Verslag leden vergadering

Secretaris:
Bart de Wijs
Vergadering op zondag 30-08-2020 (Café ’t Hart)
Afgemeld:
Hans en Diana Aarts, Johan Marijnissen, Wilfried de Wijs, Theo Verhoeven, Mark van Groezen
1. Vicevoorzitter opent de vergadering.
2. Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande stukken worden voorgelezen door de
secretaris.
3. Het verslag van de laatste ledenvergadering en afgevaardigde vergadering wordt voorgelezen
door de voorzitter.
4. Door de Corona situatie spelen we volgens het KNBB veilig spelen. Ook hebben we afgesproken
dat de thuisspelende team de opstoot hebben.
5. Het financieel jaar verslag wordt voorgelezen door de penningmeester.
6. De kascontrole commissie, heel overzichtelijk er zijn geen onvolkomenheden geconstateerd
7. Kascontrole commissie; Theo van Delft blijft nog een jaar aan, Diana Aarts treedt af. Leon van
Dam meldt zich hiervoor aan.
8. Geschillen commissie; Mario Fennema blijft nog een jaar aan, Peter Warnier treedt af. Wim de
Rooij meldt zich hiervoor aan.
9. Bestuursverkiezing, Bart de Wijs is aftredend en weer verkiesbaar. Wilfried de Wijs stelt zich
NIET meer verkiesbaar. Hans Aarts is bij de afgevaardigdevergadering toegetreden tot het
bestuur. Dit betekend dat we nog steeds een open vacature hebben. Mario Fennema komt het
bestuur versterken.
10. Biljarten met Lage Zwaluwe, Bert Lankhuijzen van BV de Poedels
o Willen nog niet meedoen met onze Libre competitie, ze hebben nog een keer
ingeschreven bij de KNBB maar willen zien hoe dat gaat. Gaat het net als vorig jaar dan
willen ze met ons meedoen.
o Ze willen ook na onze ledenvergadering eens met ons bestuur om de tafel.
o Ze hebben de vraag aan ons of wij het willen toestaan dat een team daar op Vrijdag
thuis speelt? We spreken af dat alle verenigingen de achterban hierover raadplegen en
vervolgend hun positie delen met het bestuur. Op basis van het stemgewicht zal dit de
positie van de OMBC bepalen.
11. Biljartdrive, Kees legt uit dat we de intentie hebben om deze door te laten gaan maar in
aangepaste vorm (op 11 Oktober). Om grote groepen te vermeiden start iedereen in het cafe
waar ze de eerste wedstrijd moeten spelen. Tijdens het vervoer moet er een mondkapje
gedragen worden (conform RIVM voor Taxi/OV) en tot slot zal er GEEN finale partij gespeeld
worden, de beste over de gehele dag zijn de kampioenen. Omdat Loes stopt wordt er gevraagd
of er iemand de standen gedurende de dag wil bijhouden.

Verslag leden vergadering

Secretaris:
Bart de Wijs
12. Rondvraag:
o Geen vragen.
Overzicht actiepunten:
OMBC Bestuur, punt 4 en 10.

Algemeen leden vergadering
Mededelingen
Secretaris:
Bart de Wijs

Mededelingen:
• Ter info het stemgewicht van alle verenigingen voor 2020-2021 is als volgt:
o 't Hoekske
7
o de Tijd
6
o Hof van Holland
4
o 't Steegje
4
o 't Hart
4
o K.O.T.
4
o Freggels
2
o Amerhal
1
o Veermannen
1
• De BBQ zal zoals wellicht verwacht dit jaar niet door gaan.
• Dit jaar hebben we geen inkomsten uit advertenties, dit omdat wij hebben besloten om onze
adverteerders i.v.m. de Corona/COVID-19 situatie een jaar gratis te laten adverteren.
• Verder hebben we twee extra agendapunten, Biljarten met Lage Zwaluwe en onze Biljartdrive.
Met vriendelijke groet
Bart de Wijs (secretaris) namens het OMBC bestuur.

