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INLEIDING 

 

Dankzij de versoepeling van de maatregelen hopen wij weer leden toe te mogen laten tot ons 

biljartlokaal per 1 juli 2020. Voor overgegaan wordt tot het toelaten van leden in ons lokaal is 

het noodzakelijk om een zogenoemd protocol op te stellen, deze ziet u nu voor u. 

Dit protocol omvat niet alleen de gang van zaken met betrekking tot het heropenen van de 

deuren van het lokaal maar ook de aanmeldprocedure of reserveringsmethode voor het 

gebruik maken van één van de vier biljarts alsmede de voorschriften en regels waar men zich 

aan dient te houden indien men het biljartlokaal betreed. Wij baseren ons protocol dan ook 

op de richtlijnen en adviezen van het RIVM en de KNBB. 

Daarbij rekenen wij ook op u, alle leden. Het gebruik van gezond verstand is van groot belang, 

maar ook geduld en begrip is belangrijk in deze huidige situatie waar wij ons met zijn allen in 

bevinden. 
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TOEZICHTHOUDERS 

Toezicht op het naleven van de, in het opgestelde protocol, regels worden door het 

aanwezige barpersoneel gedaan. Het barpersoneel zal uit maximaal 1 persoon bestaan. De 

taken van de toezichthouder zijn onder andere: 

- Toezicht houden op de naleving van de RIVM richtlijnen 

- Toezicht houden op het naleven van dit protocol 

- Na elke biljartwedstrijd het desinfecteren van de gebruikte materialen (biljart, keusteun, 

stoelen, tafels e.d.) 

- Toegang ontzeggen indien er leden niet gereserveerd hebben 

- Het openen van de toegangsdeur 

- Helpen bij eventuele calamiteiten 

De toezichthouder zal enkel en alleen toezicht houden en zal niet tijdens zijn aanwezigheid 

een partij aanvangen. Indien de toezichthouder wenst te biljarten zal dit op een andere dag, 

na reservering, plaats dienen te vinden. 

 

BELEID NIET-LEDEN 

Personen die geen lid zijn van de vereniging en wel gebruik willen maken worden niet 

toegelaten tot het lokaal. Potentiele nieuwe leden dienen zich eerst aan te melden en worden 

door de secretaris van de biljartvereniging De Plas op de hoogte gesteld van dit protocol. 

 

 

COMMUNICATIE 

Alle leden ( bij jeugdleden hun ouders) krijgen, zodra dit protocol is goedgekeurd door de 

desbetreffende instanties zoals de gemeente Nieuwkoop en het kerkbestuur (eigenaar van 

het pand “De oude kleuterschool” waar de biljartvereniging  gehuisvest is), vooraf per mail dit 

protocol toegestuurd. Tevens zal dit protocol op de website van de biljartvereniging 

www.bvdeplas.nl geplaatst worden. Tegelijkertijd zal in dezelfde mail als bijlage worden 

toegevoegd de check triage protocol (zie bijlage 1) deze zal ook bij de ingang van het lokaal 

worden opgehangen. 

 

http://www.bvdeplas.nl/


 
4 

ALGEMENE REGELS 

Deze regels, gesteld door het RIVM, blijven van kracht, zowel in het gebouw “de oude 

kleuterschool” als het biljartlokaal. 

- Blijf thuis als je één van de volgende ( ook milde) symptomen hebt, neusverkoudheid, 

hoesten, benauwdheid of koorts.  

- Blijf thuis als iemand in het gezin koorts ( vanaf 38 C⁰) en/of benauwdheidsklachten 

heeft. Als iedereen in het gezin 24 uur geen van deze klachten heeft mag men weer een 

reservering maken. 

- Blijf thuis als iemand in het gezin positief getest is op het coronavirus ( COVID 19). Omdat 

iemand tot 14 dagen na het laatste contact nog ziek kan worden moet je thuis blijven tot 

14 dagen na het laatste contact. 

- Hoest en nies in de binnenkant van uw elle boog. 

- Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten. Gooi daarna de papieren 

zakdoekjes in de daarvoor bestemde afvalbak weg. 

- Houdt 1,5 meter afstand.  

 

AANVULLENDE REGELS BV DE PLAS 

De volgende aanvullende regels zijn door het bestuur van BV de Plas opgesteld om de risico’s 

voor de biljartleden op een eventuele besmetting zo klein mogelijk te houden. 

 

Bij binnenkomst van het biljartlokaal zal de toezichthouder vragen naar uw gezondheid, het 

zogenoemde controlegesprek. Wanneer wij het vermoeden hebben dat er corona 

gerelateerde klachten zijn kunnen wij u de toegang weigeren. 

 

REGELS MET BETREKKING TOT HET BILJARTLOKAAL: 

- Geen reservering, geen toegang. 

- Geen gebruik maken van de kapstok, zowel in het lokaal als op de gang. Eventuele jassen 

dient men mee te nemen naar de stoel en over de leuning te hangen. 

- Volg de aanwijzingen van de toezichthouder op. 

- De keuken zal gesloten blijven. 
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- De afzuiginstallatie dient bij opening aan te worden gezet en bij sluiting pas weer uit 

gezet te worden.  

- Voordat men het lokaal mag betreden zal een ieder eerst zijn of haar handen dienen te 

desinfecteren met de daarvoor bestemde middelen. Deze staan opgesteld naast de 

toegangsdeur. 

- Er kan niet aan de bar worden plaats genomen.  

