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Op 1 juli 2020 gaan we als vereniging in beperkte vorm weer open. Om te kunnen spelen moeten er 
diverse maatregelen worden genomen en dienen de leden zich aan onderstaand protocol houden. 
De coronacoördinator binnen de vereniging is op dit moment de secretaris Ferdinand Wiese. 
 
Leden die tot de risicogroep behoren zullen zelf de afweging moeten maken of het verstandig is om te 
komen. 
 
We gaan weer open 
 
 De belangrijkste regel is dat iedereen zich aan de RIVM-regels houdt; 
 Blijf thuis bij klachten van verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn en koorts; 
 Was regelmatig uw handen, nies en hoest in uw elleboog; 
 Schud geen handen; 
 Houd zoveel mogelijk 1,5 m afstand; 
 Maak gebruik van de aangegeven looproutes en afstand strepen. 
 
 Wij streven ernaar de kantine per dinsdag 7 juli te openen en dan pinbetalingen mogelijk te 

maken. 
 Neem de eerste week eventueel je eigen drinken mee. Alcohol is daarbij niet toegestaan. 
 De lectuurkast zal worden leeggehaald. 
 Kom je met de fiets plaats deze dan in de fietsenstalling aan de zijkant van het gebouw. 
 
Hygiëne 
 
 Er zullen twee toiletten beschikbaar zijn en één urinoir. 
 Bij de toiletten zal zeep en papier beschikbaar worden gesteld waarmee u zelf het toilet vooraf 

en na afloop kan schoonmaken. 
 In de toiletruimte zal 1 wastafel beschikbaar zijn. 
 
Het spelen 
 
 Schud geen handen voor en na de activiteit 
 Gebruik alleen je eigen boules en but, die je hebt meegenomen van huis. Raap niet het but of 

de boules van iemand anders op. Om te voorkomen dat na een werpronde niet duidelijk is 
welke boule van wie is, is het aan te raden om je boules vooraf te markeren; 

 De speler die het but verkeerd uitgooit, pakt zijn but op. De tegenstander legt een eigen but op 
de reglementaire afstand; 

 Maak alleen gebruik van je eigen meetinstrumenten (rolmaat/meetlint) die je hebt 
meegenomen; 

 Laat steeds dezelfde speler de werpcirkel verplaatsen en maak deze na afloop schoon. 
 Gebruik geen scorebord. Doe de telling in het hoofd of maak gebruik van een persoonlijke 

teller. 
 


