De Beurs biljartnieuws
De Beurs 1 speelde tegen Delft 2. Wim Roseboom (31 car) begon tegen Cock Smink (33 car). In een
matige partij van 63 beurten pakte Wim de volle winst van 12 punten. Mike Nijman (33 car) trad aan
tegen Mario Smink (43 car). Dit werd een hele mooie en spannende partij, waarin beide spelers niet
voor elkaar onder wilden doen. Een prachtige remise na 42 beurten. Piet Boon (33 car) speelde tegen
Alex Lander (37 car). Piet liep in het begin van de partij tegen een grote achterstand op. Maar Piet is
net een diesel, die wat langzamer op gang komt en boekte een knappe overwinning na 57 beurten.
De uitwedstrijd tegen Delft werd met 35‐28 gewonnen.
De Beurs 2 had een uitwedstrijd tegen de Tobbe in Delft. Jeroen Rodewijk (28 car) kwam een
gelijkspel overeen met Henry Lander (34 car). Deze partij duurde 60 beurten. Hierna was de beurt
aan Geert Pakvis (26 car). In een lange partij tegen Cor ‘d Ancona (34 car) trok Geert aan het langste
eind. Zijn tegenstander kwam slecht 1 carambole te kort. De laatste partij ging tussen onze
sympathieke Belg in ‘s‐Gravenzandse dienst Frans Depoorter (23 car)en Peter Martijn (19 car). Frans
gaf zijn tegenstander weinig kans en versloeg Peter met ruim verschil in 57 beurten. De wedstrijd
tegen de Tobbe werd met 35‐25 gewonnen.
De Beurs 3 speelde een thuiswedstrijd tegen het Noorden uit Delft. Jean‐Pierre v.d.Mast moest
invallen voor de geblesseerde Aad Schutter. Dit deed hij op sublieme wijze, want JP pakte 12 punten
en blijft ongeslagen dit seizoen in de B2 klasse. Jan Verduijn (23 car)speelde een wat mindere partij,
dan de laatste weken. Maar Jan scoorde wel nog 8 punten en verloor van Frans Noordhuizen in 56
beurten. De laatste partij stonden Rinus van Zanten (26 car) en Ton v.Wensveen aan de tafel. Rinus is
dit seizoen in supervorm. Nu maakte hij tussen beurt 15 en beurt 22 15 driebanders. De ene
carambole was nog fraaier dan de andere. Rinus won in 32 beurten met een grandioos moyenne van
0,812. De wedstrijd tegen het Noorden werd met 32‐23 gewonnen. Met nog drie competitieronden
te gaan is de stand aan kop in de B2 competitie: 1. DVK’73 806 punten. 2. De Beurs 3 804 punten. 3,
Bij ’t Hof 3 796 punten. 4. Bij ’t Hof 5 795 punten.

