De Beurs biljartnieuws
Vrijdag 9 mei werden de finales gespeeld van het traditionele koppeltoernooi in café de Beurs. Door
28 koppels werd gestreden om zich tot koningskoppel van 2014 te laten huldigen. Het
koppeltoernooi is een toernooi waarbij een niet biljarter gekoppeld is aan een biljarter. Het is een
gezelligheidstoernooi, waarbij je de fraaiste ballen ziet caramboleren. Van kangaroe effect tot
uitspringende ballen(Eelco) en er worden konijnen gemaakt die in geen biljartboek ter wereld terug
te vinden zijn. De eerste halve finale ging tussen de koppels Rinus en Rody van Zanten (60 car) en
Justin Schellevis/Willem Westhoff (63 car). Na 29 beurten was de stand 33-52 in het voordeel van
Justin/Willem. In de volgende 10 beurten maakte Rinus/Rody 27 caramboles. En Justin/Willem
konden er hier maar twee tegenover zetten. Na een grote achterstand plaatste koppel Rinus/Rody
zich op knappe wijze voor de finale. De andere halve finale ging tussen Manny en Ruud Huijers (34
car) en Jan Verduijn/Eelco v.d.Ende. Deze partij ging de hele tijd gelijk op. Maar aan het einde van de
partij sloegen Ruud en Manny toe. Jan en Eelco kwamen 6 caramboles te kort. De finale werd een
hele spannende partij. Na 23 beurten hadden Rody en Rinus 30 caramboles gemaakt en hadden
Manny en Ruud er 17 gemaakt. Beide koppels exact op de helft van de te maken caramboles. Na de
35e beurt liepen Ruud en Manny iets uit en ondanks dat Rody een knappe serie van 6 maakte,
moesten Rinus en Rody het onderspit delven tegen Manny en Ruud. De titel koningskoppel van 2014
werd op grandioze wijze behaald door Ruud en Manny Huijers. De strijd om de 3/4e plaats tussen de
koppels Willem/Justin en Jan/Eelco werd gewonnen door Willem en Justin. De prijsuitreiking werd
gedaan door Paula v. Uffelen namens café de Beurs en wedstrijdleider Wim Roseboom. De Beurs kan
weer terug zien op een zeer geslaagd toernooi. Het is weer gelukt om een aantal jonge gasten aan de
biljarttafel te krijgen. En dit is heel belangrijk voor de toekomst van biljartend Nederland.
Mike Nijman speelt in het weekend van 16-18 mei het Nederlands Kampioenschap Bandstoten 2e
klas. Er wordt gespeeld bij biljartvereniging HCR Leemreis, Spalstraat 40, 7255 AD Hengelo. Vrijdag 16
mei gaan de ballen om 15.00 uur rollen. Op zaterdag 17 mei en zondag 18 mei beginnen de
wedstrijden om 11.00 uur. Biljartvereniging de Beurs wenst Mike heel veel succes bij dit Nationaal
Kampioenschap.

