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Dit is een zeer korte versie van het werken met biljartpoint voor de beginner. Vooral ook 
omdat het voor iedereen nieuw is en het boekje misschien niet volledig is. 

1. Ga naar www.biljartpoint.nl 
2. Klik rechtsboven op "Competities KNBB en Collegabonden" 
3. Klik op "Bond Kempische Recreanten Biljartverenigingen" 

 
4. Je ziet nu alles van de BKRB met aan de linker kant de driebanden klassen, in het midden 

de libre klassen en rechts wat extra informatie. De ons bekende afkortingen zoals DB1, 
DB2, A1, A2, A3, B1, B2, B3 worden hier nog wel gebruikt maar zijn niet altijd duidelijk 
aanwezig in andere schermen. In plaats daarvan gebruikt biljartpoint de afkortingen D1, 
D2, L1, L2, L3, L4, L5, L6. 

5. Klik nu op de knop "Teamleiders". Deze geeft een overzicht van alle teamleiders in alle 
klassen. Hierin kun je dus vinden in welke klasse je speelt aannemende dat je heus wel 
weet voor welke vereniging je uitkomt en wie je teamleider is. 

6. Als je nu de klasse weet, ga dan terug naar de vorige pagina en klik op de gevonden 
klasse. Je krijgt dan een overzicht van alle teams in die klasse alsmede een overzicht van 
alle wedstrijden voor alle teams in die klasse. 

7. Klik op jouw team. Er verschijnt een overzichtslijst met de lokatie van het biljartlokaal, 
de teamleider en het hele wedstrijdprogramma voor jouw team alleen. De informatie die 
groen is weergegeven en onderstreept, is een zogenaamde hyperlink en geeft nadere 
informatie over het aangeklikte. Deze informatie is dus voor elk team opvraagbaar! 

Wil je het wedstrijdprogramma (en de resultaten) uitprinten of opslaan, dan kan dat ook. Zorg 
dan wel dat in de vorige stap 6 bent. Eventueel begin je opnieuw. 

8. Het rechtse scherm bevat dan gedetailleerde informatie en er staan 8 icoontjes waarvan er 
één luidt "Teams en programma in Word formaat". Hiervoor heb je dus Microsoft Office 
voor nodig of een van de gratis verkrijgbare viewers. Klik op Teams waarmee je de teams 
met de tekstverwerker Word op je computer kan openen (en uitprinten) of opslaan. Onder 
aan de pagina komt dan de tekst "Wilt u Teams.docx openen of opslaan?" 
Klik je op programma dan zie je de tekst "Wilt u Rooster.docx openen of opslaan? Daarin 
staat het volledige wedstrijdprogramma en ook de inmiddels behaalde resultaten. 


