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Dit wedstrijdprotocol geldt als tijdelijk aanvullend reglement op de hierin benoemde onderdelen van 
de KNBB, zolang als de tijdelijke maatregelen inzake covid-19 gelden. En is een aanvulling op het 
protocol verantwoord biljarten, het sportprotocol NOC*NSF en het protocol horeca van KHN.  
De volgende basisregels zijn nog steeds van kracht en gelden voor iedereen:  
- heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen;  
- ben je 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen;  
- was vaak uw handen;  
- vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits.  
 
 
De regel bij wedstrijden is, dat iedereen 1,5 meter afstand houdt. Maar voor de sportsector is een 
uitzondering gemaakt om in de sport en spelsituaties waar dit niet mogelijk is de 1,5 meter afstand 
tijdelijk/zo kort mogelijk los te laten.  
De volgende uitgangspunten gelden voor alle secties/wedstrijden:  
- Bij de aanvang en afloop van de partij worden geen handen geschud;  
- Arbiter houdt zoveel als mogelijk afstand. Alleen wanneer 1,5 meter de sportbeoefening/verloop 
van een wedstrijd in de weg staat mag er van afgeweken worden;.  
- mondkapjes mogen door spelers, arbiters, toeschouwers, tellers, wedstrijdleiders en alle overige 
aanwezigen gedragen worden;.  
- Spelers mogen handschoenen dragen tijdens het spelen;  
- Schrijvers mogen als zij dat willen handschoenen gebruiken en het materiaal zoals toetsenbord 
dient vooraf te worden gedesinfecteerd;  
- Voor aanvang van een partij wordt er getost. Winnaar bepaalt wie met inspelen begint. Deze begint 
vervolgens ook met de partij.  
- Er moeten stoelen voor spelers, arbiter en schrijver aanwezig zijn. Met inachtneming van de 
voorschriften van 1,5 m of afscheiding via bijv. een kuchscherm.  
- 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. Pas als de speler is gaan zitten, mag de tegenstander 
opstaan en de beurt vervolgen.  
 
Het bestuur. 
 
 


