De Beurs biljartnieuws
De Beurs 1 speelde op vrijdag 27 december twee competitiewedstrijden in café de kleine Confiance
in Schiedam. De 1e wedstrijd werd gespeeld tegen DKC 2. In de eerste partij ging Piet Boon (33 car)
als een raket van start. Hij had na 6 beurten al acht caramboles. Maar hierna werd hij verpletterd
door zijn tegenstander Richard Kramer (37 car) en verloor in 46 beurten. Wim Roseboom (31 car)
begon zwak tegen Ronald van Wijk (29 car). Wim had 12 caramboles in 25 beurten, maar kreeg toen
de geest en met twee series van zes maakte hij de partij uit in de 39e beurt. De kei van de Hei Geert
Pakvis (25 car)kon zijn naam geen eer aan doen. Geert verloor kansloos in 49 beurten. De wedstrijd
tegen DKC 2 werd verloren met 25‐31. Maar tegen het team van DKC 1 waren alle drie de spelers
extra gemotiveerd. Want twee wedstrijden op een avond verliezen, dat wil toch niemand. Piet Boon
speelde tegen Andre Bleekendaal (31 car). Na een grote achterstand wist Piet in de 43e beurt een
remise in de wacht te slepen. Zijn hoogste serie was 7 caramboles. Wim Roseboom boekte zijn
tweede overwinning van de avond. Hij versloeg Jo dos Santos in 54 beurten. Geert Pakvis speelde
tegen Ronald Lemmen (29 car). Geert begon fantastisch en had na 14 beurten al 15 caramboles op
het scorebord gezet. In de 40e beurt maakte Geert zijn laatste punt. De wedstrijd tegen DKC werd
met 35‐25 gewonnen
Finale Bandstoten 4e klas. Aad Schutter heeft zich geplaatst voor de districtfinale Bandstoten 4e klas
(40 caramboles). Deze finale wordt gespeeld op woensdag 8 januari aanvang 19.30 uur, op zaterdag
11 januari aanvang 13.00 uur en op zondag 12 januari aanvang 13.00 uur. Er wordt gespeeld in de
Pittstop, Kon. Wilhelminahaven nz.2 in Vlaardingen. Biljartvereniging de Beurs wenst Aad heel veel
succes.
Oliebollentoernooi. De finales worden vrijdagavond 10 januari vanaf 19.30 uur gespeeld in café de
Beurs aan het Vaartplein. Vier van de kwartfinalisten zijn al bekend. Dit zijn Mike v.d.Mast, Marco
van Es, Justin Schellevis en Eric Moraal. Nu al is zeker, dat het hele spannende finalepartijen worden.

