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Veiligheid- en hygiëneregels op onze accommodatie: 

• Voor alles geldt: gebruik je gezond verstand!; 
• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes; 
• Was je handen met water en zeep; 
• Wij hebben elke speeldag een Corona coördinator aangesteld die het aanspeekpunt is voor 

de gemeente en de aanwezige leden. Deze is herkenbaar aanwezig en draagt een hesje; 
• Volg de aanwijzingen van de Corona coördinator; 
• Folâtre zorgt voor voldoende persoonlijke hygiënemiddelen (water, zeep en 

schoonmaakdoekjes); 
• Bij de toiletten zijn schoonmaakdoekjes, water en zeep beschikbaar. Vóór het gebruik wordt 

het schoongemaakt door diegene die van het toilet gebruik gaan maken; 
• Ga je naar het toilet, draai het bordje op “Bezet”. Na het toiletbezoek draai je het bordje 

weer op “Vrij”; 
• Op onze accommodatie zijn duidelijke looproutes aangebracht met pijlen. Houdt u aan deze 

aanwijzingen zodat personen elkaar zo min mogelijk passeren; 
• Het protocol is zichtbaar aanwezig; 

Algemene regels petanque: 

• Tot 1 september worden er geen competitiewedstrijden gespeeld; 
• Maximaal zes personen per baan; 
• Wij hebben 15 banen van elk 5 meter breed ter beschikking. Dat betekent maximaal 90 

spelers op het terrein; 
• Blijf tijdens het spel altijd in je eigen speelvak. Deze is afgezet met pionnen. 

Voor je komt spelen:  

• Het merendeel van ons ledenbestand behoort tot de kwetsbare doelgroep ouderen. Leden 
die tot de risicogroepen behoren dienen zelf het risico te analyseren of zij op ons terrein of in 
de openbare ruimte zich in groepen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts;  

• Neem je eigen verantwoordelijkheid en bezoek alleen de vereniging als je geen 
gezondheidsklachten hebt. Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde) symptomen 
hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38C°);  

• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus 
(COVID-19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek 
kunt worden, moet je thuisblijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze 
persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);  

• Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) 
minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test;  

• Blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand 
waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;  

• Reis alleen naar de accommodatie of kom met één persoon uit jouw huishouden; 
• Kom niet eerder dan tien minuten voor het begin naar de locatie; 
• Beperk het gebruik van het toilet. Ga thuis naar het toilet voordat je naar de club komt; 
• Neem eventueel een eigen bidon gevuld mee om uit te drinken.  

 

 

Protocol verantwoord boulen, 
Geldig vanaf 1 juli 2020 



 

Tijdens het spelen:  

• Houdt te allen tijde 1,5 afstand van elkaar op de baan;  
• Maak alleen gebruik van je eigen tossmunt;  
• Schud geen handen voor en na de activiteit;  
• Speel met maximaal 6 personen op 1 baan waarbij je een onderlinge afstand van 1,5 meter 

aanhoudt (tenzij je uit hetzelfde huishouden komt);  
• Gebruik alleen je eigen boules én but, die je hebt meegenomen van huis. Raap niet 

andermans but of boules op. Om te voorkomen dat na een méne 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;  

• Wijs 1 iemand aan die de definitieve meting verricht. Er is geen scheidsrechter. De andere 
spelers houden 1,5 meter afstand;  

• De scoreborden op de baan worden niet gebruikt;  
• Er worden geen werpcirkels gebruikt. De cirkel kan met de voet gemaakt worden in het 

grind. 
• Ga direct naar huis wanneer er tijdens het boulen klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, 

hoesten, benauwdheid of koorts;  

Na het spelen:  

• Was je handen met water en zeep 
• Volg de looproutes naar de uitgang, het terras of naar de bar. 

 

 


