
 
 

Verantwoord biljarten 
 
Bij biljarten zijn er weinig contactmomenten en is dus betrekkelijk veilig mits er 
maatregelen getroffen en gehanteerd worden. 
Hierbij kan gedacht worden aan de volgende uitgangspunten : 
 
• Ballen worden, indien nodig, tijdens de wedstrijd alleen door de arbiter 
aangeraakt. 
• Ballen worden uitsluitend tijdens het inspelen door de betreffende speler 
aangeraakt. 
• Ballen worden 3 x per wedstijd gedesinfecteerd; Voor aanvang van de 
wedstijd en na het inspelen door iedere speler. 
• Iedere speler gebruikt zijn eigen materiaal (keu en krijt) en neemt deze altijd 
mee terug naar zijn stoel. 
• De arbiter gaat zover mogelijk van de tafel staan. 
• Er staat altijd maar één speler tegelijk aan de tafel. 
• 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. 
Het voldoende afstand houden door de teamgenoten en het al dan niet samen 
reizen door teamgenoten valt onder de verantwoordelijkheid van iedereen 
persoonlijk. 
 

Protocollen Horeca, gemeenschapshuizen etc. 
Iedere biljartlocatie kan eigen veiligheidsmaatregelen getroffen hebben en 
deze dienen gerespecteerd te worden. 
 

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 elleboog. 
• 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. 
 
Uiteraard hebben wij 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. 
Blijf gezond en mocht u aanvullende vragen hebben dan horen wij dat graag. 


