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PROTOCOL 

 
 

HET BESTUUR 

• Biljarten kan alleen op maandag en dinsdag en UITSLUITEND op reservering via de knop 

reserveren op onze website. https://bvdeamstelbron.nl/reserveren/ 

• LET OP !!! Reserveren is verplicht. Niet vooraf gereserveerd betekent dat je niet aanwezig 

mag zijn en wordt de toegang geweigerd. Je mag dus ook niet biljarten ook al zijn de biljarts op 

dat moment leeg. 

• Bij binnenkomst geef je aan (en wordt je gevraagd) of je gezondheidsklachten hebt die kunnen 

duiden op corona. Zo ja, dan wordt de toegang vanzelfsprekend geweigerd.  

• Voordat je plaats neemt bij de biljarts of aan de daarvoor beschikbare tafeltjes desinfecteer je je 

handen met de aanwezig handgel (bij de deur). Neem plaats, doelloos rondlopen is niet 

toegestaan. 

• Bij het naar het toilet gaan of bij een rookpauze, wacht je tot er geen speler bezig is. En kijk je 

of er 1 ½ mtr ruimte is om langs te lopen. Indien nodig, vraag je of men even wat ruimte voor je 

maakt.  

• Voor en tijdens de wedstrijd dien je regelmatig je handen te wassen en/of te desinfecteren met 

het aanwezige desinfectiemiddel. Dat geldt natuurlijk ook na een rookpauze of na bezoek toilet! 

• ROKEN IS BINNEN NIET TOEGESTAAN!  Roken doet men buiten met inachtneming van de 

1 ½ mrt regel. 

• Drankjes biljartzaal kan je gewoon bestellen m.b.v het “belletje”. Bestelling wordt opgenomen 

vanachter de togen naast de beide trappen. De consumpties worden daarna op de toog geplaatst 

waar men deze dan per persoon kan afhalen. 

Aanvullende Biljartregels 

• De trekstoot vindt plaats aan beide (kop)zijde van de tafel (dus tegenover elkaar). En allebei aan 

hun rechterkant. Algemene regels blijven hetzelfde.  

• Speler gaat na het missen van zijn/haar stoot zitten aan de kant waarvan hij/zij de acquit stoot 

heeft gedaan. Tegenstander staat pas op als speler zit. 

• Wij feliciteren de winnaar niet met handen schudden maar slechts verbaal.  

• Na de partij desinfecteren wij de houten randen van het biljart met het desinfectiemiddel dat bij 

de ballenpoets machine staat. (de verliezer) 

Algemeen 

• Wij volgen alle aanwijzingen op gegeven door het bestuur of diens aangewezen vervanger, en 

houden ons vanzelfsprekend ook aan de aanwijzingen die het bedienend personeel en/of 

exploitant geeft. 

• Niet navolgen van deze regels heeft het gevolg dat bij controle Cobi en Francis een bekeuring 

krijgen van 4000 euro en diegene die de overtreding begaat 390 euro! Wij houden dus streng 

toezicht op de naleving van bovenstaand protocol en rekenen op jullie gezond verstand. 
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