Biljartnieuws ’t Centrum ’47
Centrum 5 speelde uit tegen het team van het Sterrebos in Beuningen. Hans van Bentem speelde
de eerste wedstrijd tegen Alfons Wilbers. Het werd een mooie gelijk opgaande strijd met heel veel
missers van beide kanten. Uiteindelijk had Hans zijn benodigde caramboles als eerste bij elkaar in
30 beurten wat voor hem een moyenne opleverde van 1,566. Als tweede mocht Frank uit het Broek
het opnemen tegen Tonnie Schiphorst. Frank was een beetje te sterk voor zijn tegenstander en won
zijn partij in 27 beurten. Zijn moyenne was 1,592. Als laatste mocht Henk Schilte zijn partij spelen
tegen Arno Eefting. Henk speelde zijn partij rustig en maakte regelmatig zijn caramboles. Zijn
tegenstander gunde hem de winst in 33 beurten wat voor Henk een gemiddelde betekende van
1,303. Het team won de uitwedstrijd met 36-25.
Centrum 6 speelde tegen de koploper van de competitie: Twentehallen 2 uit Enschede. De eerste
partij werd gespeeld door Cor Hammer, die meer en meer teleurgesteld raakt over het feit dat mooie
resultaten uit het verleden geen garantie geven voor het heden. Ondanks zijn serieuze poging het
zijn tegenstander Ramon Busschers moeilijk te maken, moest hij met 9 wedstrijdpunten tegen 12
zijn verlies accepteren. Zijn moyenne bedroeg een toch redelijke 1.714 en zijn hoogste serie 8.
Met zijn van hem bekende degelijke spel bestreed Henk Zekhuis zijn voortdurend mopperende
opponent Gerhard Kock. Of het aan deze reacties lag is niet te zeggen, maar Henk kon zijn
aanvankelijke voorsprong niet handhaven. In 24 beurten was de strijd beslist in het voordeel van
Twentehallen en waren er voor Henk 8 wedstrijdpunten en een toch mooi moyenne van 1.750 met
een hoogste serie van 5.
Toon van der Heijden viel in voor Harm Kuipers, die door rugklachten niet in staat was zijn wedstrijd
tegen Arend Ossel te spelen. In overleg en met goedkeuring van de tegenpartij mocht Toon deze
partij in burger spelen. Dat lukte hem in het begin slechts matig, maar nadat hij halverwege de partij
een andere keu mocht gebruiken keerden de kansen. Hij kon de strijd in zin voordeel beslissen en
verdiende daarmee 12 wedstrijdpunten. Zijn moyenne bedroeg 1.423 en de hoogste serie 5.
Op donderdag 19 april speelt Centrum 6 zijn laatste wedstrijd tegen Rouwhorst 2 in Oldenzaal.

Wil je lid worden van onze vereniging? Kom dan gerust een keer langs bij onze vereniging bij Cafe
Restaurant Concordia aan de Lange Voor 4 in Denekamp of neem telefonisch contact op via 0541353633.

