
Afscheid nemen van Kees Daas. 

Ik sta hier als vertegenwoordiger van het bestuur en leden van de Bond van Kempische Recreanten 
Biljartverenigingen. (BKRB) 
 
Kees was vanaf 2010 bestuurslid/wedstrijdleider van onze bond. 
Iedere week spelen er in de Kempen, grofweg van Bergeijk tot Oirschot, ruim 600 biljarters in 120 
teams  in competitieverband biljartwedstrijden. 
Naast een fanatiek biljarter bij de Beerse in Middelbeers was Kees als wedstrijdleider 
verantwoordelijk voor het mede indelen van de teams voor aanvang van het seizoen, het goed laten 
verlopen van de competities en het organiseren van de Kempische kampioenschappen aan het einde 
van het seizoen. 
Voor Kees waren dit gedurende het seizoen veel persoonlijke vragen, mails, telefoontjes etc.  
Soms was hij daar zo druk mee dat Ineke en de kinderen moesten bijspringen. 
 
Kees was de juiste persoon voor deze taken, een mensenmens die veel leden persoonlijk kende,  
probeerde altijd bij problemen te zoeken naar de beste oplossing en werd hiervoor ook zeer 
gewaardeerd. 
Tijdens onze bestuursvergaderingen was hij altijd zeer actief,  op zijn geheel eigen wijze met een 
positieve instelling wist hij zaken naar voren te brengen, je zag hem daarna genieten van zaken die hij 
voor zijn spelers van de bond weer voor elkaar had gekregen.  
Omdat hij zelf geen auto meer kon rijden was Kees voor zijn vervoer afhankelijk van anderen, als dat 
op een of andere manier niet lukte was Kees niet te beroerd om met zijn eigen scoot mobiel van 
Middelbeers naar Veldhoven te toeren voor de bestuursvergaderingen.  
Heb genoten van het mooie weer en de omgeving was dan zijn antwoord.          
 
Verrast, heel blij en trots  was hij met de Koninklijke Onderscheiding die hij van de burgemeester van 
Oirschot namens de Koning kreeg uitgereikt, o.a. voor zijn vele activiteiten voor onze bond en voor 
andere verenigingen waar hij actief was.  
Tijdens de viering van het 50 jarig bestaan van de biljartbond in mei 2018 werd deze aan hem 
uitgereikt  
 
De laatste weken hebben veel bestuursleden nog persoonlijk afscheid kunnen nemen van Kees en we 
merkten aan hem dat het goed was.    
 
Kees  
Rust maar uit, je hebt de strijd gestreden 
Je hebt het als een moedig man gedaan   
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden 
En wie kan voelen wat je hebt doorstaan.. 
 
Ook wensen wij Ineke, kinderen, kleinkinderen en familie heel veel sterkte. 
 
Bestuur BKRB. 
27 maart 2019  
Martien van der Wijst 
 


