
Protocol verantwoord Biljarten 

Per 26 januari 
 
 
Het bestuur van de KNBB heeft dit protocol verantwoord Biljarten vastgesteld. Dit kan bijdragen om 
de veiligheid te borgen wanneer het kabinet heeft besloten dat er weer biljart, snooker en/of pool 
gespeeld mag worden. Dit protocol wordt aangepast op het moment dat er aanvullende maatregelen 
en/of verruiming komt vanuit de overheid of dat er vanuit de praktijk blijkt dat aanscherping nodig is. 
Het protocol Verantwoord Biljarten is niet getoetst/vastgesteld door RIVIM/Overheid. Naast dit 
protocol is het van belang om andere protocollen te raadplegen zoals het Protocol Horeca van KHN 
en het Protocol Sport van NOC*NSF. 
 
 
 
 
Het kabinet heeft de maatregelen in de strijd tegen verspreiding van het coronavirus per 26 januari 
verder versoepeld. Voor de sport betekent dit onder andere dat de competities kunnen worden 
hervat, publiek onder voorwaarden weer welkom is en dat de horeca op sportaccommodaties, ook 
onder voorwaarden, open mag tot 22.00 uur ’s avonds.  
 
De anderhalve meter afstandsregel blijft wel van kracht waar die de sportbeoefening niet in de weg 
staat en geldt ook voor en na het sporten. 
 
Interpretatie versoepelingen 
- Sportbeoefening, wedstrijden en teamcompetities zijn toegestaan. Biljarten, driebanden snooker en 
pool zijn erkende sporten en zijn dus toegestaan. 
- Locaties mogen open ook na 22.00 uur! Alleen de horecafunctie is na 22.00 uur niet toegestaan. 
 
Publiek 
Het publiek moet die afstandsregel eveneens in acht nemen: als het publiek een vaste zitplaats heeft, 
mag een locatie zoveel plaatsen benutten als kan met de 1,5-meter-regel. En binnen maximaal 1.250 
bezoekers hebben. Publiek moet om uiterlijk 22.00 uur de sportaccommodatie weer verlaten. 
 
Coronatoegangsbewijs en mondkapjes 
Voor de binnensport is vanaf 18 jaar een coronatoegangsbewijs vereist, bij de buitensport geldt dat 
voor de voorzieningen binnen. Er zijn uitzonderingen voor vrijwilligers en mensen die beroepsmatig 
op sportaccommodaties aanwezig moeten zijn. Mondkapjes zijn verplicht voor personen vanaf 13 
jaar op binnensportlocaties, behalve tijdens het sporten, en voor binnenfaciliteiten van 
buitensportlocaties. Check alle regels voor de sport op de website van de Rijksoverheid. 
 
Horeca van sportaccommodaties 
In de horeca van de sportaccommodaties gelden de algemene horecaregels, waaronder de 
verplichting van een coronatoegangsbewijs vanaf 18 jaar, verplichte zitplaatsen, anderhalve meter 
afstand en een mondkapje bij verplaatsing. 
 
 
Problemen 
Als een lokaliteit, ondanks de versoepelingen toch geconfronteerd wordt met een controle en 
daaruit komt naar voren dat de lokaliteit voor sport niet open mag, meldt dit dan zsm aan de KNBB 
via info@knbb.nl. De KNBB gaat dan samen met de lokaalhouder in gesprek met de gemeente.  
 

mailto:info@knbb.nl


Lees alle nieuwe maatregelen per 26 januari op de website van de Rijksoverheid. 
Zie ook het protocol van het NOC*NSF: https://nocnsf.nl/sportprotocol 
 
De volgende regels gelden: 

- Op binnensportlocaties dus ook pool- , snooker- en biljartlocaties is een 

coronatoegangsbewijs verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder.  

-      Wedstrijden zijn toegestaan. Het gaat zowel om wedstrijden onderling en wedstrijden tegen 

andere clubs. 

- Sportkantines zijn geopend tot 22.00 uur. 

- Kleedkamers, toiletten en douches zijn open. 

- Als het nodig is voor de sportbeoefening is 1,5 meter afstand voor personen vanaf 18 jaar 

niet verplicht. Na het sporten is 1,5 meter afstand houden wel verplicht. 

- Houd u aan de basisregels om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. 

- Mondkapjes zijn verplicht voor sporters vanaf 13 jaar op binnensportlocaties, behalve tijdens 

het sporten. 

- Mondkapjes zijn verplicht voor publiek dat zich door binnensportlocaties verplaatst. 

- Een coronatoegangsbewijs is verplicht voor sporters van 18 jaar en ouder op 

binnensportlocaties zoals: sportscholen, sportzalen en zwembaden. Bij lessen, trainingen, 

recreatief sporten en bij wedstrijden. 

- coronatoegangsbewijs is ook verplicht voor publiek bij amateursport binnen vanaf 18 jaar. 

