De Beurs biljartnieuws
De Beurs 1 (driebanden B1 competitie) speelde tegen TOVV 5 in Vlaardingen. Doordat Mike Nijman
voor de beker op de grote tafel speelde (hij leverde een prima prestatie door 45 caramboles te
maken in 46 beurten) en alle reserves in hun eigen team moesten aantreden, moest Wim Roseboom
twee partijen( 27 tegen M.v.d.Cijs en 29 car tegen J.Hendriks) spelen. Hij won beide partijen in
respectievelijk 35 en 56 beurten. In de eerst partij maakte hij in de laatste 10 beurten 16 caramboles.
Piet Boon (31 car) sleepte na een grote achterstand een remise in de wacht tegen Leon Brouwer (55
car). Piet eindigde fantastisch met 21 caramboles in de laatste 15 beurten. De wedstrijd tegen TOVV
werd met 35-27 gewonnen.
De Beurs 2 (driebanden B2 competitie) speelde thuis tegen TOVV 7. Kees van Kooten (23 car) won in
66 beurten van J.van Oudenaarde (16 car). Frans Depoorter (23 car) trad hierna aan in de arena
tegen L.Klos (16 car). Tegenstanders, die zo weinig caramboles moeten spelen zijn gevaarlijke
tegenstanders. Maar Frans was in bloedvorm. In 32 beurten verpletterde Frans zijn opponent, die
slechts 6 caramboles op het scorebord wist te zetten. De laatste partij tussen de Kei van de Hei Geert
Pakvis (23 car) en E.v.Zelm (23 car) werd een knappe overwinning van Geert in 38 beurten. De
wedstrijd tegen TOVV 7 werd gewonnen met 36-18.
De Beurs 5 (libre C3 competitie) speelde tegen DVO’95. Dit is een nieuw team voor biljartvereniging
de Beurs. Theo van Tol (41 car) speelde de eerste partij tegen Kor Witvliet (44 car). Theo speelde in
28 beurten remise door in de nabeurt de laatste twee caramboles te maken. Theo heeft de eerste
vier partijen zo goed gespeeld, dat hij hiervoor beloond wordt met een verhoging van 6 caramboles.
Aad van Erkel (35 car) speelde tegen An ’t Hart (35 car). Aad won in een regelmatige partij in 36
beurten. Aad heeft nu ook vier partijen gespeeld en gaat ook omhoog en mag zijn volgende partij 38
caramboles gaan maken. De laatste partij kwam Terry Pakvis (30 car) in de ring. Terry speelde zijn
derde partij dit seizoen en behield zijn ongeslagen status. Hij versloeg Edwin Daniels in 30 beurten.
De wedstrijd tegen DVO’95 werd met 35-26 gewonnen. Het team van de Beurs 3 staat na 5
wedstrijden fier op kop in de C3 competitie en wordt op veilige afstand gevolgd door de Beurs 4 op
23 punten achterstand.

