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OPENEN EN 

SLUITEN: 
Van maandag t/m zaterdag is 

de zaal open van 10:00 tot 

18:00 uur.  

Voorlopig bieden we geen 

mogelijkheid om ‘s avonds te 

biljarten.  

Het lid dat opent en sluit 

hoeft enkel de toegangsdeur 

te openen en op slot te doen. 

Bent u verhinderd of wilt u 

niet, dan verzoeken wij u om 

ZELF voor een vervanger te 

zorgen, zoals eerder afgespro-

ken. 

 

ZIEKEN: 

In deze moeilijke tijd wensen 

wij alle zieken heel veel sterk-

te. En voor iedereen: Blijf ge-

zond en zorg goed voor el-

kaar. 

WE MOGEN WEER OPEN: 
Zowel van de Veiligheidsregio Utrecht, de gemeente Montfoort als van Stichting 

De Rijnhoven hebben we toestemming ontvangen om weer open te gaan. Ons 

idee was om op maandag 29 juni weer open te gaan.  Maar of dat gaat lukken is 

de vraag. De ventilatie in de zaal is momenteel niet in orde. Stichting De Rijnhoven 

is hiervan op de hoogte, maar er moet een reparatie plaatsvinden. Zodra die heeft 

plaatsgevonden, kunnen we officieel weer open. We houden u hiervan op de 

hoogte. 

Alleen overdag kan er gespeeld worden tussen 10:00 uur en 18:00 uur. Alles onder 

strikte voorwaarden. Mocht blijken dat onze leden zich er niet aan houden, dan 

zal de zaal weer gesloten worden. Zijn de ervaringen goed, dan kunnen we gaan 

bekijken om de openingstijden te verruimen. 

NIEUWE LEDEN: 
De volgende heren zijn de afgelopen periode lid geworden: 

Cor Verkleij en Henny Siteur 

Wij wensen hen veel plezier. 

COMPETITIE: 
En toen was het ineens afgelopen. De competitie is niet afgemaakt en zal ook niet 

afgemaakt gaan worden. Dat betekent, dat we geen eindstand opmaken en er ook 

geen prijzen worden uitgereikt. Waarom niet? Er zijn leden die te kennen hebben 

gegeven pas weer te gaan biljarten als er een vaccin is. Dat houdt in, dat veel van 

de nog te spelen wedstrijden niet door kunnen gaan. Hierdoor ontstaat er een 

eindstand met een ongelijk aantal gespeelde wedstrijden.  

NIEUWE SEIZOEN: 
Op de oproep om zich op te geven voor 20 juni  om mee te doen aan de competi-

tie 20-21 hebben te weinig leden gereageerd. Daarom hebben we als bestuur de 

volgende beslissing genomen: 

> We wachten de ontwikkelingen van het coronavirus voorlopig af. 

> Opgave nieuwe competitie kan tot 01 sept. ‘20. In augustus ontvangt u een 

bericht om u op te geven. 

> De Algemene Ledenvergadering stellen we uit tot 16 okt. ‘20 

> Het nieuwe seizoen begint 27 okt. ‘20. 

> Kleinere poules om toch begin maart 2021 klaar te zijn. 

> Driebandentoernooi kan hierna toch gehouden worden. 

> Spelers die aan de competitie niet deelnemen, behouden het moyenne dat ze 

op dit moment hebben. 

> Bij geringe interesse bestaat de kans dat er geen competitie zal worden geor-

ganiseerd. 

 

20 juni 2020 



PROTOCOL I.V.M. CORONA: 

 Nieuwsbrief biljartvereniging 
KASTEELZICHT 

NIEUWE LAKENS 

EN BANDEN: 
De afgelopen periode zijn de 

Biljartmakers druk bezig geweest 

met onze biljarts. Alle 3 de bil-

jarts zijn voorzien van nieuwe 

banden en lakens. 

We hopen dat dit het spel ten 

goede zal komen. 

Voorlopig zal het middelste bil-

jart afgedekt blijven. Dit om de 

regels i.v.m. corona zo goed mo-

gelijk te kunnen naleven. 

 

 

De Koninklijke Nederlandse Biljart Bond heeft een protocol opgesteld, dat ook door 

niet-KNBB-verenigingen mag worden gebruikt. Dit protocol hebben we aan onze 

situatie aangepast. 

Maar de voornaamste regel is en blijft: 

Wees voorzichtig. Vertrouw je het niet? Blijf thuis!!!!! 

ALGEMEEN: 

1. Blijf altijd thuis bij gezondheidsklachten en ook als iemand in jouw huishouden 

koorts (38 graden) en/of benauwdheidsklachten heeft. 

2. Schud geen handen. 

3. Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. 

4. Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg 

op een veilige plek. 

BIJ BINNENKOMST: 

1. Handen desinfecteren. Pompje staat op een kruk naast de ingang. 

2. Houdt 1,5 m. onderlinge afstand. 

3. Neem plaats op de stoelen tegen de muur en wacht op uw beurt. 

4. Er mogen maximaal 8 personen binnen zijn. 4 Leden die spelen en maximaal 4 

leden die op hun beurt wachten. Zorg dat je een kwartier voor de volgende 

ronde aanwezig bent. 

HET SPELEN: 

1. Er wordt niet gespeeld om 25 beurten, maar op speeltijd. Er is steeds een uur 

gereserveerd voor de spelers.  

2. Houd je aan het tijdschema. Kijk hiervoor op het publicatiebord. 

3. Er wordt alleen gespeeld op de 2 buitenste tafels. 

4. Desinfecteer voor het spelen je handen. Pompje staat op de tafel. 

5. Er staat slechts 1 speler bij het biljart. De ander neemt plaats op steeds dezelf-

de kruk bij het raam. Elke speler heeft eigen kruk. Eerst gaan zitten, dan pas de 

volgende speler. 

6. Eigen keu en krijt gebruiken, ook niet uitlenen. Krijt en keu meenemen als men 

gaat zitten. De keus uit het keuenrek worden verwijderd uit de zaal. 

SPEL VOORBIJ: 

1. Stop op tijd, zodat er binnen jouw speeltijd schoongemaakt kan worden. 

2. Ballen en houten banden worden na afloop gedesinfecteerd. Pompje en papier 

op tafel. 

3. De biljarts worden na elke partij gezogen. De stofzuiger blijft in de zaal staan. 

4. Alles schoon? Verlaat de zaal en maak plaats voor 4 nieuwe wachtenden. 

TOILETGEBRUIK: 

1. Ga zittend plassen en was na gebruik je handen. 

2. Desinfecteer alles wat je hebt aangeraakt: bril, deksel, drukknop, kraan etc. 

Pompje in elk toilet aanwezig. 

3. Nog beter is: ga thuis naar het toilet. 

EXTRA: 

1. Er kan geen consumptie worden gehaald achter de bar. 

2. Tussendeur naar de bar blijft gesloten. 
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