De Beurs biljartnieuws
Oliebollentoernooi. De eerste halve finale speelde Henk Alleblas(35 car) tegen Hans Post(19 car).
Hans speelde een fantastische partij en won in 21 beurten. Henk had slechts 13 caramboles. Dit was
precies het aantal van de serie waarmee hij zijn kwartfinalepartij uitmaakte tegen Eric Moraal. De
andere halve finale ging tussen Mike v.d.Mast (55 car) en Justin Schellevis(20 car). In een hele
spannende partij won Mike in 39 beurten. Justin kwam twee caramboles te kort. De finale tussen
Mike en Hans was er eentje van hoog niveau van één van de finalisten. Mike had in 14 beurten al 50
caramboles gescoord en besliste de partij in de 20e beurt. Hans achterlatend op een aantal van
negen. En als je op zo’n manier de finale beslist ben je ook de terechte kampioen van het
oliebollentoernooi. De troostfinale werd gewonnen door Justin. Hij versloeg Henk in 32 beurten met
nipt verschil. Hierna werden de prijswinnaars door Paula van Uffelen in het zonnetje gezet. Café de
Beurs kan weer terugzien op een schitterend biljarttoernooi met 58 deelnemers.
Beurs 2 speelde tegen ’t Noorden 1. Jeroen Rodewijk(28 car) moest het opnemen tegen Marco
Boer. In een spannende partij speelde Jeroen remise in 52 beurten. Geert Pakvis(26 car) had een
offday tegen Frans Noordhuizen en verloor kansloos in 50 beurten. In een te lange partij(74 beurten)
trok Theo van Tol aan het langste eind tegen Andre Kuijpers. De wedstrijd in Delft werd met 31‐28
verloren.
De Beurs 3, de trotse koploper in de B2 competitie, speelde tegen ’t Noorden 2. Jan Verduijn speelde
een schitterend partij tegen Richard Wesseling. Jan had 37 beurten nodig om zijn 23 caramboles te
maken. Hierna was de beurt aan Rinus van Zanten. Hoe Rinus het voor elkaar krijgt blijft een raadsel.
Hij imponeert zijn tegenstanders zo, dat ze niet kunnen doen wat ze graag willen, namelijk
caramboles maken. Nu versloeg Rinus Jan Slettenhaar in 68 beurten. Mike v.d.Mast won van Peter
d.Hartog in 64 beurten. De koppositie werd behouden door een 36‐19 overwinning.

