Bij t Hof 5 tegen De Beurs 3.
18-december-2013Hof 5Yellow Fellows

De kampioenen van vorig jaar kwamen op bezoek en dan weten we dan wordt het gewoon
gezellig, de mannen die nu hun kunsten gingen vertonen waren de kleine dribbelaar ( Rinus )
de virtuoos op de gitaar ( Aad ) en dit is een bal voor Jan dus Jan, ook gingen we gezamenlijk
proberen om het record wat de rekening betreft te verbeteren en dat is volgens mij ook gelukt
( wat kunnen die lui zuipen ).
De eerste partij was Sjaak ( 23 ) tegen Rinus ( 26 ).
Of het de zenuwen waren of wat anders ik heb geen idee maar onze kleine dribbelaar bakte er
in het begin helemaal niets van, terwijl Sjaak zijn puntjes wel maakte en dat bracht een stand
op van 10 – 2 voor Sjaak in 20 beurten, wat er daarna gebeurde tart elk denkvermogen want
23 beurten later had Sjaak er nog steeds 10 terwijl Rinus aan het sprinten was met die kleine
beentjes, is natuurlijk geen gezicht maar het bracht hem wel de verdiende overwinning.
Uitslag: Sjaak 16 ( 6 pnt, moyenne 0,290 ) Rinus 26 ( 12 pnt, moyenne 0,472 ).
De tweede partij was Willem ( 23 ) tegen Aad ( 23 ).
Aad is gestegen op de lijst van De Beurs en daardoor moest die tegen Willem die toch wel een
beetje idolaat van Aad is niet vanwege zijn biljart capaciteiten maar meer wat die met een
gitaar kan, en ja het leek er vaak op dat Aad met zijn gitaar stond te stoten want geluid kwam
er wel uit maar caramboles dus niet, en Willem die maakte er een solide partij van met af en
toe wel een konijntje maar over het algemeen was die gewoon in goeden doen met ook zeer
mooie ballen.
Uitslag: Willem 23 ( 12 pnt, moyenne 0,469 ) Aad 14 ( 6 pnt, moyenne 0,285 ).
De derde partij was Jan ( 19 ) tegen Jan ( 23 ).
De beide Jannen dachten waarschijnlijk wij willen waar voor ons geld want als je er 75
beurten over doet om je doel te bereiken dan riekt dat naar wij staan in de schijnwerpers en
we willen er zo lang mogelijk van genieten, het is dat Jan van de Beurs vaak zijn ballen kreeg
anders hadden we er nu nog gezeten en onze Jan die had het even niet al had die op het eind
best wel een beetje pech al met al een minder goede partij maar wel een met een flinke dosis
humor.
Uitslag: Jan 17 ( 8 pnt, moyenne 0,226 ) Jan 23 ( 12 pnt, moyenne 0,306 ).
Einduitslag: Bij t Hof 5 ( 26 punten ) – De Beurs 3 ( 30 punten )
Ondanks het verlies kunnen we terug kijken op een zeer geslaagde avond vreselijk veel
gelachen en dat is buiten het biljarten toch ook heel belangrijk, namens Bij t Hof 5 wensen wij
een ieder fijne dagen en een goed en gezond 2014.

Namens de vaste redacteur Sjaak.

