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Adviezen en voorstellen vanuit de BKRB voor het 

spelen in de biljartcompetitie in Corona tijd. 

Zoals het er nu naar uitziet beginnen we in september bij de BKRB weer met de biljartcompetitie. Het is helaas wel 
zo dat er vanwege de corona perikelen, de nodige voorzorgen in acht moeten worden genomen, vooral omdat onze 
leden bijna allemaal tot de hoogste risico groepen behoren. Het is daarom belangrijk om de adviezen van de RIVM 
en de veiligheidsregio’s op te volgen en daar goed op te letten. Deze algemene adviezen zijn in de bijlage nogmaals 
samengevat, maar kunnen in de loop van de tijd veranderen. Hou de website van de RIVM daarom goed in de gaten. 
Naast deze regels willen we onze leden attenderen op specifieke gevaren bij onze biljart wedstrijden.  

1. Speellocaties 

Let goed op de richtlijnen van de beheerder van de speellocaties. Ook hier geldt de 1,5m maatregel. Ga dus 
niet te dicht bij elkaar zitten. Waarschijnlijk kunnen hierdoor bij veel speellocaties, niet alle 10 spelers 
gelijktijdig aanwezig zijn. Informeer daarom voor elke uitwedstrijd met hoeveel personen je daar 
gelijktijdig naar binnen kunt. Indien nodig moeten de teams worden opgesplitst in 2 groepen en ga je eerst 
met 3 personen naar de uitwedstrijd. Als de eerste 2 wedstrijden zijn gespeeld, belt men naar de twee 
resterende spelers zodat die kunnen komen en gaan de 2 spelers die al gespeeld hebben weer naar huis. Zo 
kan het aantal gelijktijdige biljarters per locatie worden beperkt tot 6 personen.  
Speellocaties hebben soms ook een terras of een andere ruimte waar de niet spelende spelers kunnen 
wachten. Maak hier gebruik van. 
 
Ook kunnen er speellocaties zijn die (voorlopig) niet aan de 1,5m norm kunnen voldoen. Overweeg dan om 
de wedstrijd op een ander tijdstip te spelen of om de uitwedstrijd te verplaatsen naar de locatie van het 
andere team. 

2. Reizen naar een uitwedstrijd: 

Reis naar uit wedstrijden niet met 5 personen in een auto. Probeer om met 2 auto’s te gaan of met een 
ander vervoermiddel, bv een fiets. Indien niet anders mogelijk, draag een mondkapje in de auto.  

3. De wedstrijd 

Geef elkaar geen hand bij aankomst of bij de start of na het winnen van een wedstrijd. De scheidsrechter 
houdt voldoende afstand tot de spelers. Alleen de scheidsrechter raakt de ballen aan. 
Iedere speler gebruikt zijn eigen keu en krijt, en houd deze steeds bij zich. 
Indien mogelijk worden vooraf en na elke wedstrijd de ballen en het biljart gedesinfecteerd. 

4. Veilig biljarten 

Als er verschil van inzicht is over de veiligheid bij het biljarten, ga dan in overleg met de teamleider van het 
andere team. Ga pas spelen als iedereen het hierover eens is. 
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Bijlage met RIVM adviezen (status juli 2020) 

Basisregels voor iedereen afgegeven door het RIVM 

De controle over het coronavirus die we sinds maart hebben bereikt, moeten we met elkaar zien vast te 
houden. Dit lukt alleen met de volgende basisregels die voor iedereen blijven gelden. 

Hygiëne 

• Was vaak uw handen 
o 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen. 
o Voordat u naar buiten gaat, als u weer thuis komt, als u uw neus heeft gesnoten, en 

natuurlijk voor het eten en nadat u naar de wc bent geweest. 
• Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog. 
• Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg. 

o Was daarna uw handen. 
• Schud geen handen. 

1,5 meter afstand houden 

• Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen. 
o Dit geldt voor iedereen: op straat, in winkels of andere gebouwen en op het werk, ook als u 

een vitale functie heeft. Mensen die tot één huishouden behoren, hoeven geen 1,5 meter 
afstand te bewaren. Ook uitgezonderd is het ondersteunen van hulpbehoevenden, zoals het 
duwen van een rolstoel. 

o Door 1,5 meter afstand te houden is de kans kleiner dat mensen elkaar besmetten. 
o Als u ziet dat het lastig wordt om 1,5 meter afstand te houden: ga weg. 

Vermijd drukte 

In groepen kan het virus zich makkelijk verspreiden, en het opsporen van bronnen en contacten is lastiger 
als grote groepen mensen bij elkaar zijn. Wanneer groepsvorming de publieke gezondheid of de veiligheid 
in gevaar brengt, kunnen handhavers optreden. 

• Werk zoveel mogelijk thuis. Waar thuiswerken niet mogelijk is, spreiden werkgevers de werktijden. 
• Mijd de spits. 

Testen en thuisblijven bij klachten 

Het is belangrijk dat iedereen met corona-gerelateerde klachten zich laat testen. Zo kunnen mensen die in 
contact zijn geweest met een patiënt snel gewaarschuwd worden en maatregelen treffen om het virus niet 
verder te verspreiden. Zie voor meer informatie de pagina Klachten? Maak een afspraak voor een 
coronatest. 

