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Beste deelnemer(ster)/bezoeker(ster),  

 

Cosmos Diamond Grand Prix 2020 in Sportfoyer de Hazelaar Rosmalen 

  

Tot onze grote vreugde is ons de eer gegund om de eerstvolgende Grand Prix te mogen organiseren. 

Dat kunnen we NU zeker niet alleen. Onze zaak hebben we met veel zorg ingericht volgens de regels van het RIVM. 
Wij vragen u dan ook om geen stoelen of krukken te verplaatsten. Iedereen moet namelijk zitten, zowel binnen in de 
zaak als eventueel op het terras. 

Met uw hulp kunnen we zo een mooie Grand Prix laten spelen die voor iedereen veilig is. 

Let op elkaar en volg de regels, want ook na deze Grand Prix willen we graag verder dus een goed verloop van de 
Grand Prix is in ieders belang. 

Om teleurstellingen te voorkomen willen wij al onze gasten die vanaf 19 augustus t/m 29 augustus in sportfoyer de 
Hazelaar willen komen genieten van de Grand Prix, vriendelijke vragen om vooraf te reserveren via telefoonnummer 
073 - 5214742  Dit kan vanaf maandag 17 augustus a.s.  (16.00 uur) 

Vanwege de RIVM-maatregelen zijn er in de biljartzaal helaas maar een beperkt aantal ZITPLAATSEN, vandaar het 
uitdrukkelijke verzoek om vooraf te reserveren als je naar Rosmalen komt! 

Het reserveren is niet nodig voor de deelnemers die op de dag dat zij moeten spelen aanwezig zijn, breng je 
echter een trouwe supporter mee vergeet dan niet om ons even te bellen, dit om teleurstellingen te 
voorkomen! 

 

Heel veel kijk en speelplezier, 
Frank van Rooij en Marko de Leeuw  
Sportfoyer de Hazelaar en alle vrijwilligers van BV de Hazelaar. 
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Namens het bestuur van de sectie Driebanden willen wij U nog opmerkzaam maken over de volgende basisregels die 
nog steeds van kracht zijn en voor iedereen gelden: 

 

-  Hebt u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen. 
- Ben je 18 jaar of ouder: houdt 1,5 meter afstand van anderen. 
- Was regelmatig uw handen. 

 

De volgende uitgangspunten gelden voor alle secties/wedstrijden: 

- Bij aanvang en na afloop van de partij worden geen handen geschud. 

- Indien er gearbitreerd wordt, houdt de arbiter zoveel als mogelijk afstand. Alleen wanneer 1,5 meter de 
sportbeoefening/verloop van een wedstrijd in de weg staat mag er van afgeweken worden. 

-  Het dragen van mondkapjes wordt sterk aanbevolen. De uitbater of beheerder, verstrekt de mondkapjes 
desgevraagd, aan iedereen die dit wenst.  

- Schrijvers kunnen handschoenen gebruiken en het toetsenbord dient regelmatig te worden gedesinfecteerd. 
Het gebruik van een zogenaamde touchpen wordt aanbevolen 

- Bij de trekstoot staan de twee spelers tegenover elkaar, beiden aan de korte band. Indien een arbiter de partij 
leidt wordt er voor aanvang van een partij getost. De winnaar bepaalt wie met inspelen begint. Daarna volgt de 
trekstoot zoals eerder omschreven. 

- Er moeten stoelen voor spelers, arbiter, schrijver en publiek aanwezig zijn. Altijd met inachtneming van de 
voorschriften van 1,5 m afstand of afscheiding via bijv. een kuchscherm. Staan is verboden. 

- De tegenstander, die niet aan de beurt is, moet plaatsnemen op minimaal 1,5 meter afstand van de zitplaats 
van de andere speler en de biljarttafel. Pas als de aan de beurt zijnde speler heeft gemist en is gaan zitten, mag 
zijn tegenstander pas opstaan en de beurt vervolgen. 

 

 


