De Beurs biljartnieuws
De Beurs 1 speelde tegen kampioenskandidaat ’t Oogh van Vlaerdingh uit Vlaardingen. Mike Nijman
(33 car) speelde tegen Jeffrey Cornelissen (37 car). Mike was de laatste twee weken heel goed op de
grote tafel (scoorde 20 car in 22 beurten, misschien wordt het wel een toppertje). Deze vorm nam hij
mee naar de kleine tafel. Mike speelde zijn beste partij van dit seizoen. Hij maakte zijn 33 caramboles
in 28 beurten met een moyenne van 1,178. Hierna speelde Piet Boon (33 car) tegen Karel v.d.Bijl (37
car). Na 17 beurten stond Piet achter 16 tegen 25. Hierna bleef de tegenstander van Piet scoren,
waar bij Piet net de ballen op een haar na mis gingen. In de 30e beurt maakte Karel de partij uit. De
laatste partij ging tussen Wim Roseboom (31 car) en Dennis v.d.Bijl (25 car). Na 34 beurten had Wim
21 caramboles en zijn tegenstander moest er nog twee. In de 35e beurt maakte Wim een serie van 7
en de volgende beurt maakte hij deze partij uit met een moyenne van 0,861. De wedstrijd tegen
TOVV werd met 30‐25 gewonnen.
De Beurs 2 speelde tegen BOG uit Schiedam. Kees van Kooten (23 car) speelde tegen Sven Suyker (23
car). Kees verloor kansloos, maar maakte wel een mooie serie van 4 caramboles. Theo van Tol (19
car) trad aan tegen Patrick Schoneveld (19 car). Tot de 46e beurt ging het gelijk op. In de laatste 8
beurten maakte Theo negen caramboles en hier stelde zijn tegenstander er maar één tegenover.
Theo pakte 12 punten en zijn tegenstander maar vijf. In de laatste partij tussen Geert Pakvis (26 car)
en Wim Scheffers (26 car) kwam Geert niet in zijn spel. Wim speelde een solide partij en was na de
38e beurt aan de finish. Geert had er 16. De wedstrijd tegen BOG werd met 29‐22 verloren.
De Beurs 3 speelde tegen ’t Smitje in Maassluis. Rinus van Zanten(26 car) speelde tegen Lou v.d.
Meer (26 car). Rinus pakte de draad van overwinningen weer op. Nu sloopte hij Lou in 44 beurten en
pakte 12 punten. Aad Schutter (23 car) werd van de tafel geveegd door Peet Zuijderwijk (23 car). In
29 beurten was Peet aan de finish. Aad was toen nog niet eens op de helft. Jan Verduijn (23 car) is de
man in vorm. Nu moest Geert de Bruijn (21 car) er aan geloven. Jan maakte zijn 23 caramboles in 31
beurten met een moyenne van 0,741. De wedstrijd tegen ’t Smitje werd met 28‐23 gewonnen.

