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Beste golfbiljartliefhebbers,
Medio augustus 2020 gaan we weer starten met golfbiljarten in wedstrijdverband en dan?
Hoe gaan we vormgeven om de wedstrijden veilig te kunnen spelen?
Zijn de lokaliteiten hiervoor allemaal ingericht?
Kunnen we op een verantwoorde manier onze sport weer beoefenen?
Daar dit momenteel nog onduidelijk is hoe de regelgeving er later in het jaar uit zal zien inzake
de Covid-19 crisis, hebben we als N.G.B. in overleg met de wedstrijdleiders van de
districten een protocol opgesteld.
(dit is getoetst in de praktijk en beoordeeld door enkele lokaalhouders)
In de veronderstelling dat er vanaf augustus/september 2020 wellicht nog steeds een aantal
beperkingen gelden in de horeca, kunnen we met een aantal richtlijnen en vooral ook discipline
toch (officiële) wedstrijden spelen.
Om zo veilig mogelijk onze geliefde sport te kunnen beoefenen in wedstrijdverband, zijn er
een aantal aandachtspunten/richtlijnen opgesteld.
Als alle spelers zich hieraan houden, kunnen we er samen voor zorgen dat een
overdracht/besmetting van het Covid-19 virus mogelijk beperkt kan en zal blijven.
Golfbiljarten heeft in principe een laag risico omdat er tijdens het spelen nauwelijks of geen
contactmomenten zijn. Uiteraard zullen we met z’n allen ervoor moeten zorgen dat we op een
beheerste en veilige manier kunnen biljarten.
Ook zullen de overige gasten erop geattendeerd worden om gepaste afstand te bewaren, zodat
voor alle bezoekers een gezellige maar ook ‘’veilige’’ omgeving wordt gewaarborgd.
Voorlopige leidraad om bovengenoemde te kunnen bewerkstelligen;
Blijf altijd thuis bij gezondheidsklachten, ook als iemand in jouw huishouden koorts en/of
benauwdheidsklachten heeft. Iedereen volgt de geldende RIVM-richtlijnen, maar ook de
aanvullende maatregelen van de lokaalhouder. (horecaprotocol)
Lokaalhouder dient zorg te dragen voor desinfectiemiddel (minimaal 70% alcohol) en doekjes.
Tevens is bij het biljart telkens een schone doek aanwezig.
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De lokaalhouder zorgt eveneens voor voldoende ventilatie, een en ander minimaal volgens het
bouwbesluit.
Uiteraard is het vanzelfsprekend dat de spelers zelf ook hun verantwoordelijkheid nemen.
Wedstrijden in competitieverband of bekerwedstrijden;
•

De thuisclub/lokaalhouder zorgt ervoor dat alle stoppen, de houten/kunststofband,
meetapparatuur en de biljartballen zijn gedesinfecteerd.

Een afspraak maken is niet noodzakelijk omdat bij de lokaalhouder het programma bekend is.
Wel dienen de teams door te geven met hoeveel personen men aanwezig zal zijn.
Ook worden er van bezoekers momenteel een aantal persoonlijke gegevens in de horeca
gevraagd. (hoe dit wordt vormgegeven is per horecabedrijf verschillend)
Het vergt maatwerk en creativiteit om officiële wedstrijden te kunnen spelen.
De teams mogen bij elkaar zitten met maximaal 2 personen en met voldoende
afstand tot de andere 2 teamgenoten en vervolgens tot de volgende 2 teamgenoten.
Je krijgt in principe 3 zitplekken voor elk 2 personen.
Dit geldt voor de bezoekers alsook voor de thuisclub.
Voldoende afstand tot de andere gasten en de ploegen onderling, is ook een vereiste.
Daar het voor veel lokaalhouders niet realiseerbaar is, omdat de ruimte in het lokaal hiervoor
ontbreekt raden we aan om eventueel artikel 1 sub B (zie de verwijzing bij sub K) van de
reglementsbepalingen toe te passen.
Men kan dan met minimaal 4 personen al een wedstrijd spelen. (artikel 2 van de algemene
bepalingen) Hier zijn verschillende varianten op toe te passen.
Bijvoorbeeld, kan men vastleggen dat in lokalen waar de ruimte beperkt is, gespeeld wordt met
maximaal 4 spelers. (dubbelspelen om toch tot 12 partijen te komen is dan van toepassing)
Uiteraard zal een en ander door de districten geïnventariseerd moeten worden.
De invulling en regelgeving hieromtrent, zal door de districten zelf geregeld moeten worden.
Inspelen;
• Inspelen is toegestaan met maximaal 2 personen.
• Het advies is om vóóraf de handen te desinfecteren.
• Spelers gebruiken hun eigen materiaal, zoals keu en krijt.
Start en vervolg van alle wedstrijden;
• Het advies is dat scheidsrechter en spelers vóóraf hun handen wassen en desinfecteren.
• Neem je krijtje telkens na de speelbeurt mee, zodat de tegenstander dit niet hoeft te
verplaatsen/aanraken als het in de weg zou liggen.
• Telkens bij een wisseling van de spelers, wordt geadviseerd om de houten/kunststofband
van het biljart te desinfecteren.
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• Na elke partij maakt de scheidsrechter de biljartballen schoon met een droge doek.
• Spelers houden minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.
• De scheidsrechter zorgt eveneens voor voldoende afstand tot beide spelers.
• De speler die niet aan de aan de beurt is mag staan, maar beperkt het rondlopen.
• Indien men klaar is met de wedstrijd, het advies om de handen te desinfecteren.
• Vóór maar ook ná de wedstrijd géén handen schudden, vuist-box of high five geven.
Passages uit dit protocol kunnen ook worden toegepast bij andere golfbiljart gerelateerde
evenementen, bijvoorbeeld toernooien of kampioenschappen.
Uiteraard hebben wij veel vertrouwen in het gezonde verstand van alle golfbiljarters en dat
men alert is op hun eigen gezondheid alsmede de gezondheid van andere golfbiljarters.
Mochten er van jullie kant nog suggesties/verbeteringen zijn die we eventueel kunnen
gebruiken in het protocol, horen we die graag.
Als er aanvullende voorwaarden zijn, gezien van uit de overheid of bruikbare suggesties van
onze leden, zal dit document worden geactualiseerd.

Disclaimer;
Dit protocol is niet vastgelegd in enige reglementen en of statuten van de N.G.B.
Het protocol moet gezien worden als een aanbeveling van de overkoepelende bond.
Trouwens, aan dit protocol kan men geen rechten ontlenen, aanvullende maatregelen
van de overheid en RIVM zijn ten alle tijden leidend.

Met vriendelijke groeten,
Rob van Wegberg
Secretaris/wedstrijdleider N.G.B.
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