
            NIEUWSBRIEF MAART 
 

De afgelopen weken is er weer van alles 
gebeurd op en rond de biljartlakens.  Daarbij 
lopen de biljartcompetities op een eind wat de 
nodige spanning met zich mee zal brengen. Maar eerst willen wij stil staan bij 
het overlijden van een clublid. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Braderie 
 

Zoals in de vorige nieuwsbrief 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. 
 

TAK 2016 
 

Tot 16 maart is er de mogelijkheid om u in te schrijven voor hét toernooi 
van dit jaar. Daarna is het puzzelen voor Leo Lips en Rob Uyttewaal om weer 
een poule indeling te vinden waar iedereen zich in kan vinden. Op het 
moment van schrijven zijn er nog maar een paar dagen tot de laatste 
mogelijkheid voor de inschrijving. 
 

Competitie 2015/2016 
 

Het einde van de competitie nadert. De spanning in sommige competities is 
te snijden. Na elke competitieavond zitten steeds meer spelers, tot in de late 
uurtjes, voor hun computerscherm. Af te wachten tot hun concurrent de 
uitslag heeft ingevuld op biljartpoint. Of de laatste wedstrijden van het jaar 
worden aangegrepen om nog iets van het seizoen te maken en het moyenne 
proberen te verhogen. Het einde van de competitie betekent ook het begin 
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van de vele spelerswisselingen. Hoe zien de teams er volgend seizoen uit? 
Welke teams blijven bij elkaar, welke teams zoeken straks een speler om een 
gat op te vullen? Allemaal vragen waar we de komende periode antwoord op 
gaan krijgen. 
 

6 Ballentoernooi 
 

5 Maart was de finale van het 6 ballentoernooi. In 2 poules moest er 
uiteindelijk een barrage aan te pas komen om de winnaar aan te wijzen.   
 

     10 carm.      25 carm 
1ste plaats: Lars Severin 1ste plaats: Leo Goebert 
2de plaats:  Frank de Boer   2de plaats: Ruud van Emmerik 
 

     50 carm.      75 carm. 
1ste plaats: Henk Bader 1ste plaats: Henk Bader 
2de plaats: Willem Vork 2de plaats: Leo Lips 
 

     125 carm. 
1ste plaats: Dennis Sassen 
2de plaats: Danny Kind 
 
Nogmaals hartelijk dank aan Wil v/d Meer van             in Zevenhoven 

voor het beschikbaar stellen van de vele prijzen! 
 
 

TV schermen 
 

Er zijn 2 TV schermen opgehangen ter vervanging van het oude scherm. 
Hierdoor kan er tijdens voorwedstrijden en finales  o.a. de actuele stand 
worden getoond. Tevens zullen de vele sponsors van b.v. De Plas op het 
scherm voorbij komen. Nogmaals dank aan constructiebedrijf de Kwakel bv                               
       en lasbedrijf van Vliet voor het realiseren van de steunen van de Tv’s. 
Ook dank aan Arno van der Vlist en Dirk Hoogendoorn voor hun tijd en inzet. 
 
De notulen van de jaarvergadering staan op de site: www.bvdeplas.nl 
 
Belangrijke datums: 
16 maart Laatste dag voor inschrijving TAK 2016 
21 maart Start voorwedstrijden TAK 2016 
26 t/m 28 mei Finale TAK 2016 
 
Suggesties? Ideeën voor de nieuwsbrief? marco.mank@hotmail.com 
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