
 

Datum: 22 juni 2020 
Versie: 1.0 

 

 
 
 
 
 
 

BILJART PROTOCOL CORONA KV ATLAS 
 
 
 
Inhoudsopgave 
 
 
A) Inleiding 

 
B) Richtlijnen 

 
1. Algemene (RIVM) Richtlijnen 
2. Specifiek Biljart richtlijnen 
3. Specifiek ATLAS accommodatie richtlijnen 

 
C) Tenslotte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A) Inleiding 

 
Op maandag 15 juni heeft de vereniging toestemming gekregen van de gemeente 
Vlissingen bij monde van mevrouw Van Sabben om weer te starten met de 
biljartactiviteiten in het clubhuis. 
 
Onderstaande maatregelen zijn genomen om met ingang van dinsdag 23 juni 2020 
veilig met de biljartactiviteiten te kunnen hervatten. 
Eenieder dient zich te houden aan dit protocol. Bij weigering zich hieraan te voldoen 
en/of bij herhalende overtredingen zal de toegang tot het clubgebouw aan de 
overtreder(s) ontzegd worden. 
 
 
B) Richtlijnen  
 

B1) Algemene (RIVM) Richtlijnen 
 
- Heb je zelf of een van je huisgenoten dan wel ben je recent in aanraking 

gekomen met iemand die een of meerdere van de volgende veel 
voorkomende klachten bij een Corona besmetting heeft: 

● Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn 
● Hoesten 
● Benauwdheid 
● Verhoging of koorts 
● Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping) 

BLIJF DAN THUIS! 

 

- Was vaak je handen met water en zeep. 
- Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. 
- Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg. 
- Schud geen handen. 
- Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen. 

 

B2) Specifiek biljart Richtlijnen 
 

- Ballen, banden, krijt en hulpstukken worden vooraf en na afloop 
gedesinfecteerd. 

- De keu die eigendom van je is of de keu die je van de vereniging 
gebruikt, desinfecteer je zelf. 

- Er staat altijd maar één speler tegelijk aan de tafel. 



- Alle andere moeten plaatsnemen op minimaal 1,5 meter afstand van de andere 
speler en tafel. Ga hiervoor op een van de stoelen zitten. Verplaats de stoelen 
niet! 

- Pas als de speler die aan stoot was is gaan zitten, mag de volgende opstaan en 
aan zijn beurt beginnen. 

 
B3) Specifiek ATLAS accommodatie richtlijnen  

 
Zie ook bijgevoegde plattegrond. 

 
 

- Als de weersomstandigheden het toelaten wordt maximaal geventileerd door 
alle deuren te openen. Gebruik bij binnenkomst en vertrek echter de 
hoofdingang.  

- Bij aankomst dient eenieder zijn handen te reinigen met het beschikbaar 
gestelde desinfecteermiddel welke buiten staat bij de ingang. A 

- Raak zo weinig mogelijk deurkrukken aan. 
 
Daarna moet er een treintje starten van activiteiten waarbij geldt dat eenieder op 
zijn voorganger moet wachten totdat die klaar is. Volg de loop/activiteiten route. 
 

o Bij binnenkomst zal men moeten verklaren geen besmettelijke ziekte 
onder de leden te hebben.  

o In de hal kun je je jas ophangen. Pas op! In deze ruimte is afstand houden 
moeilijk. Wacht totdat de ruimte leeg is. B 

o Neem bij binnenkomst in de kantine eventueel een keu van de vereniging 
C en reinig D hem. (Anderen kunnen meteen starten met het reinigen van 
hun eigen keu.) 

o Zoek daarna de eerstvolgende lege stoel op te beginnen bij het 
stoelnummer 1. Verplaats de stoelen niet! 

 
Bij toiletbezoek dient men een route uit te kiezen waarbij men zo weinig mogelijk 
personen dichter dan 1.5 meter benaderd. Eventueel gaat men eerst naar buiten via de 
hal naar het toilet. De volgende afspraak geldt: 

- Deur vanuit de hal naar de WC dicht = WC bezet. Wachten! Afstand houden 
wanneer je elkaar passeert! 

- Deur open = Je kunt naar binnen gaan en doet de deur dicht. 
 
 
Om vijf uur bij het einde van het biljarten als volgt te handelen: 
 
Volg de loop/activiteiten route terug: 
 

- Stoel 10, 9 enz. keu desinfecteren en eventueel terugzetten. 
- Jas pakken 
- Handenwassen buiten. 



 
1 of 2 personen worden verzocht achter te blijven om de rest te desinfecteren, platen 
op de biljarten te leggen en deuren af te sluiten e.d. 
 
 
Tenslotte 
 
Wetende dat het merendeel van de biljartleden behoort tot de zgn. kritieke groep wordt 
allen gevraagd voor zichzelf een goede afweging te maken of zij ook daadwerkelijk weer 
willen gaan biljarten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   


