
Richtlijnen voor het biljarten in Corona1jd.  

Vanaf dinsdag 18 januari kan er weer, onder strikte voorwaarden, gebiljart worden in de 
biljartzaal van sociëteit Concordia. 
Dit kan van dinsdag tot en met vrijdag van 12 tot 18 uur en 19 tot 23 uur en op zaterdag van 
12 tot 18 uur. 
Beide biljarts zijn open gesteld voor max. 2 spelers per tafel. Dus max 4 leden in de 
biljartzaal, zodat een ieder zich veilig kan voelen. 

Om te kunnen biljarten moet er gereserveerd worden. Hiervoor is een gmail-account 
aangemaakt.  
Reserveren gebeurt in de Google-agenda, te vinden in de gmail.  

De blokken die je kunt reserveren zijn:  
1200-1400u / 1400-1600u / 1600-1800u / 1900-2100u / 2100-2300u 

De Google-agenda is te vinden door de 9 sPppen rechtsboven in de gmail aan te klikken en 
de google-agenda te selecteren.  
Hoe in te loggen in het gmail-account?  
· Ga naar Google of een andere zoekmachine  

· Typ: log in gmail  

· Voer gebruikersnaam en wachtwoord in  

Gegevens:  
Gebruikersnaam / E-mailadres: scgoudabiljarten@gmail.com  
Wachtwoord: ScgBiljarten$ ($ zit boven de 4 op het toetsenbord)  
Voor uitgebreide uitleg inloggen zie laatste pagina 

Protocol / Procedure  
Iedereen houdt rekening met elkaar en houdt 1,5 m. afstand.  
Toeschouwers en introducees zijn niet toegestaan, dus max 4 personen in de zaal.  
De airco en venPlatoren worden niet gebruikt i.v.m. de luchtstromen (extra kans op 
verspreiding van virussen). Eventueel de venPlator in het rookhok aanze\en met de deur 
open.  
Leden die willen biljarten, zoeken zelf een tegenstander en schrijven in per koppel via de 
kalender van het vermelde e-mailadres. SpeelPjd 1 uur en 3 kwarPer uur plus 15 minuten 
schoonmaak na elke sessie. Bij het inschrijven vermelden of je sleutelhouder bent. Zijn er bij 
een sessie geen sleutelhouders, dan s.v.p. contact zoeken met de dichtstbijzijnde 
sleutelhouder. Na 120 minuten is in de biljartzaal niemand meer aanwezig zodat de 
volgende biljarters aan de slag kunnen. 

Schoonmaak:  
Na elke sessie worden de ballen en de randen van het biljart met desinfecPespray gereinigd. 
De tafels en stoelen die gebruikt zijn worden ook afgenomen met de spray.  
* Het toilet/urinoir wordt schoongemaakt evenals de wastafel. Spullen zijn aanwezig.  
* De laatste spelers van de dag stofzuigen ook het gebruikte biljart en dekken deze af.  
* De eerste sleutelhouder opent en de laatste sleutelhouder sluit het gebouw af.  



Tijdens het biljarten kan er thee en koffie worden gebruikt . Een Senseo en waterkoker zijn 
beschikbaar. De bar in de huiskamer is gesloten, totdat de horeca wordt geopend. 
Iedereen heeb een eigen bon voor de consumpPes en rekent deze af als een 
barmedewerker aanwezig is. Is er niemand die de bar kan bedienen, dan wordt de bon 
bewaard en bij de volgende keer alsnog voldaan aan de aanwezige barmedewerker. 
Let op: De bar in de huiskamer blijG gesloten!!  
Na afloop de gebruikte kopjes afwassen met spoelmiddel in de keuken en terugplaatsen in 
de biljartzaal. 

Iedereen heeb een verantwoordelijkheid naar zichzelf en naar de ander, dus ben je een 
beetje grieperig of je hebt in je familie iemand die verkoudheid heeb, blijf thuis en ga niet 
biljarten!  

Namens de biljartcommissie,  
Erik Rodermond, Bert den Boer, Frans Hoogland. 

Vanuit Gmail (Google.com) inloggen  

Kies in menu aan: “Een ander account gebruiken”  
Bij Emailadres invullen: scgoudabiljarten@gmail.com en klik op Volgende  
Bij Wachtwoord invullen: ScgBiljarten$ ($ zit boven 4 bij gebruik toetsenbord)  
In beeld komt te staan <Gmail laden…>  
Je komt nu in de mail en chat- omgeving van het Gmail account. Deze NIET/NOOIT 
gebruiken!!  
Rechtsboven staat een aneelding (Google-apps) met 9 puntjes (3 bij 3) waar je op moet 
klikken.  
Hierna klik je op (31) AGENDA.  
Op de gewenste datum en PjdsPp kun je nu 2 uur blokkeren op de volgende manier:  
Klik in het vakje van de gewenste datum.  
Dit scherm verschijnt in beeld:  
Vul bij <TITEL> je naam in en tussen haakjes “sleutel” als je toegangssleutels hebt en de 
naam van je partner en voer de Pjden in van het blok dat je wil reserveren.  
Vul bij <Tijd toevoegen> de begin- en eindPjd van het blok in.  

De blokken die je kunt reserveren zijn:  
1200-1400u / 1400-1600u / 1600-1800u / 1900-2100u / 2100-2300u.  
LET OP: max twee namen invoeren. Ben je met vier personen, dan TWEE afspraken 
invoeren!!  

Voorbeeld (namen zijn als voorbeeld gebruikt…): 

Dus zo (met maximaal twee namen):  En niet zo:  

 

In het tweede voorbeeld moet je dit dus in twee afspraken vastleggen.  



Er kunnen ook dus maar maximaal twee koppels per blok geregistreerd worden, staan er al 4 
personen zoek dan naar een blok die wel past.  
Controleer als je klaar bent nog een keer de vastgelegde afspraak. Indien akkoord graag 
uitloggen door rechtsboven op de S te klikken en dan op uitloggen.  
Uiteraard kun je gelijk voor komende weken de blokken ook vast reserveren.


