De Beurs biljartnieuws
Koppeltoernooi
In de eerste halve finale speelde het koppel Wendy/Ilona (19 car) tegen Aad van Erkel/Conrad (40
car). Wendy en Ilona speelden een schitterende partij en lieten Aad en Conrad kansloos in een partij
die 39 beurten duurde. De andere finale ging tussen de koppels Eelco v.d.Ende/Jan Verduijn (47 car)
en Ceciel Post/Wim Roseboom (105 car). De stand na 18 beurten was Eelco/Jan 32 car en Ceciel/Wim
35 caramboles. Maar Eelco was in de vorm van zijn leven en maakte een mooie serie van vijf. Na 45
beurten maakte Jan de partij uit. Ceciel en Wim kwamen er drie te kort. In de strijd om de 3e/4e
plaats werden Ceciel en Wim verpletterd door Aad en Conrad in de kortste partij (27 beurten) van dit
koppeltoernooi .De finale werd een bloedstollende wedstrijd . Na 21 beurten hadden Jan en Eelco 25
caramboles gescoord, en Ilona en Wendy stonden op 10. In de 37e beurt maakte Jan de laatste
carambole. Wendy en Ilona moesten nog één carambole maken in de gelijkmakende beurt. En deze
acquit stoot werd op een haar na gemist door Wendy. En zo werden Jan en Eelco het koningskoppel
van het jaar 2015. De kampioen werden gehuldigd door Paula van Uffelen namens café de Beurs en
de wedstrijdleider.
Landscompetitie
Het team van de Beurs 1 heeft het niet gered om zich voor de halve finale van de landscompetitie te
plaatsen. Allen kopman Mike Nijman speelde meer dan verdienstelijk. Mike won twee partijen en
haalde over drie partijen een fantastisch algemeen moyenne van 1,052. Piet Boon en Wim Roseboom
hadden hun dag niet en behaalde net een moyenne van een halfje. Na een mooi seizoen, gaat het
team het volgend jaar weer proberen om een gooi te doen naar de titel van B1 kampioen in district
Vlietlanden.

