
 

DISTRICT MIDDEN HOLLAND 

 

Eind juni ontvingen wij als bestuur van een vereniging uit ons district een aantal vragen 
met betrekking tot "het rookvrij biljarten". Enkele dagen later ontvingen wij een schrijven 
waarin ze als vereniging hun standpunten aangaven ten aanzien van dit onderwerp in 
relatie tot de districtscompetitie 2016 - 2017.  
 
Als bestuur vinden wij het een goede zaak een aantal belangrijke punten te benoemen. 
 
In het Competitiereglement ( CR ) artikel 7005 punt 9 wordt benoemd dat iedere vereni-
ging verplicht is de bezoekende spelers in staat te stellen om rookvrij te kunnen biljarten. 
  
In het geval de zaalhouder het roken in een openbare ruimte toestaat kunnen spelers 
niet worden verplicht in een dergelijke ruimte te spelen.  
 
Het vinden van een passende oplossing is dus primair de verantwoordelijkheid van het 
thuisspelende team. Doorgaans blijkt dat er zich geen problemen met het niet-roken 
tijdens wedstrijden voordoen en zowel rokers als niet-rokers halverwege een wedstrijd 
gebruik maken van de toegestane pauze.  
 
Daar waar het uitspelende team niet verwacht rookvrij te kunnen spelen, wordt geadvi-
seerd tijdig contact op te nemen met de teamleider van het thuisspelende team of de 
lokaalhouder. Het is geen vrijbrief om dan maar niet te gaan en bezwaar te maken. Het 
weigeren om te spelen vanwege de 'rook'-overlast is pas aan de orde op het moment 
dat het zich daadwerkelijk voordoet. 
 
Indien een team op voorhand besluit niet te spelen in een bepaalde lokaliteit alleen 
vanwege het vermoeden dat er gerookt wordt, zal dan ook als een weigering, gelijk aan 
het niet spelen van een wedstrijd, worden beschouwd en zijn de maatregelen zoals 
vastgelegd in het WR en CR. van toepassing 
 
De lokaalhouder zal altijd in de gelegenheid gesteld moeten worden passende maatre-
gelen te nemen. Pas als blijkt dat aan die wens niet kan worden voldaan, moet worden 
gezocht naar een oplossing om die wedstrijd toch te spelen.  
 
In die gevallen waarin geen oplossing gegeven wordt dient de wedstrijdleiding hiervan 
tijdig op de hoogte te worden gebracht.  
 
Dit bericht dient z.s.m. via het bestuur van de eigen vereniging, te worden gestuurd naar 
de wedstrijdleider competitie van ons district; basblok@kpnmail.nl   
 
 
Met vriendelijke groet,  
bestuur KNBB District Midden Holland   


