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Protocol verantwoord Jeu de Boulen op de buitenbanenSecretariaat
van de Boulodrôme Maastricht
p/a Rector Durystraat 24

Dit protocol is een aanvulling op het protocol van het NOC/NSF en
van de NJBB.
6374 DX LANDGRAAF
Algemeen.

Mobiel : 06 – 52 56 66 01

Ingaande maandag 15 juni 2020 zijn de buitenbanen van de Boulodrôme gedeeltelijk geopend om jeu de
boules te spelen. 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 verkoudheid, neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of 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?
Alleen de abonnementhouders, die gereserveerd hebben en van SBM bericht hebben ontvangen dat zij
kunnen spelen, hebben toegang tot de Boulodrôme.
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!!!!!
Openingstijden.
De Boulodrôme is van maandagavond tot en met donderdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur geopend.
Er kan op maximaal 7 banen, verderop aangeduid in dit protocol, gespeeld worden. Het advies van de
NJBB is om maximaal anderhalf uur te spelen. De locatie wordt 10 minuten voor de gereserveerde tijd
geopend. De aanwezigen worden binnen gelaten, waarna de poort weer wordt gesloten. Mocht u
eerder aanwezig zijn en met meerdere mensen moeten wachten, houd dan tenminste 1,5 meter afstand
van elkaar. Op donderdagmiddag zijn de banen alleen geopend voor Maastricht Sport (de
openingstijden moeten in overleg nog vastgesteld worden) en op vrijdagavond voor de leden van JBC
Amby, eveneens van 19.30 uur tot 21.30 uur.
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Indeling banen.
De speelbanen zijn omgenummerd van 1 tot en met 7. De overige banen zijn loopbanen. Voor
Maastricht Sport en JBC Amby geldt dat zij zelf hun baanindeling moeten maken, rekening houdend met
de voorwaarde dat de spelers de 1,5 meter afstand kunnen en moeten respecteren.
Reserveringssysteem.
Daar er maximaal 30 personen gelijktijdig aanwezig mogen zijn en conform de protocollen van NOC/NSF
en NJBB, moeten wij werken met een reserveringssysteem. Om een reserveringssysteem werkbaar en
maakbaar te maken, doen we in deze een beroep op de abonnementhouders. Zoek zelf vier personen
die twee doubletten op één baan spelen. Voor de reservering(en) voor de week erna meldt één van die
vier de namen van die vier personen, uiterlijk op donderdag tot 12.00 uur, schriftelijk aan via het
account reserveringen@Boulodromemaastricht.nl Uiterlijk de vrijdag erna krijg je schriftelijke
terugkoppeling en of de gevraagde baan voor de aanvrager gereserveerd is, inclusief het baannummer.
Per persoon kunnen maximaal twee reserveringen per week ingediend worden. Voor de leden van JBC
Amby geldt dat de vrijdagavond en de abonnementhouders die ook lid zijn van Maastricht Sport, de
donderdagmiddag al voor hen gereserveerd is en dat zij nog één reserveringsverzoek in kunnen dienen.
Dit kan op dezelfde wijze als de overige abonnementhouders. Voor vragen over de reservering(en) kun
je contact opnemen met Giel Vangangelt, telefoonnummer 06 14386113.
Maastricht Sport dient zelf een planning te maken voor de donderdagmiddag en een presentielijst van
de aanwezigen te maken. Dat geldt voor JBC Amby voor de vrijdagavond. Deze dienen gemaild te
worden naar reserveringen@Boulodromemaastricht.nl
Zowel de reserveringslijsten 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.
Corona Coördinator.
Per avond 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
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Het spelen van Jeu de boule.
Het openstellen van de banen is louter bedoeld om oefenwedstrijden te spelen. De vier spelers blijven
op dezelfde, gereserveerde baan, spelen. Er worden geen ringen en scoreborden beschikbaar gesteld.
Raap altijd je eigen ballen op, gebruik je eigen but. Wijs vooraf één persoon per baan aan die meet.
Tijdens het meten blijven de overige spelers in de loopbaan, op tenminste 1,5 meter afstand van elkaar.
Geef iedere speler een nummer van 1 t/m 4 en raap na afloop van een werpronde of de wedstrijd in
deze volgorde je eigen ballen op.
Advies van het bestuur van SBM.
Het bestuur stelt desinfecterende gel ter beschikking. Desinfecteer en was regelmatig uw handen.
U moet er van uitgaan dat de kantine vooralsnog gesloten is. Neem daarom zelf een flesje water mee!!!
Tot slot.
Het weer open gaan van de Boulodrôme is iets waar velen op hebben zitten wachten. Het bestuur vindt
het verantwoord om weer (beperkt) open te gaan, maar alleen als iedereen zich houdt aan de
protocollen. Wij zullen wekelijks evalueren hoe het gaat en mochten wij alsnog inschatten dat de
veiligheid en gezondheid van de jeu de boulers niet geborgd is, zullen wij alsnog moeten besluiten de
Boulodrôme tot nader order te sluiten. Zorg er samen voor zorgen dat het zover niet komt!!!!!!

Dit protocol is vastgesteld in de bestuursvergadering van SBM d.d. 29 mei 2020

