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1 Voorwoord. 

De Raad van Bestuur van de FRBB heeft dit protocol besproken voor een verantwoord biljarten. Wanneer de 

regering in een latere fase besluit om ook binnensport en recreatie (gefaseerd) toe te staan heeft de KBBB een 

protocol opgesteld. Dit protocol kan straks voor verenigingen en spelers als leidraad dienen om biljarten op een 

beheerste en veilige manier te organiseren. Alle vragen, opmerkingen en suggesties die hierop binnenkomen 

worden gebruikt om het protocol bij te stellen en een FAQ op te stellen. 

Helaas is er tot op heden nog geen beslissing met betrekking tot de mogelijkheid om het biljarten te hervatten. Het 

onderwerp staat echter op de agenda van de volgende overleg ronde in juni 2020 en we hopen van harte dat de 

eerste stappen in de richting van de openstelling van onze sport dan kunnen worden gezet. 

De beslissing over hoe en in welke vorm men zal mogen spelen is een zaak van de overheid. De provincies en regio's 

spelen hierbij een belangrijke rol. De KBBB raadt de clubs aan om contact op te nemen met hun lokale overheid 

over zaken die verband houden met de opening en de aanwezigheid in hun zaak. 

De Belgische regering heeft inmiddels een aantal richtlijnen gepubliceerd, die als concreet en overkoepelend 

kunnen worden beschouwd, voor de hervatting van de sportactiviteiten van de clubs na de versoepeling van de 

contactbeperkingen ingesteld als gevolg van de coronapandemie. 

Rekening houdend met deze richtlijnen heeft de KBBB, in nauwe samenwerking met de autoriteiten, het concept 

voor een hervatting van de sportactiviteiten ontwikkeld, dat hierbij is opgenomen. Het concept houdt rekening met 

de momenteel geldende status van de beperkingen en wordt voortdurend aangepast aan eventuele ontwikkelingen 

die zich voordoen. 

Alhoewel op dit moment onvoorspelbaar, bestaat de mogelijkheid voor de biljartsport om terug te keren naar een 

actieve sportbeoefening, echter onze regionale verenigingen, clubs en sporters moeten de kans krijgen om zich 

voor te bereiden op de verschillende mogelijke scenario's. 

 

Voorstel en richtlijnen voor de herintreding in clubgebonden sportactiviteiten voor de biljartsport. 

Dit concept beschrijft de geleidelijke herintreding met betrekking tot de opleiding en het wedstrijdgebeuren binnen 

de KBBB-FRBB.  

Een centraal onderdeel van het concept bestaat erin het bewustzijn van de actieve deelnemers en verenigingen te 

vergroten en aldus een opening te creëren voor het beoefenen van het biljarten. Tegelijkertijd wordt de individuele 

verantwoordelijkheid van het individu om verdere verspreiding van de COVID-19 pandemie te vermijden verkleind. 

Het voorbeeldgedrag tijdens de zelfbeperking van privé-contacten volgens de voorschriften van de 

wetgevers/autoriteiten en strikte naleving/uitvoering van de hieronder beschreven maatregelen, is onvermijdelijk! 

 

Voor de KBBB-FRBB  

Raad Van Bestuur 

 

Draagt zorg  
voor zijn leden 
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2 RICHTLIJNEN 

2.1 Algemeen 

De biljartsport (carambole, kegelbiljart) kan worden uitgeoefend zonder fysiek contact te maken. Er kan een 

minimale onderlinge afstand tussen de sporters worden gegarandeerd zonder het spel te beïnvloeden. 

Een biljartspel wordt gespeeld door 2 spelers die afwisselend aan de biljarttafel staan waardoor onderling 

contact vermeden wordt. Door de reeds bestaande regelgevingen in de verschillende disciplines worden de 

spelers gescheiden door een biljarttafel en het gebied rond de biljarttafel, ongeveer 20 - 35 m² (verschillende 

tafelafmetingen). De spelers kunnen zich dus op voldoende afstand van elkaar bevinden. 

Naast de normale veiligheidsrichtlijnen worden de volgende voorschriften uitgevaardigd om het risico op infectie 

te minimaliseren: 

- Maximaal 2 sporters per beschikbare biljarttafel. 

- De biljarters die zich in de biljartzaal bevinden, dragen mondbeschermers. 

- De vereniging/ club zorgt voor voldoende ontsmettingsmiddel. 

- Voor het betreden van de clubruimtes en voor het begin van elk biljartspel wassen alle spelers grondig 

hun handen met zeep. 

- Lichaamscontact wordt strikt vermeden. 

- De spelers moeten een minimale afstand tot elkaar en de scheidsrechter van ten minste 1.5 m 

respecteren. 

- Het biljartkader zal, voor het begin van elke wedstrijd, worden geïnspecteerd en grondig 

gedesinfecteerd. 