- Een coronatoegangsbewijs is niet verplicht voor vrijwilligers of personen die beroeps- of 

bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten op de sportlocatie. Dit betekent dat zowel betaalde 

als vrijwilligers geen coronatoegangsbewijs hoeven te laten zien op het moment dat zij een 

functie voor de sport vervullen in een binnensportlocatie.   

- Tussen 05.00 uur en 22.00 uur mag er publiek aanwezig zijn bij amateursport (wedstrijden en 

trainingen), professionele sportwedstrijden en topcompetities. Het publiek houdt zich aan de 

volgende regels: 

o Zij laten een coronatoegangsbewijs zien bij binnenkomst bij amateursport: alleen 

binnen en alleen voor mensen van 18 jaar en ouder. 

o Het publiek heeft een vaste plek op 1,5 meter afstand van elkaar. 

o Mondkapje verplicht bij verplaatsing binnen. 

Als het publiek een vaste zitplaats heeft, mag een locatie zoveel plaatsen benutten als kan met de 
1,5-meter-regel. En binnen maximaal 1.250 bezoekers hebben. 
 
 
 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/sport


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat is de check op coronatoegangsbewijs? 
De check bestaat uit één van drie onderdelen: een bewijs van volledige vaccinatie, een negatief 
testbewijs van minder dan 24 uur oud, een van corona genezen-verklaring. Men moet voldoen aan 
één van de drie onderdelen. Wie niet voldoet aan de coronacheck, moet toegang worden geweigerd. 
Wie voldoet aan de coronacheck mag toegang niet worden geweigerd. 
Vanaf 18 jaar moet het gebruik van het coronatoegangsbewijs samen met het identiteitsbewijs 
worden gecontroleerd. 
 
Praktische uitvoering 
App en papieren bewijs 
Op basis van een volledige vaccinatie of een negatieve testuitslag maakt de CoronaCheck-app een 
QR-code aan. Deze QR-code kan gescand worden met de app CoronaCheck Scanner. Als het 
coronatoegangsbewijs correct is, komt er een groen vinkje in beeld waarmee de toegang tot de 
locatie gegeven wordt. 
Mensen die geen smartphone hebben, kunnen ook hun vaccinatiebewijs printen via de website 
coronacheck.nl of bellen met telefoonnummer 0247-247247. 
 
 
 
 
Inleiding 
 
De Koninklijke Nederlandse Biljartbond is de overkoepelende organisatie van alle keusporten in 
Nederland. De KNBB is aangesloten bij NOC*NSF. De volgende keusporten zijn ondergebracht bij de 
KNBB en worden in het protocol aangeduid als biljarten (ook al worden soorten zoals 5-pins, golf, 
blackball niet specifiek benoemd, is dit protocol ook prima daarop toe te passen): 

• Carambole op zowel de kleine als de grote (match)tafel;  

• Driebanden op de matchtafel; 

• Biljart Artistiek; 

• Pool; 

• Snooker. 
 
 
 
Preambule 
 

1. Bij KNBB-sportactiviteiten is er geen sprake van fysiek contact tussen sporters onderling en 
met hun begeleiders, trainers of functionarissen zoals arbiters; 

2. Betreffende het z.g. 1,5 meter criterium bestaat er sinds 2009 een accommodatierichtlijn 
vastgelegd door NOC*NSF, VWS en KNBB in het Handboek sportaccommodaties. In deze 
richtlijn is de afstand van de speler, die niet aan de beurt is,  tot de tafel alsmede de afstand 



tussen twee tafels vastgelegd. Deze afstand bedraagt minimaal 1,5 meter maar bij voorkeur 
meer ruimte tussen de tafels. De KNBB volgt deze richtlijnen.  

3. Onze voorwaarden en maatregelen moeten helder en hanteerbaar zijn voor alle sporters en 
alle personen die direct betrokken zijn bij de beoefening van de biljartsport; 

4. Daar waar sprake is van specifieke vergunningen moeten de voorschriften van de 
overheidsorganisaties zoals RIVM, overheid, gemeente en provincie worden opgevolgd; 

5. Voor specifieke maatregelen verwijzen wij naar branche specifieke voorschriften voor horeca 
en andere lokaliteiten zoals biljartcentra in eigendom, gehuurde sportaccommodaties en 
commerciële accommodaties. 

 

Voorschriften 

Onderstaande voorschriften hebben betrekking op alle wedstrijden die onder auspiciën van de KNBB 
worden gespeeld en zijn tevens een advies voor ook de recreatieve beoefening. De biljartsport vindt 
plaats in vele verschillende type accommodaties zoals sportkantines, buurthuizen en ook 
horecagelegenheden. Er zullen ook gemeentelijke voorschriften gelden bij deze accommodaties.  
 
