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Protocol Biljarten Betuwe Veenendaal 

 

Dit protocol beschrijft de afspraken die wij in ons district hanteren voor het biljarten in de corona 

periode. Het is een leidraad wat u kunt gebruiken zodat u relatief veilig kunt biljarten. Deze leidraad 

is echter niet vrijblijvend: een team mag van het andere team eisen dat zij zich aan de afspraken 

houden. Als het andere team daar niet aan mee wenst te werken, mag de tegenpartij de wedstrijd 

afbreken en dienen de afgebroken/niet gespeelde partijen onder toezicht van het districtsbestuur 

overgespeeld te worden. Afwijken van de afspraken mag dus alleen met wederzijdse toestemming. 

Per vereniging en locatie zullen er natuurlijk kleine verschillen zijn aangezien elke locatie een andere 

indeling heeft. Deze afspraken gaan enkel over het spelverloop in competitieverband en bij PK’s, 

maar kan natuurlijk ook gebruikt worden voor niet-officiële wedstrijden. 

Ben je ziek of twijfel je of je ziek bent? Ga dan niet biljarten! 

Schakel een reserve in of stel de wedstrijd uit! 

De beste bescherming is een goed mondkapje! Dit is natuurlijk toegestaan maar niet verplicht. 

Het ontsmetten van de biljartlakens wordt niet aangeraden omdat dit niet ten gunste komt van het 

materiaal. Alleen de omlijsting ontsmetten is voldoende. 

Handen ontsmetten voordat je gaat biljarten is voldoende. Moet je tijdens de partij naar het toilet of 

kom je aan je gezicht (niezen, hoesten, etc.) dan weer even de handen ontsmetten. Dus niet na elke 

beurt, want dat is niet goed voor je huid. 

Het gebruik van handschoenen is natuurlijk toegestaan als je dit wilt, maar bedenk dat, als je aan je 

gezicht komt (hoesten, niezen, ogen wrijven, etc. etc.), ook de handschoenen ontsmet moeten 

worden. 

De spelers dienen op tijd aanwezig te zijn, aangezien de partijen met deze regels langer zullen duren 

dan we gewend zijn. Dus zorg ervoor dat je op tijd aanwezig bent op de locatie, zodat je op tijd kunt 

beginnen. 

De spelers dienen minimaal 1,5m van elkaar te zitten. 

De overige spelers dienen onderling ook 1,5m van elkaar te zitten. 

 

Partijverloop: 

Voordat er gebiljart wordt: 

Handen ontsmetten. 

 

Inspelen: 

Inspelen volgens de gebruikelijke procedure.  
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Aanvang van de partij: 

Er worden geen handen geschud. Voor de keuzetrekstoot stellen de spelers zich aan de 

tegenoverliggende korte zijden van het biljart op. Verdere regels zoals gebruikelijk (gelijktijdig 

afstoten, geen meetinstrumenten, overdoen als er geen waarneembaar verschil is, de winnaar 

bepaalt wie van acquit gaat). 

 

Arbiter: 

De arbiter probeert zoveel mogelijk 1,5m ruimte te houden tussen zichzelf, de spelende en de niet 

spelende speler. De arbiter loopt altijd in dezelfde richting als de speler en nooit voor of achter de 

speler langs. Vooral bij klein spel kan de afstand soms problemen geven bij het beoordelen van 

caramboles. Eens te meer reden voor de spelers om zich sportief te gedragen. 

 

Schrijver: 

De schrijver dient ook 1,5m afstand van de spelende en niet spelende speler te houden. 

 

Spelverloop: 

De spelers dienen de arbiter genoeg tijd te geven om plaats te maken voor de komende en gaande 

speler en om weer in positie te komen voor de volgende carambole. De spelers lopen dus nooit 

voor of achter de arbiter langs en wachten met stoten totdat de arbiter stil staat.  

 

Einde van de partij: 

Als de partij teneinde is, dan wordt er gefeliciteerd zonder handen te schudden. 

De ballen worden na elke partij gepoetst met ballenspray/ontsmettingsmiddel. 

De twee nieuwe spelers zijn nu aan de beurt en volgen het protocol weer van begin af aan. 

 

Hopelijk is dit duidelijk genoeg voor iedereen om zo veilig mogelijk te kunnen biljarten. 

Maar mocht iemand nog vragen hebben, dan kun je natuurlijk altijd terecht bij iemand van het 

bestuur. 

Wij wensen iedereen, juist nu, weer een gezond en sportief biljartseizoen toe! 

 

Het bestuur van district Betuwe Veenendaal 