• Klachten die kunnen wijzen op corona zijn neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, 
plotseling verlies van reuk of smaak, verhoging, koorts en benauwdheid. 

• Laat u testen als u 1 of meerdere van deze klachten heeft. Blijf thuis tot de uitslag van de test 
bekend is. Als u ook koorts heeft of benauwd bent, dan blijven ook uw huisgenoten thuis tot de 
uitslag van de test bekend is. Hebben uw huisgenoten ook klachten? Dan laten zij zich ook testen. 

• Bent u ernstig ziek, neem dan direct telefonisch contact op met uw huisarts of huisartsenpost. Bel 
in een levensbedreigende situatie 112. 

o Als uit uw test blijkt dat u op dit moment geen corona heeft, mogen u en uw huisgenoten 
weer naar buiten. U kunt zelf ook weer naar buiten en aan het werk, tenzij u daar te ziek 
voor bent. Kinderen mogen weer naar school en naar de opvang. Gaan de klachten niet 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/afstand-houden
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken


over, worden ze erger of krijgt u nieuwe klachten? Bel dan de huisarts. Bel in een 
levensbedreigende situatie altijd 112. 

o Als uit uw test blijkt dat u wel corona heeft, blijven u en uw huisgenoten thuis. U hoort van 
de GGD wat u en de mensen om u heen moeten doen. Voor personen werkzaam in de vitale 
sector of met cruciale beroepen kan alleen een uitzondering gemaakt worden in overleg 
met de GGD en de bedrijfsarts en alleen als zij geen klachten hebben. Meer informatie over 
de leefregels thuis en wat u moet doen als u corona heeft vindt u op de website van het 
RIVM. 

Gezondheidsadviezen voor een goede weerstand voor iedereen 

Gezond leven houdt de weerstand op peil. Een goede weerstand helpt te beschermen tegen ziekmakende 
bacteriën en virussen, zoals het nieuwe coronavirus. Mensen met een goede weerstand worden minder 
vaak ziek. En als zij toch ziek worden, herstellen ze meestal sneller. Hoe houdt u zichzelf gezond? 

• Probeer ten minste een half uur per dag te bewegen. 
• Eet vers, gezond en gevarieerd met veel fruit en groente. 
• Drink voldoende water. 
• Drink niet of maximaal één glas alcohol per dag (en natuurlijk NIX<18). 
• Stop met roken. Kijk bijvoorbeeld op www.ikstopnu.nl voor tips en adviezen. 

Meer adviezen staan op het Loket Gezond Leven (RIVM) leefstijl en COVID-19. 

Adviezen speciaal voor mensen met een kwetsbare gezondheid (risicogroepen) 

Niet iedereen wordt even ziek van het coronavirus. Sommige mensen ontwikkelen nauwelijks klachten, 
anderen worden zeer ernstig ziek. Voor bepaalde groepen is het wel duidelijk dat zij een groter risico lopen 
heel ziek te worden van het coronavirus of zelfs te overlijden. 

• Mensen die ouder zijn dan 70 jaar hebben een verhoogd risico om ernstig ziek te worden van het 
coronavirus. Dit geldt nog sterker voor ouderen die minder zelfredzaam zijn, dan voor vitale 
ouderen. Ook mensen met een onderliggende aandoening lopen een groter risico. Wees extra 
voorzichtig en volg de basisregels goed op. 

• Alle verpleeghuizen die vrij zijn van besmettingen, worden geacht tenminste 1 bezoeker per 
bewoner te verwelkomen. Zorgaanbieders zullen op basis van hun specifieke situatie bepalen 
wanneer het voor hun bewoners mogelijk is om meer bezoekers te ontvangen. Daarvoor is een 
handreiking gemaakt die te vinden is op de website van koepelorganisatie Actiz. 

• Bij bezoek aan mensen die tot een risicogroep behoren, is het extra belangrijk de basisregels goed 
op te volgen, zoals 1,5 meter afstand houden. Maak duidelijke afspraken met elkaar en bespreek 
vooraf of iemand klachten heeft. Als bezoekers of ouderen verkoudheidsklachten, koorts en/of 
benauwdheid hebben, stel het bezoek dan uit. Als het bezoek buiten kan, dan is dat beter dan 
binnen. 

Adviezen speciaal voor kinderen en jongeren 

• Kinderen van 0 tot 4 jaar met neusverkoudheid mogen naar het kinderdagverblijf of 
gastouderopvang als zij geen koorts hebben. En kinderen die in groep 1 of 2 zitten van de 
basisschool mogen met neusverkoudheid naar school en naar de buitenschoolse opvang als zij geen 
koorts hebben. 

o Dit geldt niet als kinderen contact hebben gehad met een iemand die corona heeft. Of als 
een kind bij een volwassene woont die koorts heeft of benauwd is. Het kind moet dan 
thuisblijven. 

• Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar en tot 
volwassenen. Alle andere hygiënemaatregelen gelden ook voor kinderen. 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden
https://www.ikstopnu.nl/
https://www.loketgezondleven.nl/advies-ondersteuning/coronavirus
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen


• Jongeren van 13 tot 18 (dus tot en met 17) hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Op 
de middelbare scholen geldt dit voor alle leerlingen onderling, ongeacht hun leeftijd. In het mbo en 
hoger onderwijs houden alle leerlingen 1,5 meter afstand tot elkaar, ongeacht hun leeftijd. 

 