Instructie aanmaken wachtwoord Biljartpoint.
Beste Teamleiders,

Binnenkort start het Libre seizoen 2020/2021 van de OMBC. Zoals jullie waarschijnlijk al
weten gaan we gebruik maken van Biljartpoint als registratiesysteem voor de biljart-uitslagen. Als
teamleider en reserve teamleider heb je de mogelijkheid de uitslag zelf in te voeren en zelfs
wedstrijden binnen een marge te verzetten. In het begin zal het voor velen nog lastig zijn maar dat is
van korte duur denken wij. De eerste maand zal de spelleider behulpzaam zijn bij het gebruik van
Biljartpoint. Het is echter niet de bedoeling dat de spelleider de uitslagen in gaat vullen.
Om als teamleider (reserve-teamleider) uitslagen in te vullen moet je zelf eerst een wachtwoord
aanmaken om in te kunnen loggen in Biljartpoint. Je hebt hier alleen je lidnummer van de OMBC
voor nodig. Via deze link (http://www.biljartpoint.nl/index.php?district=130) kom je op het scherm
van biljartpoint bij de OMBC driebanden competitie: Heb je voor de driebanden competitie al een
wachtwoord aangemaakt dan kun je dit wachtwoord gebruiken en hoef je geen nieuw
wachtwoord aan te maken.
Klik nu in de bovenste balk onder het logo van biljartpoint op inloggen. Je krijgt dan dit scherm:

Om een wachtwoord aan te maken klik je op de blauwe regel waar staat:
- Klik hier als u, uw wachtwoord wilt aanvragen of als u die vergeten bent.
Als je hierop hebt geklikt krijg je het volgende scherm:

Vul op dit scherm je OMBC nummer in achter Bondsnr. Vul achter je E-mailadres je emailadres in dat
bij de OMBC bekend is. Vervolgens kies je bij District via het pijltje voor Onderlinge Madese Biljart
Combinatie.
Heb je dit allemaal gedaan dan klik je op Opvragen.
Je krijgt dan op het ingevulde email adres een wachtwoord toegezonden. Op het inlogscherm kun je
dan met je OMBC lidnummer, het wachtwoord dat je via email hebt gekregen en het aanvinken van
Onderlinge Madese Biljart Combinatie inloggen. Je kunt na het inloggen zelf een nieuw wachtwoord
aanmaken.
Heb je inmiddels een ander email adres dan bekend is bij de OMBC geef dat dan door dan kunnen wij
dat aanpassen en kun je met je gewijzigde email adres een wachtwoord aanmaken.
Met de inloggegevens kun je als teamleider (reserve teamleider) de uitslag invullen van de gespeelde
wedstrijd en binnen een bepaalde marge ook een wedstrijd verzetten. Verzetten natuurlijk in overleg
met de tegenstander. Beide teamleiders krijgen van het invullen van de uitslag en van het verzetten
van een wedstrijd een mail toegestuurd. Wedstrijden kunnen maximaal 28 dagen na wedstrijddatum
verzet worden. Wordt de wedstrijd nog later gespeeld dan moet je de spelleider inschakelen die dan
de wedstrijddatum voor je aanpast. Heb je een wedstrijduitslag onjuist ingevuld en al akkoord
bevonden dan ook kan alleen de spelleider die uitslag wijzigen. Als je zover bent dat je de wedstrijd al
zelf kan verwerken bewaar dan het wedstrijdformulier nog even voor als er discussie ontstaat over
de ingevulde uitslag. Een ingevulde uitslag corrigeren kan alleen door de spelleider van de OMBC en
die heeft dan wel bewijs nodig (wedstrijdformulier).
Komende week wordt er nog een aanvullende gebruikersinstructie van biljartpoint verstuurd naar
alle leden die meedoen en waarvan een email adres bekend is. Verder kun je op de website van
biljartpoint klikken op handleiding in de bovenste regel naast inloggen. Hier staat o.a. uitgelegd hoe
je een uitslag in Biljartpoint moet verwerken. Voordat je een uitslag definitief maakt krijg je altijd nog
een overzichtsscherm met je ingevulde gegevens. Controleer dit altijd goed. Je kunt Biljartpoint op je
telefoon gebruiken maar is niet altijd handig, zeker in het begin niet. Het beste kun je biljartpoint op
een tablet of PC gebruiken. De uitslag dient in de speelweek uiterlijk vrijdag voor 18.00 uur te zijn
ingevuld in biljartpoint. Vul je de uitslag te laat in of heb je een verzette wedstrijd in biljartpoint niet
gewijzigd dan krijg je van biljartpoint automatisch via email waarschuwingen.
Succes.
m.vr.gr
Hans Aarts
Spelleider OMBC
spelleider@ombc-made.nl / 06 5115 8720
Website OMBC: www.ombc-made.nl
Website Biljartpoint: https://www.biljartpoint.nl/index.php?district=130

