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Bestuursbesluit competitie 

Beste mensen, 

 

Na een lange periode met veel onzekerheid vanwege Covid-19 heeft het 

bestuur van de Kempische biljartbond, na de versoepelingen van 30 juni en de 

verwachte versoepelingen van 20 september, besloten om de competitie 2021-

2022 op te starten. 

 

Inmiddels zijn alle inschrijvingen verwerkt en staat het volledige programma op 

biljartpoint en op onze eigen website. Ook de overzichten met het programma 

per klasse staat op de website van de kempische biljartbond 

https://www.kempischebiljartbond.nl/ maar ze worden ook als bijlage bij deze 

nieuwsbrief verstuurd. 

 

Omdat er toch nog veel vragen binnen komen over de covid-maatregelen en de 

protocollen vermelden we hieronder de nu geldende spelregels: 

 

Spelregels voor sport 

Iedereen mag weer binnen sporten. De basismaatregelen moeten de kans op 

besmettingen voorkomen. Er geldt: 

- Sporten in groepsverband is toegestaan. 

- Wedstrijden zijn toegestaan. Het gaat zowel om wedstrijden onderling en 

wedstrijden tegen andere clubs. 

 - Als het nodig is voor de sportbeoefening is 1,5 meter afstand voor personen 

vanaf 18 jaar niet verplicht. Na het sporten is 1,5 meter afstand houden wel 

verplicht. 

- Houdt u verder aan de basisregels om verspreiding van het coronavirus tegen 

te gaan. 

- Voor deelnemers van amateurwedstrijden geldt geen plicht van vaccinatie 

en/of negatieve testuitslag 

 

Regels voor publiek bij sportwedstrijden 

- Bij amateursport is publiek toegestaan, zowel bij wedstrijden als bij 

trainingen. Publiek heeft een vaste plek op 1,5 meter afstand van elkaar. 



- Voor bezoekers van amateurwedstrijden geldt geen plicht van vaccinatie 

en/of negatieve testuitslag 

 

Meer informatie kunt u vinden op de website van de rijksoverheid: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-

uitgaan-en-sport/sport 

 

Ook voor de Horeca gelden tot en met 19 september strenge regels waaronder 

de beperkte openingstijden. Aan alle teams wordt dan ook geadviseerd om, in 

ieder geval tot 20 september, in overleg een aanvangstijd te kiezen waarbij alle 

wedstrijden voltooid zijn voor 00:00 uur. 

 

Op dit moment richten we ons uitsluitend op de competitie en wachten we de 

verdere ontwikkelingen af voordat we verdere besluiten kunnen nemen over 

het organiseren van een ledenvergadering, de Persoonlijke Kampioenschappen 

enz. 

 

Met sportieve groet, 

Bestuur Kempische Biljartbond. 

  



Wijziging speellocatie 

Biljartvereniging "In den Hoek" is verhuisd van de Centrum bar in Veldhoven 

naar Cafe Sint Joris, Heuvel 7, 5502 AJ Veldhoven. 

 

Biljartvereniging "de Vrolijke stoters" is verhuisd van Cafe de Donk in Vessem 

naar Gemeenschapshuis d'n Boogerd, Servatiusstraat 6, 5512 AJ Vessem. 

 

Het tweede team van biljartvereniging "de Ster" is verhuisd van Cafe den 

Bakker in Hoogeloon naar Café 't Pleintje, Kerkstraat 51, 5527 EE Hapert. 

 

 

 

Wijziging aanvangstijden 

Vanwege de personeelsbezetting op Camping  Molenvelden is de aanvangstijd 

van de thuiswedstrijden van biljartvereniging ’t Groen verplaatst naar 19:30 

uur. Dit geldt voor de hele competitie 2021-2022 en staat los van beperkende 

coronamaatregelen voor de Horeca. 

 


