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Voorschriften 

Onderstaande voorschriften hebben betrekking op alle wedstrijden die onder auspiciën van de 

KNBB worden gespeeld en zijn tevens een advies voor ook de recreatieve beoefening. De 

biljartsport vindt plaats in vele verschillende type accommodaties (not for profit) en ook 

horecagelegenheden. Er zullen ook gemeentelijke voorschriften gelden bij deze accommodaties. 

 

 
Risico’s 

Deelnemers aan het wedstrijdaanbod en aan recreatieve beoefening zijn in het algemeen 

onderworpen aan een laag risico omdat er nauwelijks contactmomenten zijn. Biljarten is dus 

betrekkelijk veilig mits er maatregelen getroffen en gehanteerd worden. 

 

 
We gaan ervan uit dat alleen gezonde personen sporten – en dat proberen we te 

bewerkstellingen met de eisen dat ze geen klachten van covid-19 mogen hebben, en ook geen 

huisgenoten met koorts en/of benauwdheid – en dat als zij goede handhygiëne toepassen de 

kans wel heel erg klein is dat iemand covid-19 heeft en besmettelijk is en dus dat er vrijwel geen 

kans op transmissie is. Om dit hele kleine risico af te dekken is een flesje handgel dat tussen de 

beurten door gebruikt kan worden niet noodzakelijk. Een groepsleider is per middag/avond 

aangewezen om controle te houden over de afgesproken regels. 

 

 
Door de volgende uitgangspunten te hanteren worden de risico’s beperkt: 
Competitie wordt op 1 tafel per team gespeeld. Max. 2 teams op 2 van de 4 tafels. 

 

• Bij de aanvang en afloop van de partij worden geen handen geschud; 

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

Zolang de risico’s bestaan, wordt de beginnende speler aangewezen door middel van tossen of 

in onderling overleg kan worden bepaald dat beide spelers de keuzetrekstoot om de beurt 

uitvoeren, waarbij per toss bepaald kan worden wie als eerste de keuzetrekstoot speelt. Een 

aangepaste keuze-trekstoot waarbij de spelers tegenover elkaar staan wordt afgeraden omdat 

hiermee een groter deel van de vrije loopruimte in beslag wordt genomen, met een negatieve 

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

• Ballen, banden, hulpstukken (pins, rest, brug, e.d.) worden vooraf en na afloop 

gedesinfecteerd; 

• Lakens dienen na afloop van een partij of training te worden gereinigd. Advies vanuit 

fabrikanten en vakhandel is te voorkomen dat het laken nat word. Het laken met stofzuiger 

schoon zuigen. Houten rand met vochtige doek schoonmaken. 

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

zijn stoel; 

• Als er toch een keu en krijt van de speellocatie gebruikt wordt dient deze vooraf en na afloop 

gedesinfecteerd te worden; 

Bij binnenkomst in de biljart ruimte zal een fles desinfecteermiddel klaar staan. 



• Voor extra veiligheid kan een speler ( indien nodig ) kiezen om met een desinfecterend middel 

voor en na iedere beurt zijn handen te desinfecteren. 

• De arbiter gaat zover mogelijk van de tafel staan; 

• Er staat altijd maar één speler tegelijk aan de tafel; 

• Als er geen arbiter aan tafel staat, moet het tellen gebeuren door de schrijver of de spelers zelf 

bij voorkeur met een app of hun eigen smartphone; 

• De tegenstander, die niet aan de beurt is, moet plaatsnemen op minimaal 1,5 meter afstand 

van de zitplaats van de andere speler en de tafel. Bovendien zorgt hij ervoor, dat deze afstand 

tijdens het spel van de tegenstander in stand blijft. Pas als de speler is gaan zitten, mag de 

tegenstander opstaan en de beurt vervolgen. 

 

 
Aanvullende voorwaarden Voor (gemeentelijke) sportaccommodaties waar een 

biljartvereniging deelhuurder is zoals sporthallen, multifunctionele sportaccommodaties en 

sportkantines. 

Bij een training mogen maximaal 8 spelers en 4 personen of tellers bij de 4 tafels zijn. Wel letten 

op het 1,5 meter criterium; 

• Recreatief spelen met maximaal 2 spelers en 1 teller per tafel; 

• Van de toiletten dienen na ieder gebruik alleen de wc bril te worden gedesinfecteerd; 

• Eventueel aanwezige luchtbehandeling zoals airco dient bij voorkeur naar buiten te blazen of 

uitgezet worden; Wel is het aan te bevelen dat er voldoende frisse lucht van buiten naar 

binnenkomt en dat aan einde van de dag aanvullend gelucht wordt. 

• Aanbevolen wordt dat biljartaccommodaties aparte dagdelen voor 70+ers reserveren. 
 

 
Preventieve maatregelen RIVM-voorwaarden (voor iedereen) 

• Was voor en na het spelen je handen; 

• Schud geen handen; 

• Na toiletbezoek verplichten handen wassen; 

• Hoest en nies in de binnenkant van je elle boog; 

• Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg op een veilige 

plek; 

• Blijf altijd thuis bij gezondheidsklachten en ook als iemand in jouw huishouden koorts ( 38 

graden +) en/of benauwdheidsklachten heeft. 


