Voor de andere halve finale plaatsten Rody Hoevenaar(38 car) en Peter van Dijk(55 car) zich. Rody
speelde een schitterende partij en versloeg Peter in 19 beurten met een mooi moyenne van 2,00. De
finale werd gespeeld door Marcel en Rody. Ondanks een serie van acht caramboles in de tweede
beurt van Rody, bleef Marcel ijzig kalm (of was hij toch een beetje zenuwachtig?) en scoorde
regelmatig mooie punten met een mooie serie van vijf in de vierde beurt. In de 24e beurt maakte
Marcel de finalepartij uit. Marcel heeft een goed toernooi gespeeld en is de terechte winnaar van dit
oliebollentoernooi. De strijd om de 3e/4e plaats tussen Aad en Peter werd in het voordeel van Peter
beslecht in 23 beurten. Deze editie van het oliebollentoernooi hadden 42 spelers zich ingeschreven.
De kortste partij van het oliebollentoernooi werd gespeeld in de voorronden door Terry Pakvis en
bedroeg 18 beurten. De hoogste serie van het toernooi was 10 caramboles door Aad van Erkel.
In de districtsfinale Bandstoten 4e klas (40 carambo9les) had biljartvereniging de Beurs twee troeven.
Er werd met acht spelers gespeeld bij biljartvereniging the Old Counters in Wateringen. In de eerste
ronde versloeg Mike van de Mast clubgenoot Gerard Verhagen in 30 beurten en pakte na de eerste
ronde de koppositie. Na de tweede ronde kwam Jeffrey Cornelissen op kop en hij stond deze positie
niet meer af, want hij won al zijn partijen. Mike eindigde op de derde plaats met 8 punten, een
moyenne van 0,999 en een hoogste serie van acht caramboles. Gerard behaalde zes punten, een
moyenne van 1,12 , een hoogste serie van acht en eindigde op de vijfde plaats. Mike plaatste zich wel
voor de gewestelijke finale (nummer twee is verhinderd). Deze wordt gespeeld in het weekend van
30 januari bij de Impuls in Gouda.

