De Beurs biljartnieuws
De Beurs 1 speelde thuis tegen Bij ’t Hof 1 uit Honselersdijk. Jeroen Rodewijk 27 car) begon tegen
Rinus v.d.Sar (25 car). Jeroen speelde zijn slechtste partij van deze competitie en verloor in 48
beurten. Hierna was de beurt aan Mike v.d.Mast (27 car) en Arnold Visser (31 car). Mike speelde voor
het eerst met zijn nieuwe keu(had deze keu al in augustus besteld en nu was hij er eindelijk) en
begon voortvarend. Na 14 beurten stond hij al op 15 caramboles en Arnold had er pas 7. Lag het dan
toch aan de keu. Nee want hierna haperde de keu en duurde het tot de 48e beurt, voordat Mike aan
de finish was. Teamleider Wim Roseboom is bezig aan een matig seizoen. Nu kon hij het niet
bolwerken tegen Alex Schuller en verloor kansloos in 56 beurten. Bij ‘t Hof won deze wedstrijd met
31‐22.
De Beurs 2 speelde thuis tegen het Noorden 2 uit Delft. Theo van Tol (19 car) mocht als eerste
beginnen tegen Richard Wesseling (21 car). Theo kon niet in zijn spel komen en moest in 56 beurten
de overwinning aan Richard laten. Frans Depoorter (23 car)is lang uit de roulatie geweest vanwege
ziekte, maar kon gelukkig weer aantreden vanavond. Frans speelde tegen Peter de Groot (21 car). Na
53 beurten hadden beide spelers 21 punten. Dit betekende winst voor Peter, maar Frans kwam er
maar twee te kort en dit leverde toch fraai negen punten op. Voor Geert Pakvis (26 car) zou het
misschien weer eens goed zijn om een paar lesjes te nemen. In de partij tegen Peter den Hartog (26
car) kwam Geert er niet aan te pas en verloor in 48 beurten en kwam 9 caramboles te kort. Het
Noorden won afgetekend met 36‐21.
De Beurs 3 spelde in Honselersdijk tegen bij ’t Hof 4. Rinus van Zanten (26 car) mocht als eerste
beginnen tegen Frank van Koppen (21 car). Rinus speelde weer ouderwets. Scoren en na een misser
wat moeilijks neerleggen voor je tegenstander. Rinus won in 59 beurten en zijn tegenstander had
maar 6 punten. Aad Schutter (23 car) was deze avond in supervorm tegen Peter Rensen. Aad slachtte
zijn tegenstander in 30 beurten af met een schitterend moyenne van 0,766. Jan Verduijn (23 car)was
vanavond niet in zijn beste doen en moest de overwinning aan Henk Drenth (15 car) laten. De
wedstrijd tegen ’t Noorden werd gewonnen met 30‐21. Met nog vier ronden te gaan is de stand aan
kop in de B2 competitie: 1. DVK’73 782 punten. 2. De Beurs 3 772 punten. 3, Bij ’t Hof 3 766 punten.
4. Bij ’t Hof 5 760 punten.

