
Besluit Bestuur BBHV m.b.t. de competities 2020/2021. 
 
Preambule: 
 
Overwegende de thans heersende omstandigheid met betrekking tot een voor haar leden 
gevaarlijk virus wil het bestuur van de BBHV voorkomen dat haar leden besmet kunnen 
raken door het Coronavirus en dat de competities van de BBHV een bron zijn/ worden voor 
de verspreiding van dat virus. 
Het bestuur wenst, voor een ordelijk verloop van de competitie met betrekking tot dit doel, 
maatregelen te nemen ten einde dit doel te bereiken. 
 
Gelet op de bepalingen van artikel 6 van de statuten, alsmede artikel A3 lid 4 van het 
algemeen reglement en artikel C2 lid 2 van het competitiereglement zijn de deelnemers aan 
de competities verplicht de door het bestuur genomen besluiten na te leven. 
 

Besluit: 
 

Het Bestuur van de BBHV kondigt ter voorkoming van besmettingsgevaar van de 
deelnemers en de verdere verspreiding van het Coronavirus de navolgende 
maatregelen af bij de door haar georganiseerde competities: 
  
Deelnemers aan de competities van de BBHV houden zich aan alle richtlijnen van het RIVM. 
De belangrijkste voor de leden zijn: 

● Handhygiëne toepassen. 
● 1,5 meter afstand houden. 
● Niezen en hoesten in de elleboog. 
● Gebruik van papieren zakdoekjes en het onmiddellijk weggooien na gebruik in een 

daarvoor bestemde container. 
● Blijf bij gezondheidsklachten thuis.  

○ Ook als een huisgenoot koorts heeft boven de 37,9 graden en/of 
benauwdheidsklachten heeft. 

● Vermijd drukke plekken. 
 

Aanvullende maatregelen bestuur BBHV: 
 

1. Deelnemers aan de competities van de BBHV houden zich nadrukkelijk aan de Corona 
huisregels van de lokaliteit waar gespeeld wordt. 

2.  Er worden geen handen geschud. 
3. Van de bezoekende teams alsmede van de thuisspelende teams worden m.b.t. de 

A-klasse en de DB klasse maximaal 3 personen toegelaten en de overige klassen 
maximaal  4 personen tot de wedstrijdlocatie 

4. Zorg dat de 1,5 meter afstand tussen de spelers, de scheidsrechter en de overige 
teamleden ten allen tijde gewaarborgd wordt. 



a. De thuisspelende vereniging waarvan de lokaliteit de RIVM richtlijnen niet kan 
waarborgen tijdens de wedstrijden dan wel (tijdelijk) gesloten wordt als gevolg 
van Corona maatregelen meldt dit z.s.m. bij de competitieleider. 

b. Deze vereniging doet bij de melding tevens een voorstel ter oplossing van de 
ontstane situatie. 

c. Wordt er geen oplossing gevonden dan kunnen de thuiswedstrijden van de 
vereniging niet doorgaan en zullen de thuiswedstrijden beschouwd worden 
als die van niet opgekomen teams. 

i. De wedstrijd zal conform de reglementen van de BBHV worden 
afgehandeld. Echter wordt in deze situatie uitgegaan van overmacht 
voor de thuisspelende vereniging. Derhalve zal geen sanctie worden 
opgelegd op basis van artikel A9 lid 6 onder g van het algemeen 
reglement en artikel C8 lid 9 van het Competitiereglement. 

5. Er bevindt zich steeds maar één speler aan de biljarttafel. De tegenstander komt pas 
aan het biljarttafel als de speler, wiens beurt geëindigd is, zich op zijn zitplaats 
bevind. 

6. De scheidsrechter houdt steeds voldoende afstand (1,5 meter) van de speler en 
verricht zijn waarnemingen daarbij zo goed als mogelijk. Hij beslist naar redelijkheid 
en billijkheid. 

7. In afwijking van het wedstrijdreglement vind er geen opstoot plaats maar wordt in 
plaats daarvan getost wie de partij aanvangt. De winnaar v.d. tos bepaald wie de 
partij aanvangt. 

8. Voorafgaand aan de eerste partij en na afloop van iedere partij worden de banden en 
de ballen gedesinfecteerd. 

9. De niet-spelers blijven op hun plaats zitten behoudens voor arbitrage doeleinden, 
toiletbezoek en een rookmoment (als dit toegestaan is op basis van de Corona 
huisregels van de lokaliteit). 

