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CORONABELEID VOOR DE COMPETITIES EN PK WEDSTRIJDEN VAN HET DISTRICT 

TWENTE PER 25-09-2021 
 
 
 
Met ingang van 25 september is voor veel ruimtes, waar biljartwedstrijden plaatsvinden, een 
z.g. corona-toegangsbewijs vereist. 
 
 
Wat is een corona-toegangsbewijs? 
 
Een bewijs dat men volledig is gevaccineerd, dan wel is genezen van corona dan wel negatief is 
getest in de laatste 24 uur. Men moet voldoen aan één van de drie onderdelen. 
 
 
Wanneer is een CTB (corona-toegangsbewijs) vereist: 
 
Voor het beoefenen van sport in alle ruimtes waar sport- en bar/horeca activiteiten in dezelfde 
ruimte plaatsvinden. Alle aanwezigen vanaf 14 jaar dienen het verplichte bewijs te tonen. 
 
 
Wanneer is geen CTB vereist? 
 
Als in een ruimte waar sportactiviteiten plaatsvinden, geen bar of horecafaciliteit aanwezig is. 
Als de bar of horecafaciliteit wel aanwezig is, maar van een zodanige afscheiding is voorzien, 
dat kan 
worden gesproken van aparte ruimtes voor sport en bar/horeca. 
Drankjes en etenswaren mogen uitsluitend aan de bar worden afgehaald en in de sportruimte 
worden genuttigd. 
 
 
Wie is verantwoordelijk voor het controleren van het CTB? 
 
De lokaalbeheerder is verantwoordelijk voor het controleren van het CTB. Indien controle 
verplicht 
is, maar niet wordt uitgevoerd, mogen deelnemers verlangen dat aan de eis wordt voldaan. 
 
 
Wat te doen als een of meerdere speler niet kan of wil voldoen aan het CTB? 
 
Neem tijdig maatregelen en neem hiervoor vroegtijdig contact op met de teamleider 
(teamcompetitie) of poule/wedstrijdleider (PK’s). Vraag zo nodig het verenigingsbestuur om 
hierin mee te denken. Voorkom discussie aan de deur van de lokaliteit die belast is met de 
controle. 
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We doen hierbij het nadrukkelijk verzoek om de wedstrijden zoveel mogelijk doorgang te laten 
vinden. Mogelijke oplossingen hiervoor zijn: 
 

 Het opstellen van een of meerdere reservespelers. Het is nog steeds mogelijk om via 
competitie@knbbtwente.nl verzoeken te doen om spelers toe te voegen aan teams. 

 Het spelen van een dubbelpartij. Het spelen van een dubbelpartij kan onbeperkt tot de 
laatste 5 ronden van de competitie. 

 Het verzetten van de partij naar een later moment, doch voor de moyenne herziening 
van de eerste helft van de competitie. Deze uiterste datum is 24 december 2021. 
Overleg hierin goed met de tegenstander en zo nodig de lokaliteithouder. Pas de nieuwe 
datum aan in BiljartPoint. Besloten is om het verzetten van wedstrijden onbeperkt toe 
staan.  

 Het ruilen van partij tegen eenzelfde vereniging van de eerste helft te ruilen met de 
tweede helft. Neem hiervoor contact op via competitie@knbbtwente.nl  

 
Let op! Het is dus niet toegestaan een wedstrijd te annuleren zonder dat er een oplossing wordt 
bedacht en vastgelegd wordt in BiljartPoint. 
 
Kom je er in overleg met het team, de vereniging niet uit en/of heb je vragen neem dan tijdig 
contact op met de wedstrijdleider via competitie@knbbtwente.nl 
 
 
Namens het bestuur, 
 
KNBB District Twente 
Jos Natter 
secretaris 
E: natter@knbbtwente.nl 
 