Beste OMBC biljarters,
V1.2 11 maart 2020
Vanaf de komende driebanden competitie gaan we de uitslagen verwerken in Biljartpoint.
De spelleider zal in het begin ondersteunend zijn bij het digitaal invullen van de uitslagen. Het is
straks de bedoeling dat teamleiders en/of een vertegenwoordiger van je vereniging dit gaan doen.
Inmiddels hebben de teamleiders al een instructie gehad voor het aanmaken van een wachtwoord.
Bevalt Biljartpoint dan stappen we vanaf de Libre competitie 2020/2021 definitief over op
Biljartpoint.
Je kunt zowel op je telefoon als op je computer biljartpoint raadplegen en uitslagen verwerken. Op je
telefoon is niet erg handig maar kan wel. Biljartpoint is voor zover wij weten met de ontwikkeling van
een App bezig zodat dit straks op een mobiele telefoon ook duidelijker wordt.
Ga aan de slag met Biljartpoint en klik is op alle opties. Ben je handig leer het dan ook je
teamgenoten of andere biljarters. Het zal even wennen zijn.
Hieronder een kleine handleiding hoe je weg te vinden op biljartpoint:
Vanaf as competitie (driebanden) worden de uitslagen van de O.M.B.C. verwerkt in Biljartpoint en
niet meer op de eigen website. Als de verwerking van de driebanden competitie naar behoren
verloopt gaan we volgend seizoen definitief over op Biljartpoint. Er zijn al veel verenigingen van
andere biljartbonden die gebruik maken van Biljartpoint. De driebanders uit Made die bij de KNBB
biljarten maken al jaren gebruik van Biljartpoint en zijn daarover heel tevreden. Op de website van
de OMBC kun je de link vinden naar de website van Biljartpoint en de driebanden competitie van de
O.M.B.C. (http://biljartpoint.nl/index.php?district=130)
Als de rechtstreekse link niet werkt of in de toekomst misschien wijzigt kun je ook via
http://www.biljartpoint.nl/ bij de competitie gegevens komen van de O.M.B.C. Als je op de
hoofdpagina van biljartpoint bent klik je link Competities KNBB en Collegabonden. De kolommen die
nu zichtbaar worden geven de hyperlinks naar diverse andere bonden weer en die van de OMBC. Je
kiest in de linker kolom bij de O voor deze hyperlink Onderlinge Madese Biljart Combinatie.
Als je daar op klikt kom je ook bij de
O.M.B.C. driebanden competitie en zie
je de drie klassen staan. (zie links)
Als je op een van de links (in blauw)
klikt zie je de teams in die klasse staan.
Als er wedstrijden gespeeld zijn zie je
hier straks de stand. Als je nu naar
beneden scrolt zie je voor deze klasse
het gehele programma. Wil je weten
wie er in een team zitten klik dan op
een van de teams.

Via de knop “Terug” op de pagina linksboven kun je telkens terug naar de vorige pagina.
Je kunt in de stand of zoals nu in het overzicht op een van de teams klikken, in het programma
overzicht kan dat ook, dat maakt niet uit. Bovenaan in een team overzicht zie je wie de teamleider is
en waar het team speelt. Om privacy redenen staat er geen telefoonnummer meer bij de teamleider.
Hiervoor moet je inloggen bij Biljartpoint. De teamleiders kunnen inmiddels een wachtwoord
aanmaken (zie eerder verstuurde instructie). Het is ook mogelijk een vertegenwoordiger van een
vereniging rechten te geven zodat die bv van verschillende teams de uitslagen kan verwerken. Dit
laatste zal de komende tijd gaan plaatsvinden. In het begin zal de spelleider nog ondersteunend
werken en wellicht voor sommige teams de uitslagen nog verwerken. Het is de bedoeling dat teams
straks zelf alles gaan verwerken. Biljartpoint verwerkt realtime de uitslagen dus zodra er akkoord
over de uitslag gegeven wordt worden de standen en overige statistieken automatisch verwerkt. Het
is straks de bedoeling dat de teamleider van het thuisspelende team de uitslag in gaat vullen. Kan
ook door een vertegenwoordiger van een vereniging (wellicht kastelein) of reserve teamleider. De
uitslag kan ook door het uitspelende team verwerkt worden.
Boven aan de pagina van Biljartpoint zie je een link staan “Handleiding”. Wil je alvast weten hoe je
straks zelf de uitslagen moet invullen, daar vind je de handleiding hoe dit moet.
Als je geïnteresseerd bent in de prestaties van een speler klik je op het desbetreffende team waar de
speler deel van uitmaakt. Als je nu op een van de spelers klikt zie je zijn of haar prestaties. Je kunt dit
van elke speler raadplegen.
Het speelschema van de competitie:

