
 

Open brief vanwege verkeerde perceptie van het verschil tussen erkende sport en 

cafésport. 

Geachte Mevrouw en Meneer de Minister, 

Geachte kabinetsleden,  

Ik schrijf u deze mail in mijn hoedanigheid van secretaris van de BBSA vzw 

(Belgium Billiards & Snooker Association). 

Ik voel me gesterkt door de steun van de uitbaters, spelers en sympathisanten. 

Wij menen dat het Overlegcomité een verkeerde perceptie heeft van wat de snookersport 

inhoudt. Het is niet enkel een cafésport, die gespeeld worden door enkele vrienden. 

Het is een erkende sport, erkend bij het BOIC en als federatie zijn we lid van de Europese 

snookerfederatie en Worldsnooker. 

Het is een sport vergelijkbaar met eender welk andere georganiseerde competitiesport.  

De ploegen spelen in een interclubcompetitie met thuiswedstrijden en uitwedstrijden. 

Tornooien worden georganiseerd waarbij spelers aantreden die een bepaalde ranking 

nastreven met het oog op een selectie voor provinciale kampioenschappen, Belgisch 

kampioenschap en internationale afvaardigingen (Europees en wereldkampioenschap).   

Wij lazen het volgende persbericht van minister van Binnenlandse Zaken : het overlegcomité 

vrijwaarde de horecasector. Cafés en restaurants mogen dus open blijven volgens de geldende 

regels. Ze moeten ook in de eindejaarsperiode om 23 uur de deuren sluiten en het Covid Safe 

Ticket blijven hanteren. Voorts blijft het mondmasker er verplicht en mag je met maximaal 

zes aan een tafel zitten. 

Op één vlak is er dus wel een verstrenging. “Cafésporten en kansspelen op café zijn niet 

toegelaten”, klinkt het in het persbericht van minister van Binnenlandse Zaken Annelies 

Verlinden. 

Wij vinden dat hier juist verdeeldheid wordt gemaakt binnen de horecasector. 

 

Hieronder een voorbeeld hoe absurd de maatregels zijn. 

 

In de huidige maatregelen kan een groep van 6 personen in de horeca aan tafel zitten, zonder 

afstand te houden en zonder mondmasker. Diezelfde 6 personen kunnen in diezelfde horeca 

 
 

 



zaak echter niet snookeren. Dit terwijl ze met 2 met een mondmasker aan een snookertafel 

spelen, die 356,87 cm x 177,80 cm groot is. 

Naast het sportieve débacle voor de spelers en ploegen, zorgen de maatregelen dus ook voor 

een ongeziene en onrechtvaardige behandeling van de snookerzaken. 

 

Veel van deze zaken leven van het verhuur van de tafels en dus van de aanwezigheid van de 

snookerspeler. Ook hier is de aanwezigheid van de georganiseerde sport zeer belangrijk voor 

de inkomsten van de zaakvoerders. 

Sommige zaakvoerders hebben reeds beslist om de deuren te sluiten. Hun zaak openhouden 

met het oog op enkel als horeca uit te baten is niet rendabel. Zij moeten een vrij grote ruimte 

verwarmen en de snookerspeler ontbreekt in de zaak.  

Kunnen zij rekenen op ondersteuning vanuit de overheid? 

 

Hebben wij dan gewoon de pech dat wij onze sport bijna uitsluitend in horecazaken moeten 

spelen en niet in een sportinfrastructuur? 

Wij willen erop wijzen dat in het verleden de coronamaatregelen steeds werden gevolgd bij 

het afwerken van de wedstrijden en trainingen. 

- Toegang horeca met CST 

- Dragen van mondmasker, ook tijdens het snookeren 

- Afstand houden 

- Handen ontsmetten 

- Ontsmetten snookerballen en speelmaterialen 

Ook duiden wij er op dat snooker geen contactsport is zoals voetbal, basketbal, ... die wel 

verder beoefend worden. 

Afsluitend willen wij daarom een oproep doen om deze zaak onder de aandacht te brengen 

van het Overlegcomité. 

 

Hopende een positief resultaat te bereiken voor onze sport, uitbaters en sympathisanten. 

Zo niet zien wij ons genoodzaakt om verdere stappen te ondernemen en ook op ons beurt naar 

de Raad van State te stappen. 

 

Georges Lefèvre 

secretaris BBSA vzw 


