
Wilt u biljarten? U bent van harte welkom! 

 

Wij mogen weer open vanaf 1 juli!  

 

Dat was het goede nieuws wat ons medegedeeld is door het kabinet en de gemeente 

Nieuwkoop. Echter zoals bij alles tegenwoordig wel met enkele restricties.  

 

Allereerst lees het Corona protocol goed door, deze vindt u in een link op de website. Of in 

uw email indien het emailadres bekend is bij de vereniging. Hier staan alle regels in waar wij 

ons aan moeten houden. Inmiddels zijn alle voorbereidingen afgerond en zijn de 

wedstrijdleiders van de middagen en het barpersoneel ingelicht. 

Voor de leden van de maandag, woensdag en donderdag middag wordt er een schema 

opgesteld wanneer u kunt komen biljarten. Dit zal medegedeeld worden door de 

wedstrijdleider van de desbetreffende middag. 

 

Er zal op de middagen gespeeld kunnen worden van 11:00 – 13:30 en van 14:00 – 16:30. 

Van 13:30 tot 14:00 zal het lokaal door het barpersoneel moeten worden gedesinfecteerd. 

 

Enkel op zaterdag is de mogelijkheid tot vrij biljarten. Echter dient men te reserveren van te 

voren. Tijdens de reservering zal er gevraagd worden naar uw gezondheid. 

 

RESERVEREN 

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

voren te reserveren. 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 tussen 19:00 en 21:00 met 06 - 46 15 64 18 ( Dirk 

Hoogendoorn). Tijdens de reservering zal men ook vragen naar u gezondheid. 

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/