Als je op een van de drie poules klikt van de driebanden competitie zie je het programma staan. Nu
nog zonder uitslagen. Worden die straks ingevuld dan komen ook de uitslagen hierbij te staan.
Achter de uitslag komt dan weer een link te staan die “Bekijk resultaten” heet. Als je daar dan op
klikt zie je het wedstrijdformulier met de spelers en uitslag.
Nu is er nog geen link maar zie je wel een Print Icoontje (zie boven) achter de wedstrijd staan. Als je
hier op klikt dan kun je een wedstrijdformulier printen waar alle spelers van een team op staan.
Gebruik je een speler van een ander team dan moet je deze handmatig invullen. Vergeet niet de
print instellingen op landscape te zetten zodat het formulier op de gehele pagina wordt uitgeprint. Je
kunt deze formulieren gebruiken als wedstrijdformulier. Zet dan bv een kruisje bij de spelers die
spelen of geef ze een nummer van 1 t/m 4. Alle gemiddeldes en moyennes zijn al ingevuld. Je vult
zelf de gegevens in na of tijdens de wedstrijd zoals je gewend was. In de puntentelling en invullen
wedstrijdformulieren verandert er verder niets. Je kunt ook nog steeds de wedstrijdformulieren van
de O.M.B.C. gebruiken.

Een handigheidje in Biljartpoint is dat je de wedstrijden ook in je digitale agenda kunt zetten door op
een link te klikken. Enig nadeel is wellicht dat je elke wedstrijd apart moet aanklikken.
Klik op de klasse waar je speelt en klik vervolgens op je eigen team. Onder het spelersoverzicht staan
de wedstrijden die gespeeld moeten worden. Zie voorbeeld hieronder.

Je ziet de spelers en daaronder de wedstrijden. Je ziet hier ook weer het print icoontje
het wedstrijdformulier.

voor

Je ziet nu tussen de datum en de wedstrijd een ander icoontje. Als je op dit icoontje klikt krijg je een
pop up schermpje waarbij verschillende kalenders staan (oa Apple, Google, Outlook). Als je hier op
klikt wordt de desbetreffende wedstrijd in je kalender gezet. Als je dit op je telefoon doet komen de
wedstrijden automatisch in je telefoon agenda te staan.
Wellicht dat het allemaal iets teveel is maar ga er eens mee werken en klik eens overal op. Ben je
handig en kun je al snel goed overweg met Biljartpoint laat het dan ook je teamgenoten zien die
misschien wat langer nodig hebben.
Als laatste wil ik het nog over de cijferpagina hebben op Biljartpoint.

Als je op je klasse klikt krijg je zoals eerder gezegd het overzicht van de teams in die klasse en straks
als er wedstrijden zijn gespeeld de stand. Rechts op het scherm zie je cijferpagina staan (zie de
afbeelding op de vorige pagina). Klik hier op om statistieken te zien van diverse spelers. Nu staat hier
nog niets maar straks kun je hier spelers zien met bijzondere prestaties. De meeste statistieken
worden vanaf wedstrijd 1 bijgewerkt. Voor een paar statistieken moet een speler minimaal 5
wedstrijden hebben gespeeld. (oa Dreamteam en Tafelgangers)

