De Beurs biljartnieuws
De Beurs 2 speelde thuis tegen de kleine Confiance uit Schiedam. Voordat deze competitiewedstrijd
van start ging werd stilgestaan bij het overlijden van de Beurs 2 speler Jan van den Berg. Na een
indrukwekkende minuut stilte, waarin je een speld kon horen vallen in de Beurs, ging deze
competitiewedstrijd van start met de partij tussen Theo van Tol (19 car) en Bertus de Jong (17 car).
Theo speelde zijn beste partij van dit seizoen. Met series van 4 en 5 caramboles maakte hij in de 36e
beurt de partij uit. Jeroen Rodewijk (28 car) speelde tegen Maarten Voets (21 car). Ondanks de
handicap van zeven caramboles wist Jeroen in de 63e beurt een remise in de wacht te slepen. Geert
Pakvis(26 car) begon matig tegen Bert Weeda (19 car), maar halverwege de partij sloeg Geert een gat
van 10 caramboles. Deze voorsprong gaf Geert niet meer uit handen en won in 51 beurten. Het werd
een ruime 35‐23 overwinning op een bijzondere dag.
De Beurs 3 speelde the Old Counters uit Wateringen. Het is ongelooflijk, maar Rinus van Zanten (23
car) won weer. Nu bond hij Tinus Nederpel (23 car) aan zijn zegekar en bleef voor de elfde keer
ongeslagen dit seizoen. Jan Verduijn (23 car) verloor in 43 beurten van Hans v.d.Kraan (21 car). Aad
Schutter (21 car) dacht aan zijn algemeen moyenne dit seizoen en won in een lange partij (59
beurten) van Aad Slippens (19 car). De wedstrijd tegen the Old Counters werd met 31‐29 gewonnen.
De Beurs 4 speelde tegen de dames van ’t Groene Hart. Marco van Es (35 car) versloeg Sonja (26) in
34 beurten. Peter van Dijk (65 car) werd op een kansloze nederlaag getrakteerd tegen Mieke
Brouwer (35 car). Mieke won in 18 beurten. Gerard Verhagen (60 car)tenslotte won van Tiny
v.Nieuwkerk (30 car), in een regelmatige partij van 33 beurten. Vermeldenswaardig is dat Tiny 83 jaar
is en nog steeds competitiewedstrijden speelt. De wedstrijd tegen ’t Groene Hart werd met 28‐21
gewonnen
Oliebollentoernooi.
Dit jaar wordt wederom het traditionele oliebollentoernooi georganiseerd in café de Beurs. Dit is een
individueel toernooi voor libre spelers. Moyennes worden berekend aan de hand van de
competitietabel van de KNBB voor de landscompetitie C3 klasse. Inschrijving is voor alle ’s‐
Gravenzanders je kunt je opgeven achter de bar. Inschrijving kan tot de loting plaatsvindt. Deze loting
is op dinsdagavond 10 december om 20.00 uur. De finale partijen worden gespeeld op vrijdagavond
10 januari 2014.
Wim Roseboom is op een 4e plaats geëindigd in de districtsfinale LK1. Hij behaalde 5 punten, een
moyenne van 4,24 met een hoogste serie van 31 caramboles.