- Het barpersoneel zal een eventuele consumptie inschenken en op de bar neer zetten. De 

speler zal de consumptie zelf meenemen naar zijn of haar plek. Zowel het barpersoneel 

als speler houdt de 1,5 meter ten aller tijden in acht. 

 

REGELS MET BETREKKING TOT EEN BILJARTPARTIJ: 

- Er geldt een maximum van 2 spelers en 1 schrijver per tafel. 

- Bij aanvang en afloop van de partij worden er geen handen geschud. 

- De keuze-trekstoot wordt niet uitgevoerd volgens de wedstrijdreglementen van de KNBB. 

Maar de keuze-trekstoot wordt om de beurt uitgevoerd. 

- Ballen, banden, hulpstukken worden vooraf en na afloop gedesinfecteerd. 

- Iedere speler gebruikt zijn eigen materiaal ( keu en krijt) en neemt deze altijd mee terug 

naar zijn eigen stoel. 

- Er staat maar 1 speler tegelijk aan de tafel. 

- Het tellen gebeurt uitsluitend door de schrijver, indien niet aanwezig door één van de 

spelers. Het is niet toegestaan dat beide spelers hun eigen score invullen omdat dit een 

negatieve invloed kan hebben op het naleven van de 1,5 meter regel. 

- Eén speler neemt ten aller tijd plaats in één van de hoeken van het lokaal. Zie bijlage 2. 

- De andere speler neemt plaats aan één van de tafels, welke parallel aan de bar geplaatst 

zijn. Indien er geen schrijver aanwezig is zal deze speler op de stoel van de schrijver 

zitten. 

- Beide spelers zorgen ervoor dat ten aller tijd tijdens de partij de 1,5 meter regel 

gewaarborgd blijft. 

- Er kan, in het beginsel, geen gebruik worden gemaakt van de toiletten, een ieder dient 

voordat hij of zij naar het lokaal komt thuis al gebruik te hebben gemaakt van het toilet. 

Indien in geval van nood toch gebruik gemaakt moet worden van het toilet dient men zelf 
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het toilet te desinfecteren. Het desinfecteermiddel wordt door de toezichthouder 

verstrekt. 

- In geval van training dient de trainer en de student ten aller tijden de 1,5 meter regel in 

acht te nemen. 

- Na afloop van de partij of training zal men direct het lokaal dienen te verlaten, er zal geen 

gelegenheid zijn om aan de bar plaats te nemen en/of een consumptie te nuttigen. 

 

 

OPENINGSTIJDEN 

Het biljartlokaal zal gewijzigde openingstijden kennen namelijk: 

Maandag van 11:00 tot 17:00 

Dinsdag van 09:00 tot 13:00 

Woensdag van 11:00 tot 17:00 

Donderdag van 11:00 tot 17:00 

Zaterdag 13:00 tot 20:00 

Overige dagen zal het biljartlokaal gesloten zijn. 

 

RESERVEREN 

Indien men voornemens is een partij te spelen in het biljartlokaal dient men een tafel van te 

voren te reserveren. Echter kan enkel voor de zaterdag gereserveerd worden, de overige 

dagen zijn voor de vaste leden van deze middagen. En zal de indeling gemaakt worden door 

de wedstrijdleider van de desbetreffende middag. Op de zaterdag is enkel de mogelijkheid om 

een tafel te reserveren voor de duur van 2 uur. 

De specifieke uren welke gereserveerd kunnen worden zijn: 

Zaterdag van 13:00 tot 15:00 

Zaterdag van 15:30 tot 17:30 

Zaterdag van 18:00 tot 20:00 

Tussen elke twee uur is er een half uur vrij gehouden waarin het  barpersoneel de tijd heeft 

om het lokaal, materialen en dergelijke te kunnen desinfecteren. 

Men kan reserveren door te bellen met 06 - 46 15 64 18 ( Dirk Hoogendoorn). Tijdens de 

reservering zal men ook vragen naar u gezondheid. 
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Op termijn zal men kunnen reserveren door middel van de reserveringstool 24play. Deze 

reserveringstool zal beschikbaar worden in de vorm van een mobiele app en via een link op 

de website van bv de Plas www.bvdeplas.nl voor een desktop versie. Echter deze 

reserveringstool is tot op heden nog niet beschikbaar. 

 

TENSLOTTE 

Behoort u tot de risicogroep? Bent u pas geopereerd? Heeft u problemen met uw hart, 

longen of andere medische problemen? Bent u grieperig of verkouden? Heeft u koorts of 

bent u gewoon niet fit? Dan raden wij u ten zeerste af om naar het biljartlokaal te komen. We 

begrijpen dat zo’n beslissing voor u heel moeilijk is, maar u draagt bij uw komst niet alleen de 

verantwoordelijkheid voor uw eigen gezondheid, maar ook voor die van anderen. 

 

Indien er aanvullende voorwaarden vanuit de overheid of andere instanties komen of dat de 

huidige richtlijnen en voorwaarden wijzigen zal ook dit protocol worden aangevuld of 

gewijzigd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bvdeplas.nl/
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BIJLAGEN: 
 

Bijlage 1: 

De check triage protocol: 

www.RIVM.nl/covid19 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rivm.nl/covid19
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Bijlage 2: 

Schematische tekening Biljartlokaal: 

 

 
Legenda: 
 
SP - stoel van speler 
T   - stoel van teller 
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Foto impressie opstelling biljartlokaal: 

 

Biljarttafel 1 & 2: 

 

 

Biljarttafel 3 & 4: 

 

 

 

 