Als je op cijferpagina hebt geklikt zie je bovenstaande balk op de webpagina. Klik op een van de
tabbladen om de diverse statistieken te zien. “Moy” staat voor beste moyenne algemeen, “HS” staat
voor Hoogste Serie. “%HS” staat voor procentueel hoogste serie, “Kortste partij” spreekt voor zich
zoals ook “Langste partij”. “Hoogste Moy%” staat voor procentueel hoogste moyenne tov eigen
moyenne. “Laagste moy%” voor procentueel laagste moyenne. “Dreamteam” is een leuke optie.
Hier komen de spelers in te staan die procentueel het minste aantal caramboles te kort komen. Zijn
dus eigenlijk de 10 beste spelers de klasse waarin je speelt. “Tafelgangers” geeft 2 statistieken.
Bovenaan de lijst met 10 spelers staan zij die gemiddeld de meeste beurten per wedstrijd hebben
gespeeld. Scroll je naar onder dan staan daar de spelers die per wedstrijd die gemiddeld de minste
beurten nodig hebben gehad. Je zou denken dat dit de beste spelers zijn maar een korte partij kan
ook aan je tegenstander liggen en dat je daarbij dan maar weinig caramboles zelf hebt gemaakt. De
sterktestaat zoals we die gewend waren op de OMBC site bestaat voorlopig niet meer. Bij de kortse
en langste partij staat alleen de speler die de wedstrijd heeft gewonnen. Speel je dus een wedstrijd
van 58 beurten dan wordt alleen de winnaar vermeld in deze statistieken. Je kunt per statistiek als
speler maar 1 keer voorkomen. Onder “lokaal” kun je kijken of je team thuis of uit beter presteert.

m.vr.gr
Spelleider O.M.B.C

Protocol verantwoord Biljarten

Het bestuur van de KNBB heeft dit protocol verantwoord Biljarten vastgesteld. Dit kan bijdragen om
de veiligheid te borgen wanneer het kabinet heeft besloten dat er weer biljart, snooker en/of pool
gespeeld mag worden. Dit protocol wordt aangepast op het moment dat er aanvullende maatregelen
en/of verruiming komt vanuit de overheid of dat er vanuit de praktijk blijkt dat aanscherping nodig is.
Het protocol Verantwoord Biljarten is niet getoetst/vastgesteld door RIVIM/Overheid. Naast dit
protocol is het van belang om andere protocollen te raadplegen zoals het Protocol Horeca van KHN
en het Protocol Sport van NOC*NSF.
In welke accommodatie en in welke vorm er gespeeld mag worden ligt aan de besluitvorming van de
overheid. Hierin spelen de veiligheidsregio’s en gemeenten een belangrijke rol. KNBB adviseert
accommodaties om voor vragen over opening contact op te nemen met de gemeente en als de
accommodatie lid is van KHN om ook contact op te nemen met KHN.
Inleiding
De Koninklijke Nederlandse Biljartbond is de overkoepelende organisatie van alle keusporten in
Nederland. De KNBB is aangesloten bij NOC*NSF. De volgende keusporten zijn ondergebracht bij de
KNBB en worden in het protocol aangeduid als biljarten (ook al worden soorten zoals 5-pins, golf,
backball niet specifiek benoemd, is dit protocol ook prima daarop toe te passen):
• Carambole op zowel de kleine als de grote (match)tafel;
• Driebanden op de matchtafel;
• Biljart Artistiek;
• Pool;
• Snooker.
De KNBB heeft al in een vroeg stadium (nog voordat de horeca door het kabinet gesloten werd)
besloten de competities stil te leggen. Hiermee dragen wij bij aan de bescherming van de meest
kwetsbare groepen en waken voor de gezondheid en de veiligheid in de samenleving.
Tegelijkertijd zien wij ook het belang in van sport en bewegen en voor zowel de fysieke als de
mentale gezondheid. Daarnaast wordt de roep van onze leden en accommodaties steeds luider om
gecontroleerd en onder strikte voorwaarden hun sportieve leven te hervatten.
Om bovenstaande redenen en op aanwijzing van VWS en NOC*NSF is dit protocol tot stand
gekomen.
Voor alle disciplines geldt dat er tijdens biljarten geen sprake is van fysiek contact tussen de sporters
en/of hun begeleiders. Sporters en doelgroepen zijn onder te verdelen op basis van het risicoprofiel.
• Deelnemers aan het wedstrijdaanbod zijn in het algemeen onderworpen aan een laag risico;
• Functionarissen zoals arbiters, trainers, wedstrijd- en teamleiders hebben een iets hoger
risico door meerdere contactmomenten, maar vallen nog steeds onder een laag risicoprofiel;
• Wedstrijdspelers in de leeftijdscategorie 70+ zijn meer kwetsbaar (hoger risico);
• Bovenstaand geldt ook voor wedstrijdspelers in alle leeftijdscategorieën met
gezondheidsklachten;

