
 

 

 
            NIEUWSBRIEF FEBRUARI 

 
U heeft nu de nieuwsbrief in de nieuwe stijl  in 
handen.  In deze nieuwe stijl zullen wij 
iedereen zo veel mogelijk op de hoogte 
proberen te houden wat er de komende maanden in het biljart lokaal en ver 
daar buiten op biljartgebied speelt.  We proberen de nieuwsbrief om de 1 á 2 
maanden in het lokaal neer te zetten om zo actueel te blijven. 
 
 

TAK 2016 
 
De komende maanden zal weer in teken staan van het toernooi der 
toernooien.  Na inschrijving is het wachten begonnen op de poule-indeling, zit 
ik in een gunstige poule, zit ik weer bij die ene drukker van vorig jaar, ben ik 
niet weer enkel en alleen een sponsor met mijn inschrijfgeld maar kan ik dit 
jaar eindelijk eens door dringen tot de finale? Kortom de jaarlijkse 
problematiek van TAK deelname ligt vanaf het moment van inschrijving op de 
loer. Vorig jaar ging Fred Pruis van b.v. Jacobswoude er met de eerste prijs en 
eeuwige roem vandoor. Wie zal dit jaar de hoogste trede betreden? 28 mei 
zullen wij het allemaal weten. 
 
 

Braderie 
 

Tijdens de jaarvergadering is het idee geopperd om met de Langeraarse 
braderie “iets” te doen om leden aan te trekken. Het idee van een open dag 
werd al genoemd maar alle ideeën zijn meer dan welkom. Daarom via deze 
weg een oproep aan alle leden van de club om zich aan te melden als 
vrijwilliger. Met de vrijwilligers wordt dan gekeken wat dat “iets” zou moeten 
worden. Lijkt het u leuk om als vrijwilliger tijdens de braderie de club te 
promoten kunt u dit aangeven via een e-mail naar: 

marco.mank@hotmail.com 
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6 Ballentoernooi 
 

Op het moment van schrijven zijn er al 13 finalisten bekend, verdeeld over 3 
poules, voor de finale van het 6 ballentoernooi a.s. 5 maart. Dat betekend dat 
er nog steeds geen finalisten voor de groep van 10 caramboles, 75 
caramboles en de 100 caramboles zijn. Genoeg reden dus om alles op alles te 
zetten om deze finales te bereiken. Dit kan nog tot 27 februari. 
 
 
  
Heeft u ideeen en/of suggesties, mist u zaken in deze nieuwsbrief of heeft u 
een artikel die u graag in de nieuwsbrief wil laten vermelden? Stuur dan een 
e-mail naar marco.mank@hotmail.com.  
 
 
Belangrijke datums: 
5 maart   Finale 6 ballentoernooi 
16 maart Laatste mogelijkheid om een inschrijfformulier in te 

leveren voor de TAK 2016. 
26 t/m 28 mei Finale TAK 2016 
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