Piet Boon speelde een prima partij tegen Chris Stout .In de derde beurt maakte Piet een serie van zes
en deze klap is zijn tegenstander niet meer te boven gekomen. Piet won in 46 beurten met een
moyenne van 0,673. Tenslotte moest Wim Roseboom tegen Rob Kornelisse. Wim speelde een matige
partij, maar won wel in 63 beurten. De wedstrijd werd gewonnen door de Beurs 1met 36-23. Door dit
resultaat sluit de Beurs 2 het jaar af met een maximale winst en een keurige tweede plaats op de
ranglijst met nog uitzicht op de titel.
De Beurs 3 speelde uit wedstrijd tegen Delft 4. Rinus van Zanten speelde tegen Leo v.d. Meer. Rinus
verloor kansloos in 42 beurten. Aad Schutter, onze sympathieke gitaarspeler, speelde tegen Frans
Noordhuijzen. Aad gaf Frans geen enkele kans om te scoren, maar vergat dit zelf ook te doen. Deze
partij werd door Aad gewonnen in 77 beurten, terwijl zijn tegenstander er nog zes moest maken.
Invaller Jean-Pierre v.d.Mast, die zijn bandstoten finale afgelopen zondag vergeten was, speelde een
uitstekende partij tegen Peter ’t Mannetje. Jean-Pierre won in 45 beurten. De wedstrijd tegen Delft 4
werd met 29-27 gewonnen.
Het oliebollentoernooi in de Beurs is inmiddels van start gegaan. Er wordt met veel enthousiasme
gestreden om een plaats in de achtste finales. Alle poule winnaars (14 poules) zijn automatisch voor
deze finales geplaatst. Er zijn nu zeven poules gespeeld. De volgende spelers zijn geplaatst voor de
volgende ronde: Wim van Hasenbroek(30 car), Willem Westhoff(70 car), Aad van Erkel(38 car), Ton
Moraal(35 car), Marcel Tenwolde(24 car), Rody Hoevenaar(38 car) en Macro van Es(38 car). Alle
achtste en kwartfinales worden gespeeld op dinsdag 6 en woensdag 7 januari. De halve finale en
finale wordt gespeeld op vrijdag 9 januari. Alle wedstrijden worden gespeeld in café de Beurs en
beginnen om 19.30 uur.

