Het team van de Beurs moest spelen tegen een team van de Schollevaar uit district Rotterdam en
twee teams van de Merwehof van district Dordrecht . Het team had ook een uitmuntende arbiter
Arie v.d.Meer meegenomen. Wat niemand voor mogelijk achtte, gebeurde wel. Het team van de
Beurs 5 wist alle drie de wedstrijden met ruim verschil te winnen. Kopman Theo van Tol (47 car) won
drie partijen met een moyenne van 1,38 en een schitterende serie van 15 caramboles. Henk Tetteroo
(44 car) won twee partijen en kwam in de derde partij slechts drie caramboles te kort. Teamcaptain
Aad van Erkel (38 car) wist ook alle drie zijn partijen in winst om te zetten. Zo werd op overtuigende
wijze een plaats behaald ivoor de finale. Stand van deze halve finale: 1. De Beurs 5 105 punten. 2. De
Merwehof 22 80 punten. 3. Schollevaar 78 punten en 4. Merwehof 18 74 punten. Op zondagmorgen
ging om half negen de Beurs 5 naar de Merwehof om de finale te spelen. En weer leverden ze een
topprestatie. Alle drie de wedstrijden werden in winst omgezet. Onder toeziend oog van de
supporters Terry Pakvis, Jean-Pierre, Hanneke en de voorzitter van de Beurs dwong het team een
plaats af voor het Nationaal Kampioenschap. Theo van Tol won twee partijen en kwam in de laatste
partij vijf caramboles te kort. Henk Tetteroo begon met een verlies partij (drie caramboles te kort),
maar won daarna twee partijen. Aad van Erkel won wederom drie partijen en bleef hiermee
ongeslagen dit weekend. De eindstand was: 1. De Beurs 5 100 punten. 2. De Nieuwe Brug 92 punten.
3. Merwehof 22 79 punten. 4. De Pepersteeg 75 punten. Het bestuur en leden van biljartvereniging
de Beurs zijn heel trots op dit behaalde kampioenschap. Op vrijdag 26 juni 2015 gaat dit team naar
het Nederlands Kampioenschap in Nieuwegein.

