De Beurs biljartnieuws
Deze week was er alleen een competitieprogramma in de driebanden B2 competitie. De Beurs 2
speelde twee keer deze week. In Delft werd gespeeld tegen het Noorden 1. De eerste partij speelde
Geert Pakvis tegen Ton v.Wensveen en beide spelers moesten 23 caramboles maken. Geert won in
52 beurten en zijn tegenstander stond op 18 caramboles. Frans Depoorter (23 car) is de laatste
weken in goede vorm. In een spannende partij moest Ton Kuipers (21 car) na 38 beurten capituleren
en kwam slechts één carambole te kort. Cees van Kooten (23 car speelde een prima partij tegen
Richard Wesseling (21 car). Cees won in 46 beurten en zijn tegenstander kwam ook maar één
carambole te kort. De wedstrijd tegen het Noorden werd met 36-25 gewonnen. In café de Beurs
werd aangetreden tegen Harwich uit Hoek van Holland. Jeroen Rodewijk (23 car)speelde niet sterk
tegen Jerry Bezuijen (21 car). Maar Jeroen won wel in 59 beurten. Hierna speelde Geert Pakvis (23
car) tegen Arie Bezemer (19 car). Geert verloor kansloos in 33 beurten, waarmee Arie duidelijk
solliciteerde naar een plek in de Beurs 2 voor volgend seizoen. Cees van Kooten won voor de tweede
keer deze week. Hij versloeg Bert Hosson in 64 beurten. De wedstrijd tegen Harwich werd met 30-25
gewonnen. De Beurs 2 staat nu op de derde plaats met een achterstand van 10 punten op Bij ’t Hof 5
en Thalia 1.
De Beurs 3 is dit seizoen niet in goeden doen. De laatste twee seizoenen werd om de titel gestreden,
maar dit seizoen is een plaats in de middenmoot het maximale haalbaar. Nu werd de thuiswedstrijd
tegen het Noorden met 33-25 verloren. Het ligt in ieder geval niet aan de kopman Rinus van Zanten.
Rinus behield zijn ongeslagen status en won in 57 beurten van Ton van Wensveen. Aad Schutter (23
car) speelde ten Marco Boer. Aad kon weer niet winnen. Hij verloor in 49 beurten en kwam drie
caramboles te kort. Jan Verduijn (23 car) werd van tafel gespeeld door Ton Kuijpers (21 car) in 36
beurten.
Henk Tetteroo heeft dit weekend deelgenomen aan de districtsfinale libre klein 4e klas. Nadat Henk
bij de voorwedstrijden LK 5 was gepromoveerd naar de 4e klas, wist hij zich op knappe wijze te
plaatsen voor deze finale. In de kleine Confiance in Schiedam werd met acht finalisten gestreden om
de titel. De eerste avond won Henk twee partijen en nestelde zich op de tweede plaats. De zaterdag
was een slechte dag voor Henk. Hij verloor drie partijen. Op zondag herstelde Henk zich onder
toeziend oog van zijn voorzitter. Door een remisepartij en een winstpartij wist Henk beslag te leggen
op de bronzen medaille. Kampioen werd Sjon Rombout van biljartvereniging Bij ’t Hof uit
Honselersdijk.

