KNBB-Oss Competitie 2020-2021
Gezien de huidige situatie rondom het COVID-19 in relatie met de landscompetitie.
Heeft het district Oss het volgende doen besluiten.
Landscompetitie teams Knbb-Oss seizoen 2020-2021 gaat door.
Onderstaande als een van de doorslaggevende argumenten.
1. We hebben geen signalen ontvangen dat teams, verenigingen of lokaliteiten
niet willen of kunnen spelen.
2. Als het protocol verantwoord biljarten door iedereen goed wordt opgevolgd
dan ziet het bestuur geen verhoogd risico t.o.v. de huidige situatie.
Hier is het volledige protocol te raadplegen.
https://www.knbb.nl/sites/default/files/userfiles/DocumentenKNBB/Protocol%20ve
rantwoord%20Biljarten%20KNBB%2027%20mei.pdf
De belangrijkste maatregelen opgesomd.
Door de volgende uitgangspunten te hanteren worden de risico’s beperkt:
• Schud geen handen en andere fysieke contacten.
• De keuze-trekstoot of leg wordt niet uitgevoerd volgens de
wedstrijdreglementen van de KNBB. Zolang de risico’s bestaan, wordt de
beginnende speler aangewezen door middel van tossen.
• Ballen, banden, hulpstukken (pins, rest, brug, e.d.) worden vooraf en na
afloop gedesinfecteerd.
• Lakens dienen na afloop van een wedstrijd te worden gereinigd.
• Iedere speler gebruikt zijn eigen materiaal (keu en krijt) en neemt deze altijd
mee terug naar zijn stoel.
• De arbiter gaat zover mogelijk van de speler staan.
• Er staat altijd maar één speler tegelijk aan de tafel.
• Als er geen arbiter aan tafel staat, moet het tellen gebeuren door de schrijver
of de spelers zelf.
• De tegenstander, die niet aan de beurt is, moet plaatsnemen op minimaal 1,5
meter afstand van de zitplaats van de andere speler en de tafel. Bovendien
zorgt hij ervoor, dat deze afstand tijdens het spel van de tegenstander in
stand blijft. Pas als de speler is gaan zitten, mag de tegenstander opstaan en
de beurt vervolgen.
• Toiletten dienen na ieder gebruik te worden gedesinfecteerd.
• Eventueel aanwezige luchtbehandeling zoals airco dient bij voorkeur naar
buiten te blazen of uitgezet.
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Was voor en na het spelen je handen;
Na toiletbezoek verplichten handen wassen;
Hoest en nies in de binnenkant van je elle boog;
Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg
op een veilige plek;
Blijf altijd thuis bij gezondheidsklachten en ook als iemand in jouw
huishouden koorts ( 38 graden +) en/of benauwdheidsklachten heeft.
Tenslotte
Indien een team of speler constateert dat de tegenstander / lokaliteit zich
niet houdt aan de maatregelen deze een melding maakt op het
wedstrijdformulier, en tevens een kopie stuurt naar secretaris@knbb-oss.nl
Uiteraard hebben wij ook veel vertrouwen in het gezonde verstand van onze
leden en gaan ervan uit dat zij letten op hun eigen gezondheid alsmede de
gezondheid van andere biljarters.
Indien voorwaarden vanuit de overheid worden aangepast, zal de KNBB ook
haar reglementen aanpassen voor zover dit ons is toegestaan.
Er kunnen geen rechten aan dit protocol ontleend worden. De KNBB kan niet
aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het (niet) naleven van dit
protocol.
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