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Protocol verantwoord sporten 

  
 

Het allerbelangrijkste is dat 
is nog niet mogelijk om competities, uitwisselingen of dergelijke activiteiten te organiseren. Er moet 
hoe dan o
deelnemers flexibiliteit wordt gevraagd. Alleen als er rekening wordt gehouden met elkaar, kan er 
stapsgewijs naar een situatie worden toegewerkt waarin verdere versoepeling mo

Vanaf dinsdag 14 juli 2020 gaat Trefpunt Duistervoorde weer “Jeu de Boulers” verwelkomen. Om dit 
in goede banen te leiden, zijn er verschillende protocollen en checklists opgesteld die van belang zijn 
bij het openen van de toegangspoorten.  

NOC*NSF heeft in samenwerking met meerdere sportbonden een algemeen protocol opgesteld
( Zie bijlage A ).
verantwoord wordt gesport. Het kan zijn dat er wijzigingen worden doorgevoerd in het algemene 
protocol. Op nocnsf.nl/sportprotocol is altijd de meest recente versie te vinden.

In aanvulling op het algemene p
opgesteld
 

 Voor sporters (bezoekers)

Voordat je gaat spelen:
 

● Het merendeel van het ledenbestan
doelgroep ouderen. Het is daarom van belang om zorgvuldig om te gaan met de gezondheid van 
deze doelgroep. Neem je eigen verantwoordelijkheid en 
hebt. Blij
benauwdheid of koorts (vanaf 38C°);  
 
● Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts 

Coronaprotocol Stichting Trefpunt Duistervoorde m.b.t. Petanque   

Coronaprotocol Stichting Trefpunt Duistervoorde
Jeu de Boules

St. Maartenserf 85, 7391 AG Twello
Ton Simons 
www.trefpuntduistervoorde.nl

 
2020 

Protocol verantwoord sporten 

Het allerbelangrijkste is dat 
is nog niet mogelijk om competities, uitwisselingen of dergelijke activiteiten te organiseren. Er moet 
hoe dan ook rekening worden gehouden met de 1,5 meter afstand. Dat betekent dat van alle 
deelnemers flexibiliteit wordt gevraagd. Alleen als er rekening wordt gehouden met elkaar, kan er 
stapsgewijs naar een situatie worden toegewerkt waarin verdere versoepeling mo

Vanaf dinsdag 14 juli 2020 gaat Trefpunt Duistervoorde weer “Jeu de Boulers” verwelkomen. Om dit 
in goede banen te leiden, zijn er verschillende protocollen en checklists opgesteld die van belang zijn 
bij het openen van de toegangspoorten.  

C*NSF heeft in samenwerking met meerdere sportbonden een algemeen protocol opgesteld
( Zie bijlage A ). Dit geeft algemene adviezen aan verenigingen om het mogelijk te maken dat er 
verantwoord wordt gesport. Het kan zijn dat er wijzigingen worden doorgevoerd in het algemene 
protocol. Op nocnsf.nl/sportprotocol is altijd de meest recente versie te vinden.

n aanvulling op het algemene p
opgesteld, specifiek 

Voor sporters (bezoekers)

Voordat je gaat spelen:

● Het merendeel van het ledenbestan
doelgroep ouderen. Het is daarom van belang om zorgvuldig om te gaan met de gezondheid van 
deze doelgroep. Neem je eigen verantwoordelijkheid en 
hebt. Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, 

dheid of koorts (vanaf 38C°);  

Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts 
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Het allerbelangrijkste is dat Jeu de Boules
is nog niet mogelijk om competities, uitwisselingen of dergelijke activiteiten te organiseren. Er moet 

ok rekening worden gehouden met de 1,5 meter afstand. Dat betekent dat van alle 
deelnemers flexibiliteit wordt gevraagd. Alleen als er rekening wordt gehouden met elkaar, kan er 
stapsgewijs naar een situatie worden toegewerkt waarin verdere versoepeling mo

Vanaf dinsdag 14 juli 2020 gaat Trefpunt Duistervoorde weer “Jeu de Boulers” verwelkomen. Om dit 
in goede banen te leiden, zijn er verschillende protocollen en checklists opgesteld die van belang zijn 
bij het openen van de toegangspoorten.  

