De Beurs biljartnieuws
De Beurs 1 speelde tegen bij ’t Hof in Honselersdijk. Mike Nijman (33 car) speelde tegen Marcel
Sekrève (33 car) een prima partij en was in 47 beurten aan de finish met een moyenne van 0,702.
Hierna werd Wim Roseboom verpletterd in 35 beurten door Sjon Rombout. Mike v.d. Mast (27 car)
speelde tegen Jeroen Voorn (27 car) de meest bizarre partij, die ik ooit gezien heb. Na 17 beurten
had Mike al 19 caramboles, gevolgd door 17 missers. Vervolgens gaat hij uit met een serie van 8 in de
35e beurt met een moyenne van 0,771. De wedstrijd tegen Bij ’t Hof werd met 25‐29 gewonnen.
De Beurs 2 speelde tegen Harwich. Kees van Kooten betrad als eerste de arena tegen Arie Bezemer.
Kees had weinig in de melk te brokkelen tegen Arie en verloor kansloos in 70 beurten. Hierna mocht
invaller Wim Roseboom het proberen tegen ’s Gravenzander Piet Ravensbergen in Hoekse dienst.
Piet speelde zijn beste competitiewedstrijd ooit en maakte zijn 34 caramboles in 30 beurten en liet
Wim gedesillusioneerd achter met 10 caramboles. De laatste partij ging tussen Mike v.d.Mast (27
car) en Jerry Bezuijen (23 car). Mike won in 59 beurten. De wedstrijd tegen Harwich ging verloren
met 28‐20.
De Beurs 3 speelde tegen DKC 3 uit Schiedam. Kopman Mike v.d.Mast (28 car) speelde tegen de
uitbater van de kleine Confiance Maarten Voets (21 car). Na 34 beurten had Mike zijn handicap
weggewerkt en was de stand 16‐9. Hierna gaf Maarten gas en maakte de partij uit in de 45e beurt.
Rinus van Zanten verloor van Bertus Weeda en kwam 5 caramboles te kort. Jan Verduijn speelde een
zeer goede partij tegen Bert de Jong. Jan had 38 beurten nodig om zijn 23 caramboles te maken. Zijn
tegenstander bleef op 4 caramboles steken. De wedstrijd tegen DKC werd nipt gewonnen met 27‐26.
De Beurs 4 (het enige libreteam van de Beurs) speelde in de Pittstop in Vlaardingen tegen DVO.
Gerard Verhagen (60 car) speelde tegen Huug v.d. Boogert (50 car). Geert liet zijn tegenstander
kansloos, speelde een regelmatige partij en won in 35 beurten met een hoogste serie van 11
caramboles. Jean‐Pierre v.d.Mast (47 car)heeft de draad van overwinningen weer opgepakt. Nu
moest Cor Witvliet (47 car) er aan geloven. JP had hier ook 35 beurten voor nodig. Tenslotte was het
de beurt aan Marco van Es (35 car) tegen Ronald Hellemons (44 car). Marco deed niet onder voor zijn
teamgenoten en had zelfs twee beurten minder nodig om de volle twaalf punten binnen te halen.
Een klinkende overwinning van 36‐24 was het resultaat van een mooie biljartavond in Vlaardingen.