- Dit reglement zal worden gepubliceerd aan de ingang van het speellokaal. 

- Er worden geen toeschouwers toegelaten tot de wedstrijden. 

- Indien mogelijk moeten in- en uitgangen worden gescheiden. Voor dit doel zou men gebruik kunnen 

maken van de nooduitgangen van de sportfaciliteiten. 

 

2.2 Spel- en sportactiviteiten (individuele beoefening van de sport) 

In het biljart betekent dit het individuele trainen/oefenen in het clubhuis of in een openbare ruimte 

(biljartcentrum). De voorschriften onder "1. Algemeen" zijn volledig van toepassing. 

Spelers met symptomen van COVID-19 zijn uitgesloten zolang ze niet genezen verklaard zijn. Dit dient te worden 

aangetoond door een negatieve COVID-19 test. 

- De deelname aan trainingen is uitsluitend toegestaan voor actieve clubleden. Vrijetijds- of hobby-

spelers zijn alleen welkom na toestemming van de uitbater en mits inachtneming van hogergenoemde 

regels. 

- Wij vragen de spelers en clubs de hoogste verantwoordelijkheidszin aan te tonen met betrekking tot 

naleving van de vereiste maatregelen.  
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2.3 In de club 

2.3.1 Afstandsregels in acht nemen 

- Een minimale onderlinge afstand van 1.5m, zowel binnen als buiten het lokaal is nodig. 

- Er moet duidelijk worden aangegeven waar de in- en uitgang(en) van de speelzaal zich bevind(en)t. Zijn 

ingang en uitgang identiek, moet de veiligheidsafstand van 1.5m worden gehandhaafd. Alleen de 

spelers en de begeleider mag de speelzaal betreden. Begeleidende personen: zoals ouders die met hun 

kinderen komen. 

- Het trekken naar de band om de speler te bepalen die de wedstrijd begint zal ofwel alternatief 

gebeuren, ofwel zal een andere methode (toss) worden gebruikt die de principes van het afstand 

houden respecteert. 

- Wacht om te spelen tot de tegenstander is gaan zitten. 

 

2.3.2 Lichaamscontact tot een minimum beperken 

- De biljartsport is een individuele sport, die contactloos kan worden uitgeoefend. 

- Direct fysiek contact (bv. geen begroeting, geen handdruk, geen high five, geen knuffelen, etc.) zal ten 

stelligste worden vermeden. 

 

2.3.3 Hygiënevoorschriften in acht nemen 

- Raak het gezicht niet aan, neem een kleine handdoek mee om het zweet af te vegen. 

- Hoest en/of nies in de hoek van je arm of in een zakdoek, die verwijderd wordt in een gesloten afvalbak. 

- Was de handen na het betreden van de biljartzaal, ten minste 20-30 sec. met warm water en zeep. 

- Gebruik handdesinfectie na contact met mogelijk besmettelijke oppervlakken (vooral deurkrukken, 

toiletbril, waterkraan etc.) of na contact met eigen lichaamsvloeistoffen. 

- Het zal ook nodig zijn, voor en na elk spel, om de ballen, de biljarttafel, evenals alle accessoires, zoals 

raak, kegels, enz. te desinfecteren. 

- Voor het desinfecteren van de doek is een alcohol/water oplossing het meest geschikt, deze oplossing 

wordt op een doek gelegd, om de biljarttafel en de banden te reinigen. Opgepast, geen gel. Wij 

adviseren u toch om uw biljartleverancier om advies te vragen. Maximaal 80% alcohol. 

- De spelers gebruiken uitsluitend hun eigen materiaal, geen materiaal van de club of van derden. 
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2.3.4 Transport van en naar de sportfaciliteiten 

- Het transport van en naar de biljartzalen vindt plaats met inachtneming van de afstandsregels in de 

auto of met een ander vervoermiddel. 

 

2.3.5 Algemene en andere vergaderingen 

- Evenementen en feesten van de vereniging zijn momenteel verboden. Vergaderingssessies kunnen 

indien nodig online worden gehouden. 

 

2.3.6 Leden van risicogroepen in het bijzonder beschermen 

- Indien een vereniging faciliteiten aanbiedt aan personen uit risicogroepen zullen er speciale 

beschermende maatregelen worden getroffen. Het is de verantwoordelijkheid van de vereniging om 

deze speciale maatregelen (bijvoorbeeld individuele of collectieve bescherming) in te stellen. Er moet 

worden op toegezien dat de groepen zo klein mogelijk en de onderlinge afstand zo groot mogelijk zijn. 
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3 Wie/ wat werd geconsulteerd om deze maatregelen te kunnen opstellen? 

- Publicaties door de Federale overheid 

- Publicaties door de provincies 

- Publicaties Gezondheidsautoriteiten 

- Publicaties van toonaangevende topsportverenigingen 


