Coronaprotocol Biljartcentrum Startbaan (update 27 november 2021)
Voorschriften
Onderstaande voorschriften hebben betrekking op alle biljartactiviteiten in Biljartcentrum Startbaan
(recreatief biljarten, wedstrijden en toernooien).
Binnenkomst
1.
2.
3.

Biljarten kan alleen na voorafgaande reservering of een reservering vanuit de vereniging.
Minder validen kunnen de achterdeur als ingang gebruiken.
Bij de ingang staat een tafeltje met handalcohol waarmee de handen kunnen worden
gedesinfecteerd.

Voor het spelen
Ballen worden vooraf en na afloop van een partij gedesinfecteerd;
Iedere speler gebruikt zijn eigen materiaal (keu en krijt) en neemt deze altijd mee terug naar
zijn stoel;
6. Als er een keu van de locatie wordt gebruikt, dan wordt deze vooraf en na het spelen met
handalcohol gedesinfecteerd;
7. In tegenstelling tot het KNBB-protocol waarin wordt geadviseerd het biljartlaken te
desinfecteren, wordt dit in Biljartcentrum Startbaan niet toegestaan. Als alternatief kunnen
spelers na iedere beurt de handen desinfecteren.
4.
5.

Tijdens het spel
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.

Bij de aanvang en afloop van de partij worden geen handen geschud;
De keuze-trekstoot of leg wordt niet uitgevoerd volgens de reglementen van de KNBB. De
beginnende speler wordt aangewezen door middel van tossen of in onderling overleg
bepaald;
Naast de ingang staat handalcohol. Iedere speler zorgt ervoor dat hij voorafgaand en na
afloop van een partij zijn handen hiermee desinfecteert, of desgewenst vaker bijvoorbeeld
na iedere beurt.
De arbiter, voor zover aanwezig, gaat zover mogelijk van de tafel staan;
Er staat altijd maar één speler tegelijk aan de tafel;
De tegenstander moet plaatsnemen op minimaal 1,5 meter afstand van de andere speler en
tafel;
Pas als de speler is gaan zitten, mag de tegenstander opstaan en de beurt vervolgen;
Er zijn maximaal 4 spelers per tafel;

16. Er zijn maximaal 30 personen in het biljartcentrum aanwezig. Verenigingen zien daarop toe.

Bij 30 personen aanwezig wordt de volgend aankomende geweigerd.

Controle QR-code
17. Alle biljarters dienen een geldige QR-code in bezit te hebben. Dat kan zijn een geldige code

op de app of een geldige geprinte code. De QR-code is alleen geldig in combinatie met een
identiteitsbewijs. Medewerkers van het Sportcafé controleren op de QR-code. Zonder
geldige QR-code mag iemand niet in de binnenruimten aanwezig zijn.

Ventilatie
18. De luchtbehandeling met inblazen van lucht in de ruimte staat standaard aan. Deze zuigt

lucht uit de ruimte door filters en ververst de lucht in de ruimte enkele keren per uur. Deze
lucht wordt verwarmd of zo nodig gekoeld.

Aanvullende RIVM-voorwaarden (voor iedereen) Was voor en na het spelen je handen;
23. Houdt de verplichte 1,5 meter afstand goed in acht!
24. Mondkapjes zijn verplicht bij bewegen in de binnenruimten van Park Startbaan. Tijdens

biljarten is het dragen van een mondkapje niet verplicht.
Handen wassen na toiletgang;
Schud geen handen;
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;
29. Blijf altijd thuis bij coronagerelateerde klachten en ook als iemand in jouw huishouden
klachten heeft.
25.
26.
27.
28.

Vastgesteld door het bestuur van Stichting Tenniscentrum Startbaan
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