Daarnaast zijn er nog personen die indirect aan de KNBB/biljartsport zijn gerelateerd. Te denken valt
hierbij aan medewerkers/beheerders/vrijwilligers van accommodaties. Zij dragen een hoger risico
door meerdere contactmomenten. Alle overige personen dragen een laag risico.
Wij volgen het beleid van VWS, EZ en NOC*NSF.
Voor alle hierboven genoemde personen geldt dat zij zich moeten houden aan de RIVM-richtlijnen.
Preambule
1. Bij KNBB-sportactiviteiten is er geen sprake van fysiek contact tussen sporters onderling en
met hun begeleiders, trainers of functionarissen zoals arbiters;
2. Betreffende het z.g. 1,5 meter criterium bestaat er sinds 2009 een accommodatierichtlijn
vastgelegd door NOC*NSF, VWS en KNBB in het Handboek sportaccommodaties. In deze
richtlijn is de afstand van de speler, die niet aan de beurt is, tot de tafel alsmede de afstand
tussen twee tafels vastgelegd. Deze afstand bedraagt minimaal 1,5 meter maar bij voorkeur
meer ruimte tussen de tafels. De KNBB volgt deze richtlijnen.
3. Onze voorwaarden en maatregelen moeten helder en hanteerbaar zijn voor alle sporters en
alle personen die direct betrokken zijn bij de beoefening van de biljartsport;
4. Daar waar sprake is van specifieke vergunningen moeten de voorschriften van de
overheidsorganisaties zoals RIVM, overheid, gemeente en provincie worden opgevolgd;
5. Voor specifieke maatregelen verwijzen wij naar branche specifieke voorschriften voor horeca
en andere lokaliteiten zoals biljartcentra in eigendom, gehuurde sportaccommodaties en
commerciële accommodaties.

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.

Door de volgende uitgangspunten te hanteren worden de risico’s beperkt:
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Bij de aanvang en afloop van de partij worden geen handen geschud;
De keuze-trekstoot of leg 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/Leg
om de beurt uitvoeren, waarbij per toss bepaald kan worden wie als eerste de
keuzetrekstoot/leg speelt. Een aangepaste keuze-trekstoot of leg 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 wordt. Wij kunnen alleen
suggesties geven, geen waarborg. We raden een heel licht vochtige doek met minimum 65%
alcohol (saldo is water) maar zeker niet meer dan 85-90% alcohol. Geen gel. Indien deze
doek heel licht vochtig is, dan is de kans op schade aan het laken minimaal.
Ieder weefsel dus ook het biljartlaken (synthetisch en wol) heeft na het reinigen zijn eigen
eigenschappen en reactie op spanning, weerstand, geluidscomfort, vuil en vochtigheid. Dit
hangt natuurlijk af van de kwantiteit van de gebruikte vloeistof, daarom is het belangrijk de
adviezen vanuit de vakhandel/fabrikanten op te volgen en te respecteren.
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;
Voor extra veiligheid kan een speler ervoor kiezen om met een desinfecterend middel
voorafgaand aan 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 4 spelers en de trainer aan tafel zijn. Wel letten op het 1,5
meter criterium;
Recreatief spelen met maximaal 2 spelers per tafel;
Toiletten dienen na ieder gebruik 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.

Tenslotte
•
•
•
•
•

Dit protocol kan ook gebruikt worden door spelers en biljartverenigingen die geen lid zijn van
de KNBB. Wij zullen dit protocol dan ook plaatsen op onze website.
Uiteraard hebben wij ook veel vertrouwen in het gezonde verstand van onze leden en gaan
ervan uit dat zij letten op hun eigen gezondheid alsmede de gezondheid van andere
biljarters.
Als er aanvullende voorwaarden van overheid of andere branches komen, kan dit protocol
worden aangepast.
Indien voorwaarden vanuit de overheid worden aangepast, zal de KNBB ook haar
reglementen aanpassen voor zover dit ons is toegestaan.
Er kunnen geen rechten aan dit protocol ontleend worden. De KNBB kan niet aansprakelijk
gesteld worden voor de gevolgen van het (niet) naleven van dit protocol.

Let wel: er mag pas gebiljart worden in welke vorm dan ook op het moment dat het kabinet het
besluit heeft genomen dat het is toegestaan!

Nieuwegein 21 april 2020. Eerste versie
Nieuwegein 6 mei 2020, Tweede versie
Nieuwegein 20 mei 2020, Derde versie
Nieuwegein 26 mei, 2020, Vierde versie
Nieuwegein 27 mei, 2020 Vijfde versie