C*NSF heeft in samenwerking met meerdere sportbonden een algemeen protocol opgesteld
Dit geeft algemene adviezen aan verenigingen om het mogelijk te maken dat er 

verantwoord wordt gesport. Het kan zijn dat er wijzigingen worden doorgevoerd in het algemene 
protocol. Op nocnsf.nl/sportprotocol is altijd de meest recente versie te vinden.

n aanvulling op het algemene protocol van NOC*NSF, 
specifiek gericht op het Jeu de Boulesspel

Voor sporters (bezoekers)  

Voordat je gaat spelen:  

● Het merendeel van het ledenbestan
doelgroep ouderen. Het is daarom van belang om zorgvuldig om te gaan met de gezondheid van 
deze doelgroep. Neem je eigen verantwoordelijkheid en 

f thuis als je een van de volgende (ook milde) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, 
dheid of koorts (vanaf 38C°);  

Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts 
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Jeu de Boules weer beoefend mag worden. Echter in beperkte
is nog niet mogelijk om competities, uitwisselingen of dergelijke activiteiten te organiseren. Er moet 

ok rekening worden gehouden met de 1,5 meter afstand. Dat betekent dat van alle 
deelnemers flexibiliteit wordt gevraagd. Alleen als er rekening wordt gehouden met elkaar, kan er 
stapsgewijs naar een situatie worden toegewerkt waarin verdere versoepeling mo

Vanaf dinsdag 14 juli 2020 gaat Trefpunt Duistervoorde weer “Jeu de Boulers” verwelkomen. Om dit 
in goede banen te leiden, zijn er verschillende protocollen en checklists opgesteld die van belang zijn 
bij het openen van de toegangspoorten.   

C*NSF heeft in samenwerking met meerdere sportbonden een algemeen protocol opgesteld
Dit geeft algemene adviezen aan verenigingen om het mogelijk te maken dat er 

verantwoord wordt gesport. Het kan zijn dat er wijzigingen worden doorgevoerd in het algemene 
protocol. Op nocnsf.nl/sportprotocol is altijd de meest recente versie te vinden.

rotocol van NOC*NSF, 
het Jeu de Boulesspel

● Het merendeel van het ledenbestand van Jeu de Boules
doelgroep ouderen. Het is daarom van belang om zorgvuldig om te gaan met de gezondheid van 
deze doelgroep. Neem je eigen verantwoordelijkheid en 

f thuis als je een van de volgende (ook milde) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, 
dheid of koorts (vanaf 38C°);   

Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts 
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weer beoefend mag worden. Echter in beperkte
is nog niet mogelijk om competities, uitwisselingen of dergelijke activiteiten te organiseren. Er moet 

ok rekening worden gehouden met de 1,5 meter afstand. Dat betekent dat van alle 
deelnemers flexibiliteit wordt gevraagd. Alleen als er rekening wordt gehouden met elkaar, kan er 
stapsgewijs naar een situatie worden toegewerkt waarin verdere versoepeling mo

Vanaf dinsdag 14 juli 2020 gaat Trefpunt Duistervoorde weer “Jeu de Boulers” verwelkomen. Om dit 
in goede banen te leiden, zijn er verschillende protocollen en checklists opgesteld die van belang zijn 

C*NSF heeft in samenwerking met meerdere sportbonden een algemeen protocol opgesteld
Dit geeft algemene adviezen aan verenigingen om het mogelijk te maken dat er 

verantwoord wordt gesport. Het kan zijn dat er wijzigingen worden doorgevoerd in het algemene 
protocol. Op nocnsf.nl/sportprotocol is altijd de meest recente versie te vinden.