10. Als de uitbater van de lokaliteit dit al niet geregeld heeft zorgt de teamleider van de 
thuisspelende vereniging ervoor dat van een ieder die aan de wedstrijd deelneemt 
bekend is op welk telefoonnummer en e-mailadres hij of zij bereikbaar is. 

a.  Alle teamleden van de thuis- en uitspelende vereniging werken hieraan mee. 
b. De deelnemer die hieraan niet wenst te voldoen wordt uitgesloten van 

deelname aan de wedstrijd. De naam van die speler wordt vermeld in het 
opmerkingenveld van het wedstrijdformulier. 

c. Een van de andere teamleden mag de uitgesloten deelnemer vervangen. 
d. Als er door de weigering van deelnemers een team ontstaat van minder dan 2 

spelers in de A- en DB-klasse en in de overige klassen minder dan 3 spelers 
dan vind de wedstrijd conform de wedstrijdreglementen van de BBHV geen 
doorgang en wordt het onderbemande team aangemerkt als niet opgekomen. 

i. In dit geval zal er geen sprake kunnen zijn van een overmachtsituatie 
en er zal derhalve worden gesanctioneerd. 

ii. De reden wordt door de teamleiders vermeld in het opmerkingenveld 
van het wedstrijdformulier. 

e. De privé-gegevens worden uitsluitend gebruikt voor eventueel bron- en 
contactonderzoek door de GGD. 



f. De gegevens worden vastgelegd op het notatieformulier van de partij en door 
de teamleider van de thuisspelende vereniging 4 weken bewaard en daarna 
vernietigd. 

11. Spelers gebruiken hun eigen materiaal. Geleend materiaal wordt vooraf 
gedesinfecteerd. 

12. Zorg voor voldoende ventilatie. 
 
Nadere toelichting regels: 
 
Artikel 4: 
Het is de bedoeling dat de competitieleider zo spoedig mogelijk inzicht krijgt in de 
mogelijkheden van de verenigingen bij hun thuiswedstrijden m.b.t.: 
 

● de inrichting van de lokaliteit: is de 1,5 meter regel haalbaar en handhaafbaar. 
● de houding van de uitbater van de lokaliteit: 

○ staat deze wedstrijden toe. 
○ stelt hij voorwaarden waar niet aan voldaan kan worden. 

 
Het moge duidelijk zijn dat als blijkt dat thuiswedstrijden in grote aantallen niet door kunnen 
gaan het Bestuur BBHV zich zal beraden op nader te nemen maatregelen. Bij incidentele 
gevallen zal de competitie gewoon een aanvang nemen en dient de thuisspelende 
vereniging/team een oplossing aan te dragen voor de ontstane situatie. Lukt dit niet dan pas 
zal besloten worden om de thuiswedstrijden van de vereniging niet door te laten gaan. 
Teams zullen om deze reden door de competitieleider niet uit de competitie teruggetrokken 
worden zolang er voor de teams ook voldoende uitwedstrijden mogelijk zijn. We willen de 
deelnemers niet de mogelijkheid ontnemen in het geheel niet in wedstrijdverband te biljarten. 
Ook bestaat de mogelijkheid dat door toekomstige ontwikkelingen in een later stadium de 
thuiswedstrijden wel weer gespeeld kunnen worden. 
 
Artikel 9 
Dit artikel en de daaruit voortvloeiende verplichtingen van de deelnemers en sancties zijn 
uitsluitend van toepassing als de uitbater van de lokaliteit zelf geen maatregelen heeft 
genomen om deze gegevens te verzamelen. Conform de verordening is hij daartoe echter 
wel verplicht.  
Het moge duidelijk zijn dat het niet verstrekken van privé gegevens gerespecteerd dient te 
worden. Echter moet ook duidelijk zijn, gelet op de doelstelling van de maatregelen, dat dit 
niet zonder gevolgen kan blijven. Men is immers verplicht deze gegevens te verstrekken in 
de horeca. Men kan dit op voorhand weten. Afreizen naar een wedstrijd is dan ook 
onverstandig als men hier problemen mee heeft en men dient zich te realiseren dat hierdoor 
ook een team in de problemen kan komen. Het team dient zelf een oplossing te zoeken als 
een deelnemer moeite heeft met het verstrekken van privégegevens. 
 
In algemene zin 
Het kan zijn dat teams onderbemand raken als gevolg van het Coronavirus. Denk hierbij 
onder andere aan quarantainemaatregelen die op teamleden van toepassing zijn als gevolg 
van het Coronavirus. De wedstrijd wordt dan normaal uitgesteld zoals dit ook het geval is als 



een team op een wedstrijdavond onderbemand is. Indien een team echter onderbemand 
raakt als gevolg van het Coronavirus en men kan dit niet oplossen binnen de vereniging dan 
zal in overleg tussen de teamleiders onderling en de competitieleider nader bekeken moeten 
worden of de wedstrijd op een later tijdstip alsnog gespeeld kan worden. Het 21 dagen 
criterium is daarbij geen hard uitgangspunt meer. Pas als blijkt dat er geen oplossing is dan 
zal de competitieleider een beslissing nemen op basis van de reglementen. 

 
 
Tot slot: 
  
Houd je aan deze maatregelen want lokaliteiten kunnen (tijdelijk) gesloten worden als een 
Corona besmetting in die lokaliteit plaatsvond.  
Bij een sluiting is niemand gebaat en het resultaat is een ernstig verstoorde competitie. 
 
Zorg goed voor jezelf, let op elkaar en spreek elkaar aan op ongewenst gedrag m.b.t. de 
Corona-regels, huisregels van de lokaliteit m.b.t. Corona en deze maatregelen van het 
Bestuur BBHV. 
 
Namens het Bestuur BBHV 
 
Matthie Verhees 
Competitieleider. 
 


