
 

 

 
 

Hiep hoi; we kunnen weer boulen maar… 

De buitensporters, waar wij onder vallen, mogen onder voorwaarden weer een boule werpen. 

Wij vallen vrijwel allemaal onder de risicogroep en daar moeten we goed mee omgaan: voor 

onszelf en onze mede boulers. Neem je eigen verantwoordelijkheid en kom alleen als je geen 

gezondheidsklachten hebt: blijf thuis bij neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts. 

(Met hooikoortsallergie kan je wel boulen!) 

Wat mag er nu wel en wat niet. Het bestuur heeft zich hierover gebogen en is tot de volgende 

strikte regels en afspraken gekomen: 

• alle leden zijn in drie vaste groepen tot maximaal 32 personen ingedeeld die op vaste 

dagen mogen spelen waarbij anderen niet zijn toegelaten zonder toestemming van het 

bestuur. 

 Wij willen beginnen op Zaterdag 6 Juni 

---1ste groep maandagmiddag: aanvang half twee achternaam met A t/m J  8 juni, enz. 

---2de groep woensdagmiddag: aanvang half twee achternaam met K t/m R 10 juni, enz. 

---3de groep donderdagmiddag: aanvang half twee achternaam met S t/m Z 11 juni, enz. 

Zorg om ongeveer tien minuten voor het begin aanwezig te zijn. Houd afstand!!! 

*dinsdagavond en zaterdagmiddag waren in het verleden nooit druk bezet en zijn daarom 

buiten de indeling gehouden; wel met een maximum van de eerste 32 aankomende, het 

meerdere moet naar huis, jammer!!! 

*Let op i.v.m. Sport kan er niet naast de hal en op het terrein worden geparkeerd. 

*dit doen we zeker de eerste twee weken, in die tijd kan eenieder bij mij aangeven om van 

vaste dag te wisselen, echter alleen als iemand anders naar jouw speeldag gaat. Afspreken met 

Arnold: mondeling, per telefoon of per mail. 

*kan of wil iemand door ziekte zelf of naaste of vindt het nu te veel risico en wil langere tijd niet 

boulen; geef het door aan Arnold of Christine 

Gang van zaken bij het boulen; 

1) aankomen met de fiets of lopend handen ontsmetten, als je moet wachten ga buiten zitten op 

gemerkte plaatsen 

2) half twee beginnen, ongeveer twee uur spelen, geen pauze, geen koffie of drinken: de 

kantine is gesloten, (dus zelf iets meenemen), jassen in de gang hangen 

3) bij aanvang word je de baan verteld bij welk blauw bordje je speelt. Ga staan op een van de 

drie gemerkte tegels, je spreekt af welke vierde persoon in het veld gaat staan. Deze vierde 

persoon meet als het nodig is, bepaalt het aantal gescoorde punten en houdt ook alleen de 

stand op het bord bij. 



 

 

4) tenminste een speler van rood heeft een eigen but en werpt alleen daarmee voor rood: zwart 

moet ook een eigen but hebben die alleen door deze persoon wordt gebruikt. Een persoon 

gebruikt als enige het stokje om de cirkel, indien nodig, te trekken. 

5) is een menne gespeeld dan raap je om beurten alleen je eigen speelballen via rechts op, 

alleen de speler van rood/zwart die uitgeworpen heeft mag de but oprapen. Let op dat spelers 

met vrijwel dezelfde boules deze vooraf merken! 

6) we spelen allemaal vanaf dezelfde kant(tegelpad). Is de menne bij de 13 dan ga je weer 

zonder handen schudden of “ellenbogen” opnieuw beginnen tot de max. speeltijd van 2 uur. 

7) neem na afloop al je materialen weer mee, thuis je handen wassen, soms moet je even 

wachten om eenieder de gelegenheid te geven om de 1,5 m te handhaven. 

8) is de weersverwachting; regen en/of tempraturen boven de 28 graden, zijn de banen 

gesloten. Valt er plotseling een bui dan schuilen we binnen op gepaste afstand. 

Arnold: mail---  wikok@tiscali.nl 

    Tel.--- 0174628639 

Christine: mail---  mcmkok@kabelfoon.nl 

      Tel.--- 0174244985 

 

Lees het goed door en bewaar dit exemplaar!!! 

P.s: deze afspraken en regels blijven zo tot nieuwe overheidsregels. 
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