De Beurs biljartnieuws
De Beurs 2 speelde tegen DVK ’73 uit Vlaardingen. Theo van Tol (19 car) speelde tegen Bertus
Hoogenboom (21 car), Na 29 beurten was de stand 14 ‐14. Hierna stokte de productie bij Theo en
maakte zijn tegenstander de partij na 50 beurten uit. Theo haalde 8 punten. De tweede partij ging
tussen Jeroen Rodewijk (28 car) en Hubert Speekenbrink (23 car). Na 35 beurten was de stand gelijk
18‐18. Hubert maakte de partij uit in de 45e beurt. In de acquitstoot maakte sleepte Jeroen nog een
remise in de wacht door twee caramboles te maken. Geert Pakvis (26 car) werd compleet afgeslacht
door Fred Mosselman. In een schitterende partij was Fred in 28 beurten aan de finish. Geert speelde
niet eens zo slecht. Hij had 17 caramboles met een moyenne van ruim 0,600. De wedstrijd tegen DVK
ging met 25‐35 verloren.
De Beurs 3 speelde tegen Thalia in Schiedam. Rinus van Zanten (26 car) speelde tegen Andy
Speelmeijer (26 car). Rinus was niet in de vorm, die we van hem gewend zijn. Hij verloor in 43
beurten en kwam negen caramboles te kort. Jan Verduijn (23 car) moest het opnemen tegen
Mathieu Houtbraken (23 car). Deze spannende partij werd een remise na 51 beurten. Invaller Jean‐
Pierre v.d.Mast (15 car) kwam als laatste aan de bak tegen Hans Hoogendoorn ( 21 car). Jean‐Pierre
verloor in 50 beurten, maar haalde wel acht punten. Deze belangrijke wedstrijd werd met 35‐25
verloren. Met nog één ronde te gaan is de stand aan kop in de B2 competitie: 1. Bij ’t Hof 5 890
punten. 2. DVK ’73 866 punten 3.De Beurs 3 865 punten. 4. Bij ’t Hof 3 861 punten. De koploper is
uitgespeeld. Donderdagavond 3 april de laatste wedstrijd de Beurs 3 tegen the Old Counters en DVK
’73 tegen Bij ’t Hof 3. Wij verwachten veel supporters in de Beurs de wedstrijd begint om 19.30 uur.
Mike Nijman speelt komend weekend de gewestelijke finale bandstoten 2e klas. (75 caramboles)
Vrijdag 4 april wordt om 19.00 de eerste ronde gespeeld in de kleine Confiance aan de
Rotterdamsedijjk 50 in Schiedam. Zaterdag 5 april beginnen de partijen om 11.00 uur en op zondag 6
april wordt om 12.00 gestart. Biljartvereniging de Beurs wenst Mike veel succes bij deze finale.

