
 

 

Biljarten bij DE NES in tijden van Corona 
protocol 
 
 
 
 
 
De biljarter is zelf verantwoordelijk voor de deelname aan het biljarten bij DE NES. 
 
Per biljarttafel maximaal 2 spelers. Samen met de opvolgers zijn er max. 8 mensen in de zaal. 
 
Er kan alleen gespeeld worden na een digitale afspraak via SuperSaas. Een partij duurt 50 minuten 
met aansluitend 10 minuten wisseltijd. 
 
Degene die bij genoemd tijdslot als eerste vermeld staat in SuperSaas voert vóór, tijdens en na de 
partij de handelingen van dit protocol uit (reiniging, desinfectie, opruimen) en houdt verder toezicht 
op de naleving ervan. 
 
Elke biljarter houdt zich aan de algemene richtlijnen van het RIVM: 

• steeds onderling afstand houden van minimaal 1,5 meter 
• regelmatig handen wassen; geen handen schudden 
• niezen in de elleboog en gebruik maken van papieren zakdoekjes 
• thuisblijven bij verschijnselen die kunnen wijzen op een infectie met het coronavirus (bij 

zichzelf of bij een huisgenoot)  
 
Alvorens te gaan spelen wast elke biljarter de handen bij de toiletten bij de hoofdingang. 
 
Geen gebruik van garderobe en keuken. Jassen e.d. op de stoelen in de Biljartkamer.  
 
Voor de partij desinfecteert elke speler de handen. Desinfectans staat naast de keu-standaard.   
 
Bij de eerste partij van de dag worden de tafels gezogen en de ballen gepoetst met de daarvoor 
bestemde poetsmiddelen volgens het huidige voorschrift. 
 
Voor en na een partij worden de banden gereinigd met de daarvoor bestemde (desinfecterende) 
wegwerpdoekjes. Deze staan bij het groene biljart op de kast. 
---> NB. Dit kan achterwege blijven als beide biljarters met handschoenen spelen. 
 
Speel met eigen keu en krijt en laat het krijt niet op de tafel liggen. Indien men toch speelt met een 
keu uit het rek dient deze voor en na de partij gedesinfecteerd te worden met de daarvoor bestemde 
wegwerpdoekjes.  
 
Het gebruik van handschoenen (geheel gesloten, dus geen biljarthandschoenen) tijdens het spelen 
wordt sterk aanbevolen. 
 
De spelers verlaten de zaal via de achterdeur naast de keuken. 
 
Tafel Biljart 