rotocol van NOC*NSF, heeft 
het Jeu de Boulesspel…..zie onderstaand.
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doelgroep ouderen. Het is daarom van belang om zorgvuldig om te gaan met de gezondheid van 
deze doelgroep. Neem je eigen verantwoordelijkheid en 
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ok rekening worden gehouden met de 1,5 meter afstand. Dat betekent dat van alle 
deelnemers flexibiliteit wordt gevraagd. Alleen als er rekening wordt gehouden met elkaar, kan er 
stapsgewijs naar een situatie worden toegewerkt waarin verdere versoepeling mo
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in goede banen te leiden, zijn er verschillende protocollen en checklists opgesteld die van belang zijn 

C*NSF heeft in samenwerking met meerdere sportbonden een algemeen protocol opgesteld
Dit geeft algemene adviezen aan verenigingen om het mogelijk te maken dat er 

verantwoord wordt gesport. Het kan zijn dat er wijzigingen worden doorgevoerd in het algemene 
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Jeu de Boules verenigingen behoort tot de kwetsbare 
doelgroep ouderen. Het is daarom van belang om zorgvuldig om te gaan met de gezondheid van 
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(vanaf de 38 graden C) en/of 

VERSIE 1.1                     

Jeu de Boules
Trefpunt Duistervoorde. 

weer beoefend mag worden. Echter in beperkte
is nog niet mogelijk om competities, uitwisselingen of dergelijke activiteiten te organiseren. Er moet 

ok rekening worden gehouden met de 1,5 meter afstand. Dat betekent dat van alle 
deelnemers flexibiliteit wordt gevraagd. Alleen als er rekening wordt gehouden met elkaar, kan er 
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benauwdheidsklachten, tot iedereen 24 uur lang klachtenvrij is. 
 

● Je bent welkom op de dinsdagen tussen 14.30 uur en 16.00 uur en behoort tot de vaste groep 
spelers. Het is niet de bedoeling dat mensen, buiten de vaste groep om, onaangekondigd komen. 

● Kom alléén of kom met één persoon uit jouw huishouden;   

● Ga voorafgaand aan het bezoek thuis naar het toilet 
 
● Was voorafgaand aan het bezoek je handen met zeep, minimaal 20 seconden 
 
● Volg de aanwijzingen op van de coördinator. 
 

● Zorg dat één persoon steeds de voorwerpen die nodig zijn om de baan te prepareren meeneemt 
van en naar huis. Deze persoon is ook diegene die op de baan de voorwerpen gebruikt en deze 
persoon zorgt ook weer voor reiniging. 
 

●De zalen van het Trefpunt zijn voor, jdens en na het spelen gesloten. 
 
●De coördinator is in het bezit ( door het bestuur voorzien van ) goedgekeurde, effectieve 
desinfecterende spray/gel 

 

Tijdens het spelen:  

  

● Houd te allen jde 1,5 afstand van elkaar op de baan;   

● Schud geen handen voor en na de activiteit;  
 
●Zo min mogelijk je gezicht aanraken. 

● Speel met maximaal 4 personen, waarbij je een onderlinge afstand van 1,5 meter aanhoudt (tenzij 
je uit hetzelfde huishouden komt). Het maximum van 4 personen betekent dat er alleen  
tête-à-tête of doublette wordt gespeeld;  

● Gebruik alleen je eigen boules en 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 mee nstrumenten (rolmaat/meetlint) die je hebt meegenomen;  

● Maak alleen gebruik van je eigen tossmunt;  
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● Ook als er jdens een par j moet worden gemeten, houden de andere spelers 1,5 meter afstand;  

● Als je een scorebord gebruikt, laat dan per baan maximaal 1 persoon de scores bijhouden. Bij het 
verlaten van de baan dient het scorebord door deze persoon schoongemaakt te worden met 
desinfecterende spray/gel;  

● Wijs 1 iemand aan die de werpcirkel oppakt/neerlegt. Bij het verlaten van de baan dient de 
werpcirkel gedesinfecteerd te worden;  

● Speel maximaal 1,5 uur achter elkaar (of langer als de corona-verantwoordelijke dit heeft 
aangegeven). Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang en verlaat de accommodatie direct na 
het spelen. 

 

 

 

 

 
 
Datum: 23-6-2020 
Naam: Ton Simons, Stichting Trefpunt Duistervoorde 
 


