De Beurs biljartnieuws
Mike Nijman kampioen gewestelijke finale bandstoten 2e klas. Mike begon de eerste avond zwak aan
deze finale. Hij verloor twee partijen en bezette na dag 1 de 7e plaats. Vorig seizoen begon hij exact
zo aan deze finale en werd uit eindelijk nog kampioen. Op zaterdag was Mike in topvorm. De eerste
partij won Mike in 17 beurten om vervolgens zijn mede kadercompetitiespeler Joop Bodaan op een
nederlaag te trakteren. Hier had Mike slechts 12 beurten voor nodig. De laatste partij wist Mike ook
te winnen en doordat de koplopers ook punten lieten liggen, had Mike nog uitzicht op de titel. De
stand na 5 ronden: 1. M.v.d.Cijs 8 punten en een moyenne van 3,92. 2. M.Nijman 6‐4,00. 3.G.de Jong
6‐3,70. 4. G.Bosman 6‐3,04. De zesde ronde wonnen de drie bovenste spelers hun partij. Mar v.d.Cijs
verloor verrassend van Gerard de Jong. Bij winst zou Mike dan kampioen zijn. Mike speelde een
schitterende partij tegen Wilbert Gangvoort en had maar zestien beurten nodig om deze partij in
winst om te zetten. Mike heeft, na een valse start op vrijdag ,op vakkundige wijze deze titel in de
wacht kunnen slepen. Een schitterende prestatie waar de hele biljartvereniging de Beurs trots op is.
Eindstand: 1. Mike Nijman 10 punten en een moyenne van 4,08. 2. M.v.d.Cijs 10‐3,72. 3. G.d.Jong 10‐
3,66. 4. W.Gangvoort 6‐3,69. In het weekend van 16‐18 mei gaat Mike het NK spelen in Hengelo.
De Beurs 3 speelde de laatste competitiewedstrijd tegen the Old Counters uit Wateringen. Jan
Verduijn (23 car) begon tegen Hans v.d.Kraan (21 car). In een regelmatig gespeelde partij haalde Jan
na 60 beurten de volle buit binnen. Mike v.d.Mast (28 car) trad aan tegen Frans Smits (23 car). Mike
speelde een zeer geconcentreerde partij en won in 46 beurten met een moyenne van 0,608. Rinus
van Zanten (26 car)tenslotte kon het niet bolwerken tegen een ontketende Tinus Nederpel (23 car).
Tinus maakte in de 43e beurten deze partij uit. Rinus kwam er drie te kort. Deze wedstrijd werd met
32‐25 gewonnen. Doordat de concurrent voor de titel Bij ’t Hof 3 met 36‐16 won eindigden beide
ploegen op 897 punten. Maar doordat Bij ’t Hof minder punten tegen had werden zij kampioen in de
B2 competitie. Voor het team van de Beurs was dit bijzonder sneu. Want na 29 wedstrijden op een
gedeelde eerste plaats eindigen en op één gemiste carambole de titel missen, was een grote
teleurstelling. Maar als nummer twee van de competitie gaan ze wel deelnemen aan de gewestelijke
finaleronden in mei.
Wim Roseboom speelt de gewestelijke finale libre 1e klas op dinsdag 15 april bij de recreanten (55+).
Deze finale wordt gespeeld in biljartcentrum De Hoog, Nieuwe Gouwe Oostzijde 11 b in Gouda en
begint om 10.00 uur.

