De Beurs biljartnieuws
Geert kwam vijf caramboles te kort. Tussenstand de Beurs 3 had een voorsprong van 12-7. De
tweede partij ging tussen Aad Schutter ( de B3) en Jeroen Rodewijk (de B2). Jeroen is de laatste
weken in bloedvorm. En omdat hij zo goed gespeeld had, is Jeroen voor de tweede helft van de
competitie verhoogd met vijf caramboles naar een aantal van 28. In een schitterende partij won
Jeroen in 39 beurten met een moyenne van 0,717. De tussenstand was nu 19-19. De laatste partij
ging tussen de ongeslagen Rinus van Zanten (de B3 28 car) en invaller Wim Roseboom (de B2 34 car).
Rinus was ook verhoogd na de 1e helft van de competitie met twee caramboles. Wim werd zelfs
beloond met een verhoging van zes caramboles. Wim begon zeer geconcentreerd aan deze wedstrijd
en een spannende strijd moest Rinus het onderspit delven na 48 beurten. Hij kwam er twee te kort
en behaalde negen punten. De wedstrijd werd gewonnen door de Beurs 2 met 31-28.
De Beurs 4 speelde tegen DKC 4 in Schiedam. Geert Verhagen speelde tegen Patrick Klos. Geert kon
zijn verhoging van tien caramboles niet waarmaken en verloor kansloos in 26 beurten. Jean-Pierre
v.d.Mast speelde een uitstekende partij tegen Bertus de Jong. In 27 beurten maakte JP zijn 41
caramboles. Marco van Es speelde tegen Ria Vermaat. In een zeer matige partij verloor Marco
kansloos in 45 beurten. Deze wedstrijd werd met 33-24 verloren.
De Beurs 5 speelde thuis tegen ‘t Groene Hart 1 uit Naaldwijk. Theo van Tol speelde tegen peter
Mooiman en won na een grote achterstand in 37 beurten. Terry Pakvis speelde een prima partij
tegen Annie Zeestraten. Ondanks zijn verhoging van vijf caramboles pakte Terry de volle winst in 33
beurten. Jan v.d.Knijf verloor van Ben Bellekom, maar Jan behaalde wel negen punten. Deze
wedstrijd tegen werd met 33-30 gewonnen.

