De Beurs biljartnieuws
De wedstrijd van de Tobbe tegen de Beurs 1 werd uitgesteld vanwege andere activiteiten in café de
Tobbe in Delft.
De Beurs 2 bleef in het Westland en had als tegenstander bij ’t Hof in Honselersdijk. Kopman Jeroen
Rodewijk (28 car) speelde tegen Sjaak Stougje (23 car). Het werd een partijtje caramboles zoeken,
totdat Sjaak de geest kreeg. Sjaak maakte 14 caramboles in 10 beurten en liet Jeroen kansloos.
Hierna speelde Cees van Kooten (23 car) tegen Willem Tetteroo. Cees kreeg de hele partij geen
enkele makkelijke driebander. Dit is zo frustrerend, dat je geen maakbare ballen krijgt en Cees
verloor dan ook in 38 beurten met een slecht moyenne. De laatste speler Theo van tol (19 car) moest
de strijd aanbinden tegen Jan Hokke (19 car) Theo speelde een schitterende partij. En na een paar
serie van drie caramboles was Theo in de 44e beurt aan de finish. De wedstrijd tegen Bij ’t Hof werd
met 31‐19 verloren.
De Beurs 3 zou spelen tegen ’t Centrum‐West 1, maar dit team is halverwege de competitie
teruggetrokken.
De Beurs 4 had een thuiswedstrijd tegen ’t Centrum‐West uit Delft. Teamleider Marco v.Es (35 car)
bond de strijd aan tegen Herman de Cock (41 car). Marco kwam na een matig begin van 5
caramboles in 10 beurten langzaam op gang. In de 1e beurt scoorde Marco een serie van 8 en maakte
de partij in 28 beurten uit. J.P. v.d.Mast (47 car) speelde tegen de jeugdige Jordy Krempel. In een
lange partij van 41 beurten moest JP het onderspit delven. Hij behaalde wel 8 punten. Peet van Dijk
(65 car) speelde de laatste partij tegen Arnold Wijnhoven (50 car). Peet kwam totaal niet in zijn spel,
terwijl zijn tegenstander regelmatig scoorde en wanneer hij miste, kwam er voor Peet een
onmogelijke bal te liggen. Peet ging kansloos ten onder in 27 beurten. De wedstrijd tegen Centrum‐
West ging met 24‐30 verloren.
Miek v.d.Mast speelt het Kampioenschap van Nederland bandstoten 5e klas (30 caramboles. Dit NK
vindt plaats in het weekend van 7‐8 en 9 maart en wordt gespeeld in Buurthuis de Oase, Bachstraat
51, 6137RX in Sittard. Vrijdagavond 7 maart wordt gestart om 19.00 en beide andere dagen wordt
om 12.00 begonnen. Heel biljartend ’s‐Gravenzande wenst Mike veel succes op dit NK.

