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Protocol verantwoord Jeu de Boulen in de Boulodrôme Maastricht 

Dit protocol is een aanvulling  op het protocol van het NOC/NSF en van de NJBB. 

Algemeen. 

Met ingang van 01 juli jl. heeft het kabinet de maatregelen die getroffen waren in het kader van Corona, 

aanzienlijk verruimd. Vanaf die datum kan er onder voorwaarden zowel buiten, als binnen weer 

gebouled worden. Dit kan alleen als iedere aanwezige zijn of haar verantwoording neemt en onder 

strikte voorwaarden. Onder verantwoording nemen verstaat het bestuur: 

- blijf thuis als je de afgelopen 24 uur symptomen hebt gehad van: 

o verkoudheid,  

o neusverkoudheid,  
o hoesten,  

o benauwdheid; 

o koorts. 

- Neem die verantwoordelijkheid niet alleen voor jezelf, maar ook voor 
de mensen die aan het boulen zijn!!!!  

- Alleen dan kan het bestuur haar verantwoordelijkheid nemen om de 

banen open te houden.  

- Wij rekenen op uw gezond verstand! 
 

Wie hebben toegang tot onze locatie? 

In eerste instantie hebben alleen de abonnementhouders toegang tot de Boulodrôme. Indien SBM 

toernooien organiseert, hebben de abonnementhouders eveneens voorrang. Als er 1 week voor het 

toernooi nog plaatsen vrij zijn, stelt het bestuur deze ook open voor licentiehouders van andere 

verenigingen. 

Niet meer reserveren. 

SBM werkt niet meer met reserveringen. Wel dient per dagdeel een presentielijst bijgehouden te 

worden waarop u in ieder geval uw naam en telefoonnummer dient in te vullen.  

Zowel de presentielijsten van SBM, als de presentielijsten van Maastricht Sport en JBC Amby, zullen 

desgevraagd ter beschikking gesteld worden aan de GGD, als zij contact opvolging moeten doen na een 

eventuele besmetting van een persoon die bij ons in de Boulodrôme is geweest.  
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Looproute naar de banen. 

Nadat u via het toegangshek het park heeft betreden, loopt u rechtsaf naar het terras/de banen. U 

verlaat de banen door via de kantine naar de hoofdingang te lopen. Als u naar het toilet gaat, loopt u via 

de kantine naar het toilet. Het gangpad bij de toiletten is een cruciaal punt in deze. Mocht er iemand op 

het toilet zijn (ook alleen om de handen te wassen),  wacht u op de gang op gepaste afstand tot de 

persoon van het toilet is. Degene die van het toilet af komt gaat via de hoofduitgang naar buiten Deze is 

vanwege het coronaprotocol enkel naar buiten toe te gebruiken. Hiermee voorkomen we dat boulers 

zich op smalle paden moeten kruisen. Mocht dit niet ter vermijden zijn, heb dan respect voor elkaar en 

houdt 1,5 meter afstand!!!!!   

Bij slecht weer kan er op de binnenbanen gespeeld worden. Dan geldt de volgende looproute: via de 

gang naar het toilet en via de deur tegen over de toiletten naar de binnenbanen. Van de hal via de 

kantinedeur naar de kantine.  

Looproute van de bar. 

Indien u een drankje hebt gehaald in de bar, dan kunt u via de deur naar het terras terug naar het terras, 

maar loop hier alleen als niemand binnen komt. Blijf voldoende afstand houden!! Bestuur constateert 

dat de medewerking in deze tot nu toe groot is. Bedankt daarvoor!!! 

Openingstijden. 

De Boulodrôme is op maandagavond en van woensdag- tot en met vrijdagavond van 19.30 uur tot 22.30 

uur geopend. Dit houdt in dat we op DINSDAG gesloten zijn!! De vrijdagavond is de clubavond van JBC 

Amby, maar dan is voldoende ruimte voor overigen om te komen spelen. Op maandagmiddag en 

woensdagmiddag is de Boulodrôme geopend van 13.30 uur tot 16.30 uur. 

Aantal boulers per dagdeel. 

Cruciaal is dat alle aanwezigen (zowel boulers als toeschouwers) een zitplaats op het terras, of bij slecht 

weer in de kantine moeten hebben. Dit staat expliciet in het horecaprotocol. Het bestuur gaat uit van 

circa 50-56 zitplaatsen op het terras. Bij slecht weer wordt voor dit aantal een zitplaats in de kantine en 

de hal gecreëerd. Nieuw in het horecaprotocol is dat maximaal 4 personen aan een tafel mogen zitten 

met inachtneming van de 1,5 meter afstand. Uitgangspunt is dat er gespeeld wordt met doubletten, 

maar dat op de 4 buitenbanen grenzend aan de tegelstrook, tripletten is toegestaan. De tegelstrook 

geldt dan als loopbaan.  
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In principe geen loopbanen. 

Volgens het protocol van de NJJB hoeft er naast de speelbaan geen loopbaan meer te zijn. Het bestuur 

adviseert als er voldoende ruimte is, toch een loopbaan aan te houden. Dit om de 1,5 meter afstand 

beter na te kunnen komen.  

Corona Coördinator. 

Per dagdeel dient het bestuur van SBM een Corona Coördinator (CC) aan te stellen. Daar deze zichtbaar 

aanwezig moet zijn, draagt hij of zij een oranje hesje, met het opschrift “houd 1,5 meter afstand”. De 

taak van deze CC is er op toe te zien dat de protocollen van NOC/NSF, NJBB en SBM nageleefd worden. 

Als de CC vaststelt dat dit niet gebeurt, spreekt hij of zij de persoon of personen hierop aan. De 

aanwijzingen van de CC dienen strikt nageleefd te worden. Niet naleven kan tot verwijdering van de 

locatie leiden, maar laten wij hopen dat het zover niet komt. Neem altijd in acht dat een CC een 

vrijwilliger is, die het mogelijk maakt dat we met elkaar kunnen boulen. Behandel deze altijd met 

respect!!! 

Het spelen van Jeu de boules. 

Het ruimer openstellen van de Boulodrôme en het versoepelen van de regels kan alleen een succes 

worden als we ons aan bepaalde regels houden. Het advies van de NJJB is: gebruik je eigen but, je eigen 

meter en raap alleen je eigen bouleballen op. Indien er geen officiële wedstrijden gespeeld worden 

gebruiken we het scorebord en de ringen niet.   

Advies van het bestuur van SBM. 

Het bestuur stelt desinfecterende gel ter beschikking. Desinfecteer en was regelmatig uw handen. 

De kantine is weer geopend. Houd ook in de kantine 1,5 meter afstand van elkaar!!!!! 

Tot slot. 

Met het ruimer openstellen van de Boulodrôme en vooral het openen van de kantine, hoopt het bestuur 

dat het nog gezelliger wordt en dat velen de weg naar onze locatie weer weten te vinden. 

Dit protocol is vastgesteld in de extra bestuursvergadering van SBM d.d. 4 juli 2020 
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