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Het bestuur van de MLBB heeft dit protocol “Corona-protocol verantwoord biljarten MLBB” 

opgesteld om de veiligheid en gezondheid van haar leden tijdens het biljarten zoveel 

mogelijk te waarborgen. Het protocol is ingesteld voor onbepaalde tijd. 

Dit protocol is opgesteld ten tijde van het maken van het competitieboekje.  Als 

uitgangspunten voor dit protocol zijn de maatregelen van het RIVM/de overheid 

gehanteerd. 

Op het moment dat er van overheidswege veranderingen in de maatregelen worden 

doorgevoerd, wordt dit protocol conform die gewijzigde maatregelen aangepast. Het alsdan 

gewijzigde protocol treedt onmiddellijk na de publicatie via email in werking. 

 

Onderstaande maatregelen zijn van toepassing op alle door de MLBB georganiseerde 

wedstrijden en toernooien. Hierbij is tevens rekening gehouden met de regels zoals deze 

voor de horeca gelden. 

Het allerbelangrijkste is dat alle spelers met klachten die mogelijk gerelateerd zijn aan covid-

19, NIET  mogen deelnemen aan biljartwedstrijden. Hetzelfde geldt als er huisgenoten van 

spelers zijn met covid-19 gerelateerde klachten: NIET deelnemen aan biljartwedstrijden. 

Ook een speler die in quarantaine is mag NIET deelnemen aan biljartwedstrijden. Zijn er 

huisgenoten van een speler in quarantaine, dan mag die speler NIET deelnemen aan 

biljartwedstrijden. 

 

Maatregelen spelers en scheidsrechters 

1. Moet je hoesten of niezen, ben je verkouden of heb je koorts; BLIJF THUIS!!!! 

2. Hou je, daar waar verplicht, aan de 1,5 m richtlijn en de regels zoals deze gelden voor de 

horeca. 

3. Géén handen schudden en blijf zoveel mogelijk zitten. 

4. Er staat altijd maar één speler aan het biljart; ga pas naar het biljart als de tegenstander 

is gaan zitten. 

5. Speel met eigen materiaal; gebruik je toch andermans spullen, maak deze dan vóór en na 

gebruik goed schoon. 

6. Was je handen goed vóór aanvang van de partij en ook na afloop. 

7. Het biljartlaken en de banden moeten vóór iedere partij goed worden geborsteld of 

gestofzuigd. 

8. De houten omlijsting van het biljart, de ballen en eventuele hulpstukken (vork etc.) 

moeten vóór aanvang van iedere partij met een vochtige doek goed worden 

schoongemaakt. Desinfectie met alcohol is nog beter. Doe dit ook na de laatste partij. 

9. Een partij begint NIET meer met de  trekstoot. De thuisspelende biljarter begint ALTIJD 

met de opstoot. 

10. De scheidsrechter blijft op gepaste afstand en houdt zich aan de 1,5 m. regel. Dit kan 

soms lastig zijn, vandaar dat wederzijds begrip voor deze situatie wordt gevraagd. 
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Als de scheidsrechter in de situatie komt dat hij een gespeelde bal mogelijk verkeerd 

heeft beoordeeld vanwege de 1,5 m afstand en de carambole niet telt, c.q. juist wel telt, 

leg dan geen schuld bij de scheidsrechter, maar respecteer zijn beslissing. 

11. Mondkapjes mogen door spelers, arbiters, toeschouwers en alle overige aanwezigen 

gedragen worden. Hiermee mag de scheidsrechter binnen 1,5 m. van de spelers komen. 

Voor de hogere klassen kader en libre wordt dit aanbevolen. 

12. Spelers mogen handschoenen dragen tijdens het spelen. 

 

 

Maatregelen biljartlokaliteit 

De uitbater en de thuisspelende vereniging zijn verantwoordelijk voor de invulling en 

uitvoering van het corona-protocol van de MLBB, wat betekent: 

1. Zorgdragen voor goede zitplaatsen voor alle spelers met voldoende onderlinge afstand 

naar zowel de spelers als ook bezoekers. 

2. Zorgdragen voor de aanwezigheid van de juiste middelen voor onderhoud en reinigen 

van het biljart en de attributen (ballen, vork, afstandsbediening, etc.) 

3. Het serveren van de gebruikelijke hapjes dient of achterwege te blijven of op een 

zodanig wijze te worden uitgevoerd dat er geen besmettingsrisico is. 

 

 

Blijf te allen tijde respectvol naar elkaar en houd je aan de regels. Alleen zo kunnen we 

samen verantwoord biljarten. 

 

Er kunnen geen rechten aan dit protocol worden ontleend. De MLBB kan niet aansprakelijk 

worden gesteld voor de gevolgen van het al dan niet naleven van dit protocol, of voor 

gevolgen ondanks dit protocol. 

 

Bij melding of constatering van overtredingen tegen dit protocol heeft het bondsbestuur de 

bevoegdheid sanctionerend op te treden tegen  verenigingen, teams, of individuele spelers.  

 

 

BLIJF GEZOND, DENK OOK AAN EEN ANDER, HOUD JE AAN DIT PROTOCOL!!!! 


