De Beurs biljartnieuws
De Beurs 1 speelde tegen Delft 3. Geert Pakvis (25 car) begon goed tegen Peet ’t Mannetje (25 car).
Geert had 8 caramboles in 16 beurten. Omdat zijn tegenstander er helemaal niks van bakte kon
Geert deze partij winnend afsluiten in de 75e beurt. Een partij om gauw te vergeten. Piet Boon (33
car) speelde tegen Mart Wensveen (45 car). Na 25 beurten was de stand 16‐29 in het nadeel van
Piet. Maar het valt ook niet mee om tegen één van de betere driebanders van ons district te
biljarten. Mart gaf een paar beurten gas en liet Piet in het stof bij ten. Eindstand 20‐45 in 39 beurten.
Wim Roseboom (31 car) kwam na een grote achterstand tegen Memhet Sevin (25 car) een remise
overeen. De wedstrijd tegen Delft werd met nipt verschil 29‐30 verloren
De Beurs 2 speelde tegen de Beurs 3. Cees van Kooten (19 car) speelde in de eerste partij tegen Aad
Schutter. Aad maakte de partij in de 59e beurt uit. Kees maakte in de nabeurt nog 3 caramboles,
maar kwam er uiteindelijk 4 te kort. De eerste 12 punten voor de Beurs 3 waren binnen. Hierna
betraden Jan Verduijn ( de Beurs 30) en Theo van Tol( de Beurs 2) de biljartarena. Ondanks of dankzij
de nieuwe lakens trok Jan aan het langste eind in 72 beurten. Wederom 12 punten voor de Beurs 3.
In de laatste partij zette Jeroen Rodewijk nog het een en ander recht voor de Beurs 2. Hij versloeg
Mike v.d.Mast in een zeer geconcentreerde partij. Of dit door zijn nieuwe sportschoenen kwam
zullen we nooit weten. De Beurs 3 won met 30‐26 en blijft koploper in de B2 competitie.
De Beurs 4 is volledig de weg kwijt. Tegen de kleine Confiance speelden alle drie de spelers ver
beneden hun kunnen. Maar het valt niet mee wanneer je het dubbele aantal caramboles meer moet
maken dan je tegenstander. Peet van Dijk behaalde 7 punten, Geert verhagen sleepte 8 punten in de
wacht en Jean‐Pierre v.d.Mast wist zelfs 9 punten te bemachtigen. De wedstrijd tegen DKC werd met
36‐24 verloren. Een competitiewedstrijd om snel te vergeten.

