De Beurs biljartnieuws
De Beurs 1 speelde tegen Delft 1. Mike Nijman (33 car) speelde een knappe partij tegen Peet
Kosterman (41 car). Na 21 beurten had Mike al 25 caramboles gescoord. In de 33e beurt maakte hij
deze partij uit met een schitterend moyenne van 1,000. Piet Boon (33 car) was niet opgewassen
tegen Chris Wensveen (37 car). Piet verloor kansloos in 42 beurten. Tenslotte kon Wim Roseboom
(31 car) het niet bolwerken tegen Wim kuipers (29 car). Wim verloor in 53 beurten. De laatste
competitiewedstrijd werd met 24‐31 verloren.
De Beurs 2 had een uitwedstrijd tegen bij ’t Hof 3 in Honselersdijk. Geert Pakvis (26 car) speelde
tegen Willem Westhoff (23 car).Willem had dit seizoen al drie keer gewonnen van een Beurs speler.
Nu kwam hij slecht één carambole te kort. Geert won in 60 beurten. Frans Depoorter (23 car) won
van Arie v.d.Caaij (23 car) en had hier 47 beurten voor nodig. Kees van Kooten (19 car) was niet
opgewassen tegen Jaap van ’t Leven en verloor kansloos in 44 beurten. De wedstrijd tegen bij ’t Hof
werd gewonnen met 31‐29
De Beurs 3 speelde een thuiswedstrijd tegen de Tobbe uit Delft. Mike v.d.Mast (28 car) speelde tegen
Hans Lander (34 car). Mike begon goed en had na 17 beurten al 14 caramboles gemaakt. Hierna
stokte de productie enigszins, maar maakte de partij uit in 53 beurten. Jan Verduijn (23 car) speelde
tegen Peet Martijn (19 car). Jan zijn tegenstander begon heel goed en had na 20 beurten de helft van
zijn caramboles al gescoord. Hier werd Jan niet warm of koud van en tikte de partij uit in de 41e
beurt. Rinus van Zanten (26 car) trad als laatstee aan tegen Cor d’ Ancona (34 car).Rinus maakte
gehakt van zijn tegenstander. Hij maakte de partij uit in 45 beurten. En toen was zijn tegenstander
nog niet op de helft. Een klinkende 36‐18 overwinning werd genoteerd. En het kampioenschap is nog
steeds in zicht. Met nog twee ronden te gaan is de stand aan kop in de B2 competitie: 1. Bij ’t Hof 5
867 punten. 2. De Beurs 3 840 punten. 3, DVK’73 831 punten. 4. Bij ’t Hof 3 825 punten. De koploper
heeft een wedstrijd meer gespeeld.
De Beurs 4 speelde de laatste competitiewedstrijd tegen de Nieuwe Brug uit Schiedam. Marco van Es
won in 38 beurten van Carla Roozeboom. Marco maakte in de 2e beurt een mooie serie van 10
caramboles. Geert Verhagen (60 car)speelde tegen Piet Salm (32 car). Ondanks een handicap van 28
caramboles speelde Geert een regelmatige partij zonder hoge series won in 37 beurten. Jean‐Pierre
v.d.Mast (47 car) betrad de biljartarena als laatste tegen Bram Brandt. IP speelde de beste partij van
dit seizoen. In een fantastische partij won hij in 22 beurten met een hoogste serie van 9. De wedstrijd
tegen de Nieuwe Brug werd met 36‐20 gewonnen.

