Piet won in 57 beurten en Alex behaalde maar vijf punten. Wim Roseboom versloeg Rinus v.d.Sar
(oud BV Zuid lid) in 25 beurten met een moyenne van 1,080. De wedstrijd tegen Bij ’t Hof 2 werd met
36-18 gewonnen.
De Beurs 2 speelde uit tegen Bij ’t Hof 4.Jeroen Rodewijk speelde tegen Willem Zuiderwijk. Jeroen
verloor in 37 beurten en kwam drie caramboles te kort. Geert Pakvis versloeg Richard Prins in 52
beurten. Cees van Kooten kon niet op tegen Frank v.Koppen. Cees verloor kansloos in 44 beurten. De
Beurs 2 verloor met 32-26.
De Beurs 3 speelde de Tobbe 2 in Delft. Mike v.d.Mast werd verpletterd door Cees van Bladel in 26
beurten. Mike had wel 18 caramboles gescoord met een moyenne van 0,692. Rinus van Zanten
speelde tegen Michael Hoeksema. En ja het wordt eentonig. Rinus won weer en had 45 beurten
nodig voor de winst. Rinus is na 12 ronden de meest waardevolle speler in de hele B2 competitie.
Aad Schutter verloor kansloos tegen Patrick Martijn in 25 beurten. Helaas voor Aad zijn er nog steeds
verenigingen die spelers te laag opgeven. De wedstrijd tegen de Tobbe werd met 32-21 verloren.
De Beurs 4 trad aan in de Beurs arena tegen de Nieuwe Brug. Geert Verhagen speelde zijn beste
partij van dit seizoen. Geert won in 23 beurten van Sjaak Boel. Jean-Pierre v.d.Mast scoorde ook
twaalf punten. JP versloeg Lenny Ligthart in 34 beurten. Marco van Es verloor in 40 beurten van
Charlie Sauerbier. Deze thuiswedstrijd werd met 32-24 gewonnen.
De Beurs 5 speelde thuis tegen het damesteam van ’t Groene Hart. Theo van Tol was kansloos en
verloor van Nita Luken in 42 beurten. Aad van Erkel kon het niet bolwerken tegen Ria v.d.Voort. Aad
kwam er twee te kort. Invaller Jan v.d.Knijf verloor ook maar behaalde wel negen punten. De Beurs 5
verloor met 36-26.

