De Beurs biljartnieuws
De Beurs 2 speelde tegen bij ’t Hof uit Honselersdijk. Theo van Tol (19 car) speelde tegen Peet
Rensen (21 car). In een mammoetpartij verloor Theo in 79 beurten met het kleinst mogelijke verschil.
Theo hoefde alleen nog de acquitstoot te maken om een remise af te dwingen. Deze stoot is wel de
meest geoefende stoot, maar gaat bij veel biljarters toch steeds mis. Hierna speelden Jeroen
Rodewijk (28 car) tegen Richard Prins (23 car). Jeroen speelde een geconcentreerde partij en won in
57 beurten. En dit deed hij met de keu van zijn onlangs overleden biljartmaatje Jan v.d.Berg. De
laatste partij ging tussen invaller Aad Schutter (23 car) en Peet Rensen (19 car). Peet Rensen moest
een dubbelpartij spelen, omdat een teamgenoot deze wedstrijd niet in zijn agenda had gezet. In een
zwakke partij verloor Aad in 66 beurten en kwam drie caramboles te kort. De wedstrijd tegen bij ’t
Hof 4 werd met 29‐32 verloren.
De Beurs 3 speelde uit tegen bij ’t Hof 5 in Honselersdijk. En ja hoor, daar was Rinus van Zanten weer.
In zijn 13e partij dit seizoen presteerde hij het weer om ongeslagen te blijven. Nu slachtte hij Sjaak
Stougje af in 55 beurten. Het was niet de week van Aad Schutter. Aad verloor kansloos van Willem
Tetteroo in 49 beurten. Volgens de site van biljartvereniging bij ’t Hof kan Aad beter gitaar spelen,
dan biljarten. Maar volgens insiders is Aad al volop in training voor de districtsfinale bandstoten 4e
klas. Tenslotte kwam Jan Verduijn (23 car) in de ring tegen Jan Hokke (19 car). Beide spelers hebben
het publiek laten genieten, want de partij duurde 75 beurten. Met dien verstande, dat de Beurs Jan
won en duidelijk aan zijn moyenne heeft gewerkt. De wedstrijd tegen bij ’t Hof 5 werd met 26‐30
gewonnen.
De Beurs 4 speelde tegen de Nieuwe Brug in Schiedam. Geert Verhagen (60 car) speelde tegen
Richard Leenderts ( 44 car). Geert bokst in deze C3 klasse als eerste speler altijd tegen een grote
handicap op. Hij moet veel meer caramboles maken dan zijn tegenstander. Geert verloor in 43
beurten, maar behaalde wel negen punten. Jean‐Pierre v.d.Mast (47 car) trad aan Lenny Ligthart (30
car). Jean‐Pierre komt maar niet in de vorm van vorig seizoen. Nu verloor hij kansloos in 38 beurten.
Als JP zo blijft spelen komt hij volgend seizoen weer op zijn vertrouwde aantal te maken caramboles
van 38. Tenslotte moest teamleider Marco van Es (35 car) aan de bak tegen Charlie Sauerbier (28
car). Marco speelde een regelmatige partij en pakte 12 punten in 42 beurten. De wedstrijd tegen de
Nieuwe Brug werd met 32‐29 verloren.

