
            NIEUWSBRIEF JUNI 
 

De competitie is ten einde en ook de TAK 
nadert zijn ontknoping.  Maar dit betekent nog 
lang niet dat het seizoen erop zit! Bij lange na 
niet want nu pas worden de prijzen verdeeld.  

 
 

N.K.  
 

Als eerste mag Bert van Tol proberen het edelmetaal richting Langeraar te 
halen. Op donderdag 2 juni zal Bert in Waalwijk proberen goud te winnen in 
de 2de klas van de dagcompetitie. Wij wensen Bert vanaf deze plek heel veel 
succes toe! Wilt u Bert persoonlijk aanmoedigen? Het adres is op de site van 
b.v. de Plas te vinden.  
 
Hierna is op dinsdag 7 juni de beurt aan Aad Verdel om goud te winnen op 
het NK dagcompetitie 1ste klas. Aad heeft het thuis voordeel aangezien b.v. de 
Plas deze finale organiseert. U bent van harte welkom om Aad aan te komen 
moedigen!  
 
Op 24, 25 en 26 juni worden de landsfinales georganiseerd. Onze dames, 
Marieke Fokker, Petra Lips-Versluis, Kitty Westerbos en Jolanda Brandse 
mogen dan proberen om het N.K. voor de 2de keer achter elkaar te winnen. 
Het N.K. zal weer in de Merwestein in Nieuwegein georganiseerd worden. 

 
 

Biljartballen 
 
 

Dé Biljartmakers hebben voor al onze leden een aanbieding: 15% korting op 
de aanschaf van en setje biljartballen. Hieronder de prijzen exclusief de 
korting. 
 

- Super Aramith carambole ballen, Donker rode bal, 2 witte ballen 1 
met stip:     € 77,50 

- Super Aramith carambole ballen, De luxe, licht rode bal, 2 witte 
ballen 1 met stip:    € 78,00 

- Super Aramith carambole ballen, Tournament, 1 gele, 1 witte en 1 
rode bal:     € 84,95 



- Super Aramith carambole ballen, Prestige, 1 gele, 1 witte beide met 
rode stippen, 1 rode bal    € 145,00 

- Super Aramith carambole ballen, Pro cup  € 119,00 
- Super Aramith carambole ballen 4 ballen Pro cup € 143,45 

 
Mocht u geïnteresseerd zijn in 1 of meerdere setjes ballen geef dit dan op 
voor 1 augustus aan Danny Kind middels een email: dkind@ziggo.nl 

 
 

Braderie 
 

Zoals in de vorige nieuwsbrieven al vermeld is het idee geopperd om tijdens 
de braderie onze sport en onze vereniging te promoten. Er hebben zich nog 
geen vrijwilligers gemeld die dit idee vorm willen geven. Mocht u zich 
geroepen voelen kunt u dit d.m.v. een email naar: marco.mank@hotmail.com 
kenbaar maken. De braderie van Langeraar wordt gehouden op zaterdag 10 
september 2016. 
 
 

 
 

Overleden 
 
 

Hierbij willen wij stil staan bij het overlijden van Joop de Vreede 
Joop was een graag gezien clublid.  

De term “Jopie” zal nog lang aan de biljarttafels klinken. 
 
 
 

Onlangs is ook Greet Pieterse overleden. 
Greet heeft jarenlang achter de bar gestaan. 

Dit deed zij samen met haar man Hein Pieterse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suggesties? Ideeën voor de nieuwsbrief? marco.mank@hotmail.com 
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