
 

Hoe om te gaan met Corona in de MWBB competitie 
 
 
1. Ten alle tijden dienen de richtlijnen van het RIVM, lokale veiligheidsregio’s en overheden als 

wel de coronaregels van de MWBB opgevolgd te worden. Deze worden hierna vernoemd als 
de richtlijnen. 
 

2. Iedere locatie waar gespeeld wordt voor de MWBB competitie zal moeten voldoen aan de 
richtlijnen. Dit is de verantwoording van de uitbater/beheerder. 

 
3. De teamleider van een thuisspelend team dient zich ervan te verzekeren dat de locatie waar 

gespeeld wordt op de datum van de wedstrijd voldoet aan de richtlijnen. Indien de teamleider 
van mening is dat er niet volgens de richtlijnen gespeeld kan worden neemt de teamleider 
contact op met de teamleider van het uitspelende team. Uiterlijk tot 1 dag voor de wedstrijd 
dient contact opgenomen te worden met de teamleider van de uitspelende partij. In 
samenspraak wordt bekeken en besloten om: 
A: de wedstrijd te spelen op een andere locatie die wel aan de richtlijnen voldoet. 
B: de wedstrijd te spelen op een andere datum indien aan de richtlijnen kan worden voldaan. 
C: de wedstrijd te schrappen. 
In alle gevallen dienen beide teamleiders dit aan de wedstrijdleider te melden. 

 
4. Het staat de teamleider van de uitspelende partij vrij om bij de teamleider van de 

thuisspelende partij te informeren of er volgens de richtlijnen kan worden gespeeld. In 
samenspraak kunnen dezelfde opties weer worden besloten. 
 

5. Indien er volgens de thuisspelende teamleider volgens de richtlijnen kan worden gespeeld, dan 
kunnen er op de betreffende speelavond diverse verschillende situaties zich afspelen. Een 
aantal denkbare situaties zijn: 
A: Eén of meerdere leden van het thuisspelend team krijgen bij de aankomst op de 
speellocatie het gevoel dat er niet veilig kan worden gebiljart. 
B: Eén of meerdere leden van het uitspelend team krijgen bij de aankomst op de speellocatie 
het gevoel dat er niet veilig kan worden gebiljart.  
C: Tijdens de speelavond verandert de situatie op de speellocatie en één of meerdere 
spelers krijgen het gevoel dat er vanaf dat moment niet meer veilig kan worden gebiljart. 
D: Een niet genoemde situatie waarbij één of meerdere spelers het gevoel krijgen dat er niet 
meer veilig kan worden gebiljart. 

 
In alle gevallen geldt dat de wedstrijden niet worden gespeeld of dat de wedstrijd wordt 
gestaakt en de nog te spelen wedstrijden niet meer worden gespeeld.  
In alle gevallen dienen beide teams dit aan de wedstrijdleider te melden. 

 
6. Er dient geen discussie te worden gevoerd. Iedereens mening dient gerespecteerd te worden. 

Iedereens gezondheid gaat boven alles en iedereen dient zijn gezond verstand te gebruiken.  
 

7. In alle gevallen waarin niet of niet geheel gespeelde wedstrijden correct worden gemeld aan 
de competitieleider zal niet worden gesanctioneerd. 

 
8. Niet volledig gespeelde speelavonden zullen niet meetellen in de competitie. Met de 

overgebleven uitslagen zal door het bestuur van de MWBB een eerlijke neutrale oplossing 
worden gezocht om toch tot een seizoen eindresultaat te komen.  

  
 



   
 
9. Belangrijke stelregels: Voel je je niet veilig, meld dit en vertrek met je volledige team. Ga niet 

in discussie. Respecteer ieders besluit, van je eigen teamgenoten en die van de 
tegenstander. 

 
10. De MWBB sanctioneert niet en verplicht niet tot het spelen van wedstrijden in onveilige 

situaties. De MWBB geeft hierin echter ook geen advies of mening. Situaties kunnen 
voortdurend veranderen.  

 
11. De situaties waar teams niet komen opdagen zonder reden van opgave en/of zonder contact 

met de teamleider van de tegenpartij en er niet gemeld wordt aan de competitieleider vallen 
onder de ‘normale’ bondsregels. In dat geval kan wel gesanctioneerd worden. 

 
12. Gebruik je gezond verstand. Wees sportief. Respecteer elkaar. 

Iedereen wil een leuk biljartseizoen hebben. Samen kunnen we dit realiseren. 
 
 
 

  



MWBB corona regels 
 
 
Aanvulling op de bondsregels van de MWBB in verband met Covid-19 geldig vanaf start 
competitieseizoen 2020-2021 tot en met nader bericht en of update. 

Leidend voor de aanvullende bondsregels zijn de aanwijzingen van de overheid en de 
aanbevelingen van het RIVM. 

Het risico bij de biljartsport is betrekkelijk laag omdat er weinig contact of geen contactmomenten 
zijn. Biljarten is dus redelijk veilig mits er maatregelen getroffen worden en de regels gehanteerd 
en nageleefd worden. 

 Blijf thuis bij gezondheidsklachten en laat u testen. Kom niet naar de speelavond. Ook als 
iemand in uw huishouden koorts en of benauwdheidsklachten heeft. Dit geldt ook voor 
klachten als neusverkoudheid, niezen, keelpijn, hoesten. 

 Volg altijd de aanwijzingen van de (thuis)vereniging en of de uitbater/beheerder van de 
locatie op, let op evt. looproutes. 

 Na toiletbezoek verplicht handen wassen, hoest en nies in je elleboog en gebruik 
papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna in een afvalbak. 

 Houd anderhalve (1,5) meter afstand en schudt geen handen. Niet bij binnenkomst, niet 
bij aanvang van de partij, niet na afloop van de partij en ook niet bij vertrek uit de locatie.  

 Iedere speler moet zijn eigen materiaal (keu, krijt en ev. hulpstukken) meenemen en 
gebruiken en steeds meenemen naar zijn eigen stoel. 

 Mondkapjes en handschoenen en desinfecterende gel mogen door spelers, arbiters en 
alle overige aanwezigen gedragen en gebruikt worden. 

 Schrijvers gebruiken hun eigen materiaal en bij gebruik van een toetsenbord dient dit 
vooraf gedesinfecteerd te worden. 

 Speelballen dienen vooraf gedesinfecteerd te worden. 

 Een arbiter gaat zover mogelijk van de tafel staan met dien verstande dat wanneer de 
anderhalve (1,5) meter de sportbeoefening of beoordeling in de weg staat, hiervan heel 
kortstondig van mag worden afgeweken. 

 Er mag altijd maar één speler aan de tafel staan. De andere speler zit dan op zijn stoel en 
gaat pas naar de tafel als zijn tegenstander is gaan zitten. 

 De arbiter bepaalt door een toss (kop of munt) wie er mag beslissen over welke speler als 
eerste mag inspelen en tevens de partij mag beginnen. 

 Richtlijnen, regels of restricties opgelegd of verstrekt door het RIVM of de overheid gelden 
altijd boven de MWBB corona regels. 

 De MWBB is op geen enkele wijze aansprakelijk en kan ook niet aansprakelijk gesteld 
worden voor het niet naleven van deze aanvullende regels. 

 We hebben veel vertrouwen in het gezonde verstand van onze leden en gaan ervan uit 
dat zij letten op hun eigen gezondheid en die van hun mede biljartliefhebbers. Neem geen 
enkel risico! 

 Het bestuur van de MWBB kan en mag niet handhaven op speellocaties. 


