




Biljartvrienden van de BKRB. 
 
Hierbij het boekje voor de start van het biljartseizoen 2022 – 2023, met nuttige informa-
tie, dat deze keer is samengesteld door Cor Kox ons bestuurslid en wedstrijdleider. 
 
 We gaan beginnen aan een nieuw seizoen met 534 biljartende leden en hopen dat we 
deze competitie compleet kunnen uitspelen zonder last te hebben van het coronavirus. 
Als het niet zo is zullen we weer de nodige gezondheidsregels in acht moeten nemen die 
ons van overheidswege worden opgelegd. 
We doen dan wederom een beroep op onze wedstrijdsecretarissen om samen met het 
bestuur ons hier doorheen te loodsen. 
 
Bij de indeling van de nieuwe competitie hebben wij goed geluisterd naar onze leden die 
wat meer wedstrijden wilden spelen. Daarom hebben wij de poules bij het libre groter 
gemaakt, 15 en 16 teams en een poule minder,  beginnen we wat eerder en eindigen we 
iets later. 
Bij driebanden veranderd er niets. 
Na de input van de teams via de secretarissen zijn Toine en Cor aan de slag gegaan om 
de nieuwe competitie in elkaar te zetten, voor zover als mogelijk zijn de wensen van de 
verenigingen gehonoreerd. 
Na de eerste publicatie op de site zijn er nog wat aanpassingen geweest naar aanleiding 
van reacties vanuit de verenigingen en bestuur, resultaat is dat we nu klaar zijn om te 
starten met de competitie. 
Alle nodige informatie is ook te vinden via www.biljartpoint.nl en de website 
www.bkrb.eu  
 
Wij hebben een fijne bond waar 534 biljartende leden veel plezier beleven met het be-
oefenen van de biljartsport en de nodige sociale contacten. 
Om dit te kunnen blijven doen zijn wij al een tijd op zoek naar nieuwe bestuursleden die 
bij voorkeur kennis hebben van Exel en Word bestanden en handig zijn om ons boekje in 
elkaar te zetten. 
Wij denken hierbij ook aan leden die ons in deeltijd kunnen helpen. 
Commentaar geven op het bestuur mag natuurlijk maar wij zien liever leden die ons be-
stuur komen versterken voor nu en in de toekomst. 
 
Tot slot wens ik iedereen ook namens de rest van het bestuur en onze adviseur een fijn 
biljartseizoen. 
Martien van der Wijst. 
augustus ’22  
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Info kunt u vinden op de BKRB site  In Memoriam 

www.bkrb.eu 






