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NIEUWSBRIEF september 2020 

Het winterseizoen 2020 – 2021 start op 01 oktober 2020. 

Op donderdag 01 oktober a.s. start het winterseizoen 2020 – 2021. Op dit moment is een groep vrijwilligers, 

onder leiding van Giel Vangangelt, de binnenbanen aan het prepareren, zodat deze er weer uitstekend bijliggen.  

Vanaf 01 juli jl. zijn de kantine en het terras weer geopend. Het bestuur stelt, met dank aan een ieder, tevreden 

vast, dat dankzij de discipline van de aanwezigen, er ook in Coronatijd goed en verantwoord gebouled kan 

worden. Dit komt mede omdat we over een ruim terras beschikken en de tafels en stoelen op gepaste afstand 

opgesteld kunnen worden. In de wintermaanden hebben wij echter de beschikking over de kantine, waarin 

maximaal 30 zitplaatsen beschikbaar zijn. Het bestuur heeft besloten om 20 extra zitplaatsen te creëren op de 

zolder en tevens zitplaatsen te creëren op baan 8 in de hal. Daar de zolder alleen per trap te bereiken is, doet het 

bestuur van SBM een dringend beroep op een ieder die goed de trappen op kan lopen de kantine vrij te houden 

voor die mensen die dat niet kunnen.  Boulen is goed mogelijk in de Boulodrôme, maar cruciaal is dat wij bij 

binnenkomst in de hal, tijdens de pauzes en na afloop van de wedstrijden elkaar de ruimte bieden en gepaste 

afstand van elkaar houden. Het bestuur van SBM is verplicht om iedere bezoeker van de Boulodrôme een 

gegarandeerde zitplaats te bieden. Wij zijn ons er van bewust dat door diverse maatregelen het niet zo gezellig zal 

zijn als voor Corona en dat in sommige gevallen groepen gebruik moeten maken van zowel de kantine als van de 

zolder c.q. de zitplaatsen op baan 8, maar er kan gelukkig wel gebouled worden.  

Looproute naar en in de Boulodrôme, indien in de hal gespeeld wordt. 

Verantwoord boulen in de Boulodrôme kan onder andere als het bestuur een duidelijke looproute aangeeft, 

waarbij de aanwezigen zich niet hoeven te kruisen binnen 1,5 meter en de boulers zich daaraan houden. Voor de 

binnenbanen geldt de volgende looproute. U komt via de hoofdingang binnen, gaat via de eerste deur links naar 

de hal en gaat via de gebruikelijke in- en uitgang van de hal naar de kantine. Wilt u vervolgens weer naar de hal, 

dan gaat u vanuit de kantine naar de gang en neemt daar de deur naar rechts. Zo creëren wij een looproute, 

waarbij u niemand hoeft te kruisen. Zorg ervoor dat als de trap naar of van de zolder wordt gebruikt, niemand 

gelijktijdig naar boven en naar onderen gaat. Geef ook hier elkaar de ruimte!!!! 

Andere Corona maatregelen. 

We gebruiken ook in de winter nog geen ringen en scoreborden. Elk team gebruikt haar eigen butje, één persoon 

meet (vooraf aanwijzen) en voor de wedstrijd wordt bepaald wie als eerste, tweede etc. de ballen oppakt. Het 

belangrijkste is dat u na binnenkomst, tussen de wedstrijden door en na afloop van de wedstrijden uw handen 

desinfecteert met handgel. Het bestuur zorgt ervoor dat deze in voldoende mate aanwezig is!! 
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Openingstoernooi winterseizoen  

Om enig cachet te geven aan de start van het winterseizoen, organiseert SBM op zondag 04 oktober a.s. het 

openingstoernooi Winterseizoen. Bijgevoegd het affiche hiervan met alle informatie over het toernooi, waarbij 

we op de ingeslagen weg van het zomertoernooi en het nazomertoernooi doorgaan. Wilt u als 

abonnementhouder zeker zijn van een plaats op de deelnemerslijst, schrijf u dan per ommegaande in. Vanaf 

dinsdag 15 september wordt het affiche ook geplaatst op onze website en facebookpagina 

Winter Boulodrôme Competitie. 

Op dinsdag 13 oktober a.s. starten we met de Winter Boulodrôme Competitie. Op het moment van het schrijven 

van deze Nieuwsbrief hadden zich 21 doubletten aangemeld en is er nog ruimte voor drie doubletten. Mocht je 

aan onze competitie deel willen nemen kun je je aanmelden bij Rudimichon@home.nl. De sluitingsdatum is 01 

oktober 2020. 

Contributie abonnementen 2021. 

Door de Coronamaatregelen van de overheid is de Boulodrôme in 2020 ruim drie maanden gesloten geweest. 

Tijdens deze maanden liepen de kosten gewoon door en werden de inkomsten tot nul gereduceerd. Ondanks 

deze financiële strop en de onduidelijkheid of drie maanden huur aan de gemeente Maastricht kwijt worden 

gescholden (de Minister van VGW heeft hier geld voor beschikbaar gesteld) heeft het bestuur besloten de 

contributie van de abonnementen ongewijzigd te laten op 75 euro voor het gehele jaar 2021. Voor de leden van 

JBC Amby en Mosa Petanca geldt dat de contributie geïnd wordt door de vereniging. Mensen die alleen een 

abonnement hebben, krijgen medio november van de penningmeester van SBM een betalingsverzoek.  

Data om alvast te noteren. 

Voor het vierde kwartaal van 2020 heeft het bestuur de volgende toernooien gepland: 

04 oktober openingstoernooi winterseizoen; 

01 november wijntoernooi; 

28 november (indien een avondtoernooi) of 29 november (indien overdag) het Sinterklaastoernooi 

20 December Kersttoernooi; 

28 December Onnozelentoernooi. 

Uiteraard volgt hier t.z.t. meer informatie over. 
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