De Beurs biljartnieuws
De Beurs 1 speelde tegen de Tobbe 2 uit Delft. Mike Nijman (33 car) moest als eerst aantreden tegen
Peet v.d.Meer (33 car). Mike speelde een schitterende partij. Hij had na 23 beurten al 26 caramboles
gescoord en maakte de partij in beurt 36 uit. Hierna verloor Wim Roseboom (31 car) in een zeer
rommelige partij van Danny de Quaasteniet(27 car) in 67 beurten. Tenslotte kwam Piet Boon (33 car)
aan de tafel. Piet speelde een mooie partij tegen Ted v.d.Berg (31 car). Na 21 beurten stond hij al op
15 om vervolgens in de 49e beurt zijn partij winnend af te sluiten. De wedstrijd tegen de Tobbe werd
met 32‐24 gewonnen.
De Beurs 2 speelde tegen the Old Counters uit Wateringen. Kees van Kooten (23 car) speelde geen
sterke partij tegen Aad Slippens (19 car). Kees verloor met ruim verschil in 45 beurten. De tweede
partij betraden Jeroen Rodewijk (28 car) en Frans Smits (26 car) de Beurs biljartarena. Na een
aarzelend begin had Jeroen na 29 beurten slecht 9 caramboles gescoord en Frans stond op 7. Hierna
kwam ons dieseltje langzaam op gang en Jeroen kwam in 55 beurten aan de finish. Als laatste mocht
de kei van de hei Geert Pakvis (26 car) zijn kunsten vertonen tegen Tinus Nederpel (23 car). Geert
had ook na 29 beurten 9 caramboles gescoord en maakte in de 67e beurt een einde aan deze lange
partij. De wedstrijd tegen the Old Counters werd met 28‐24 gewonnen.
De Beurs 3 speelde tegen concurrent DVK’73 in Vlaardingen. Mike v.d.Mast (28 car) speelde tegen
Hubert Speekenbrink. Mike is nog jong en kan echt niet alle wedstrijden naar zijn hand zetten. Nu
verloor hij kansloos in 54 beurten en behaalde 7 punten. Rinus van Zanten (26 car) trad aan tegen
Fred Mosselman(23 car). Onze dribbelaar Rinus Ceulemans was weer in vorm. Na vorige week een
nederlaag te hebben geleden tegen Willem Westhoff, (Rinus was ongeslagen in een
competitiewedstrijd sinds 15 maart 2013) speelde hij weer een schitterende partij en pakte 12
punten in 41 beurten en een hoogste serie van 6 caramboles. De laatste partij ging tussen Aad
Schutter (23 car) en Bertus Hoogenboom (21 car). Onze gitaarvirtuoos Aad Gibs (na afgelopen
zaterdag kennen ze hem nu ook in Hilversum) kon niet in zijn normale spel komen. En verloor in 61
beurten, maar behaalde wel 9 punten. De wedstrijd tegen DVK werd met 31‐28 verloren. De Beurs 3
staat na 22 wedstrijden op 687 punten op de 1e plaats, gevolgd door DVK’73 met 661 uit 21
wedstrijden.