Risico’s 
 
Deelnemers aan het wedstrijdaanbod en aan recreatieve beoefening zijn in het algemeen 
onderworpen aan een laag risico omdat er nauwelijks contactmomenten zijn. Biljarten is dus 
betrekkelijk veilig mits er maatregelen getroffen en gehanteerd worden.  
 
We gaan ervan uit dat alleen personen die niet met het coronavirus besmet zijn sporten – en dat 
proberen we te bewerkstellingen met de eisen dat ze geen klachten van covid-19 mogen hebben, en 
ook geen huisgenoten met koorts en/of benauwdheid – en dat als zij goede handhygiëne toepassen 
de kans wel heel erg klein is dat iemand covid-19 heeft en besmettelijk is en dus dat er vrijwel geen 
kans op transmissie is.   
 
Geldende regels (biljart)sport 
Zie voor de (biljart)sport geldende maatregelen het protocol verantwoord sporten: 
https://nocnsf.nl/sportprotocol 
 
CTB en biljarten 
Zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-coronabewijs-en-
coronatoegangsbewijs/coronatoegangsbewijs 

 
 

Aanbevelingen 

• Toiletten dienen na ieder gebruik te worden gedesinfecteerd; 

• Eventueel aanwezige luchtbehandeling zoals airco dient bij voorkeur naar buiten te blazen of 
uitgezet worden; Wel is het aan te bevelen dat er voldoende frisse lucht van buiten naar 
binnenkomt en dat aan einde van de dag aanvullend gelucht wordt. 

• Voldoende ventileren is gewenst 
 
Preventieve maatregelen RIVM-voorwaarden (voor iedereen) 
 

• Was voor en na het spelen je handen; 

• Schud geen handen; 

• Na toiletbezoek verplichten handen wassen; 

• Hoest en nies in de binnenkant van je elle boog; 

https://nocnsf.nl/sportprotocol


• Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg op een veilige 
plek; 

• Blijf altijd thuis bij gezondheidsklachten en ook als iemand in jouw huishouden koorts ( 38 
graden +) en/of benauwdheidsklachten heeft.  

 
Tenslotte 
 

• Dit protocol kan ook gebruikt worden door spelers en biljartverenigingen die geen lid zijn van 
de KNBB*. Dit protocol is dan ook openbaar geplaatst op de website van de KNBB.  

• Uiteraard hebben wij ook veel vertrouwen in het gezonde verstand van onze leden en gaan 
ervan uit dat zij letten op hun eigen gezondheid alsmede de gezondheid van andere 
biljarters. 

• Als er aanvullende voorwaarden van overheid of andere branches komen, kan dit protocol 
worden aangepast. De voorwaarden van de overheid zijn altijd leidend. 

• Indien voorwaarden vanuit de overheid worden aangepast, zal de KNBB ook haar 
reglementen aanpassen voor zover dit ons is toegestaan.  

• Er kunnen geen rechten aan dit protocol ontleend worden. De KNBB kan niet aansprakelijk 
gesteld worden voor de gevolgen van het (niet) naleven van dit protocol. 

 
 
 

 
 
 
Nieuwegein 21 april 2020. eerste versie 
Nieuwegein 6 mei 2020, tweede versie 
Nieuwegein 20 mei 2020, derde versie 
Nieuwegein 26 mei 2020, vierde versie 
Nieuwegein 27 mei 2020, vijfde versie 
Nieuwegein 2 september 2020, zesde versie 
Nieuwegein 19 mei 2021, zevende versie 
Nieuwegein 5 juni 2021, achtste versie 
Nieuwegein 26 juni 2021, negende versie 
Nieuwegein 4 augustus 2021 tiende versie 
Nieuwegein, 25 september 2021, elfde versie 
Nieuwegein, 6 november 2021, twaalfde versie 
Nieuwegein, 15 januari 2022, dertiende versie 
Nieuwegein, 26 januari 2022, veertiende versie 
 
*De KNBB zet zich voor de belangen van de gehele biljartsector in. Niet alleen organiseert de KNBB 
honderden competities en wedstrijden maar ook belangrijke dienstverlening en taken zoals: 
- Lobbyen 
- Reglementering en protocollen 
- Gehandicaptensport 
- Talentontwikkeling 
- Opleidingen 
- Belangenbehartiging 
- Verenigingsondersteuning 
- Lokaliteitondersteuning 
- Beleid 
- Software 



- Maatschappelijke programma’s zoals www.smartpool.nl en www.tijdvoorkrijt.nl 
- Promotie 
 
Producten en diensten die ook in het belang van niet aangesloten lokaliteiten, verenigingen, lokale 
en regionale biljartbonden is.  
Wordt het niet is tijd dat ook u aansluit en bijdraagt aan de toekomst van de biljartsector? 
 

http://www.smartpool.nl/
http://www.tijdvoorkrijt.nl/

