PROTOCOL in verband met het coronavirus
Bij het hervatten van de competitie worden de regels van het kabinet/RIVM, de eisen
van de Witte Burcht, de protocollen zoals de KNBB deze heeft vastgesteld en onze
eigen inzichten, zoals vastgesteld op de ledenvergadering van 27 augustus j.l. in
achtgenomen. Concreet zijn de volgende maatregelen tot nader order van
toepassing:
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Er moet te allen tijde 1,5 meter afstand van elkaar worden gehouden. De zaal is zo
ingericht dat dit mogelijk is. Dit is ook een maatregel die door de beheerders van de
Witte Burcht aan de club wordt gesteld.
Er worden aanvankelijk slechts 2 biljarts gebruikt, waarop per avond maximaal 15
leden zullen spelen. Het maximumaantal personen dat tegelijkertijd in de Witte
Burcht aanwezig mag zijn is 18.
Om zoveel mogelijk leden 3 wedstrijden per avond te laten spelen, staat er voor elke
speelavond een rooster op de website. Het speelschema is zodanig opgesteld dat er
per avond maximaal 15 van de 20 leden spelen. Eens in de 4 weken zullen er dus 5
personen niet spelen. Ruilen hierin mag, zolang de wedstrijdleider ruim van
tevoren (minimaal twee dagen) hierop attent is gemaakt.
Wanneer je geen wedstrijd speelt word je verzocht om te blijven zitten en niet meer
dan nodig heen en weer te lopen. Wanneer je wel speelt maar niet aan de beurt bent,
word je verzocht om te gaan zitten op de hiervoor bestemde stoel.
De keuze-stoot (om vast te stellen wie er begint) zal om beurten worden genomen, in
plaats van tegelijkertijd.
Leden die dit willen, kunnen éénmalig een eigen krijtje krijgen van de club om dat bij
zich te houden en zelf te gebruiken.
Er worden dispensers met 80% alcohol geplaatst om handen te ontsmetten.
Er worden voor en na de wedstrijd geen handen geschut (en zeker niet gezoend).
Bij symptomen van ziekte (verkoudheid, zere keel, koorts, etc.) word je met klem
verzocht en dit door te geven aan de wedstrijdleider.
Wanneer je terugkomt van een buitenlandse vakantie word je dringend verzocht de
eerste 10 dagen na thuiskomst niet te komen biljarten.
Niezen en hoesten is in feite uit den boze (immers, bij geringe klachten moet je
thuisblijven!), maar als dit toch gebeurt doe het dan “in je elleboog”. Ontsmet
veelvuldig je handen.
Er worden geen consumpties genuttigd aan de bar. Er zijn bij de bar enkele tafels
zodanig geplaatst dat er na het biljarten nog de mogelijkheid is om na te zitten.
Of consumpties worden gebracht of zelf aan de bar moeten worden afgehaald wordt
bepaald door de vrijwilligers aan de bar.

Van de leden wordt gevraagd elkaar scherp aan het protocol te houden. Immers, als
het misloopt kunnen we het biljarten voorlopig wel vergeten. Beter te worden
uitgemaakt voor zeurpiet dan dat we elkaar besmetten, hoe klein die kans ook is. We
komen liever in de krant vanwege een goede biljartprestatie dan ……..
Zodra het verantwoord is zal het protocol worden aangepast of afgeschaft. Helaas
ziet het er naar uit dat het laatste waarschijnlijk niet zal gebeuren voordat de
coronacrisis voorbij is (bijvoorbeeld door beschikbaarheid van een vaccin).

