dat mocht Frits niet deren.
Hij bleef geconcentreerd spelen en liet zicht niet afleiden. Uiteindelijk hoorde
Harry in de 22e beurt en nog één, maar hij miste. Frits moest er nog twee en die
maakte hij ook, de partij was zonder nabeurt, dus De 84 jarige Frits ging en met de
Fiets, Wisselbeker en een mooie trofee vandoor.

Hennie van Bruggen 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. Voor alle andere
finalisten hadden zij een prachtige herinnering. Deze werden uiteraard door de
grootmeester Gert uit gereikt.
Na de prijsuitreiking trakteert Frits iedereen op een consumptie en het bleef nog
lang gezellig. Op naar het 7e Gert Zweserijn Bandstoot Toernooi.
Hans van der Weiden
Einduitslag:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Frits van der Schaaff
Harry Leemkuil
Ben Verschraagen
Hans van der Weiden
Ton van den Heuvel
Kees Kerkhof
Kees Fredriks
Esther van Eijk
Cok Kortekaas
Ton Kuik
Hennie van Bruggen
Gijs Woudenberg
Koos de Kruijf

