De Beurs biljartnieuws
Afgelopen week is de finale driebanden 2e klas gespeeld in de kleine Confiance in Schiedam. Met
twee deelnemers was biljartvereniging de Beurs vertegenwoordigd. Vanwege eventuele
competitievervalsing speelden Jeroen Rodewijk en Mike v.d.Mast de eerste ronde tegen elkaar.
Jeroen speelde een schitterende partij en liet Mike kansloos. Jeroen lag wel hele moeilijke ballen
neer voor Mike en sloot deze partij winnend af in 34 beurten. De 2e ronde speelde Mike tegen Jeroen
Voorn van bij ’t Hof. Nu verloor Mike weer en wel in 36 beurten. Misschien lag het deze avond wel
aan de voornaam. Jeroen Rodewijk speelde tegen Conny v.d.Linden remise in 43 beurten. Na de
eerste dag stond Jeroen op de 4e plaats met een fantastisch moyenne van 0,649 en Mike op de 7e
plaats. Op zaterdag is Mike zijn beste dag. Hij presteerde het om alle drie zijn partijen in winst om te
zetten Een formidabele prestatie. Jeroen bleef hierbij achter. Hij noteerde slechts één winstpartij. Na
de 2e dag was Mike gestegen naar plaats drie en Jeroen stond vijfde. Mike had nog een kleine kans
op het kampioenschap, maar dan moest hij wel beide partijen op zondag winnen..In de zesde ronde
verloor Jeroen van Cees van Bladel in 48 beurten. Mike verloor ook en verspeelde hiermee zijn
kansen op een eventuele titel. De laatste ronde verloor Jeroen en Mike won. Jeroen Voorn won de
finalepartij van Cees v.d.Ende en werd op moyenne kampioen DK 2. Voor de spelers van de Beurs viel
de eindstand een beetje tegen een vijfde en zesde plaats. Maar je kunt niet altijd kampioen worden.
Eigenlijk zou je van beide spelers één moeten maken. Jeroen verliest op de eerste dag geen partij en
Mike op de tweede dag. Maar hoe moet je deze speler dan gaan noemen? Mike speelde qua
moyenne een goede finale, want hij promoveerde naar de driebanden eerste klasse. De eindstand: 1.
Jeroen Voorn 10 punten, moyenne 0,528 en hoogste serie 5 caramboles. 2. Sjaak Verleg 10- 0,512-5.
3. Cees v.d.Ende 10-0,496-4. 4. Conny v.d.Linden 9-0,565-11. 5. Mike v.d.Mast 8- 0,573-4. 6. Jeroen
Rodewijk 5-0,491-5. 7. Cees van Bladel 2- 0,420-6. 8. Richard Prins 2-0,359-4

