
 
 
Ouderkerk aan de Amstel, 20 mei 2020 
 
 
Beste jeu de boules speler, 
 
Na de aankondiging van de versoepeling van de Coronaregels, mag er weer buiten gesport 
worden in groepen. Dit betekent dat de jeu de boules club (in overleg met de gemeente) 
vanaf woensdag 3 juni weer van start mag gaan.  
 
De gemeente heeft gevraagd om een protocol met hierin uitleg over hoe de activiteit op een 
veilige manier wordt uitgevoerd. Samen met het bestuur hebben we geprobeerd een manier 
te vinden waarop u met kleine aanpassingen zoveel mogelijk het spel kunt spelen zoals u 
gewend bent. Gezamenlijk hebben we een protocol gemaakt die naar de gemeente wordt 
gestuurd. Officiële wedstrijden en competities zijn tot 1 september niet mogelijk. Onderlinge 
(club) trainingswedstrijdjes/potjes zijn mogelijk in eigen teamverband en binnen de club. 
Hierbij dient de anderhalve meter maatregel in acht genomen te worden. Het nadrukkelijke 
doel is primair om te sporten en te bewegen. 
  

 In de bijlage vindt u de regels die Coherente heeft opgesteld om deel te kunnen nemen aan 
de Jeu des boules. Leest u ze alstublieft goed door! U mag alleen met inachtneming van de 
regels rondom Covid-19 weer starten! 
 
Het lastigste, maar meest noodzakelijk, is het houden van de 1,5 meter afstand tot elkaar. 
We willen u vragen hier heel goed op te letten. Als we ons niet aan deze afstand tot elkaar 
kunnen houden, moet de activiteit weer worden gestaakt. Ook op 1,5 meter afstand kan het 
heel gezellig zijn! 
 
Het is mogelijk dat handhaving komt controleren op het houden van afstand. Bij niet houden 
aan de afstand kunt u een boete krijgen van € 395,-. Deze boete is voor eigen rekening. Durft 
u het nog niet aan om te komen, blijf dan nog thuis. Bij twijfel niet doen! 
Bent u er wel klaar voor? Dan zien we u graag op de jeu des boules baan. 
 
Sportieve groet, 
 
Anita Vlug 
Tim Boot 
 
 
Stichting Coherente  



Bijlage maatregelen jeu des boules 
 
Hygiëne maatregelen bij de jeu de boulesbaan 
Tijdens de huidige periode van het coronavirus (COVID-19) heeft Coherente de volgende 
maatregelen en regels vastgesteld. De belangrijkste hiervan is: Blijf thuis bij 1 of meer van de 
volgende klachten: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, koorts. 
 
Hoe wordt de veiligheid gewaarborgd? 
Het landelijk protocol is te allen tijde onze leidraad. 

• Elke bijeenkomst wordt er een korte introductie gegeven over de regels. De regels 
staan ook op een A4/A3 formulier die bij elke bijeenkomst aanwezig is. 

• Was voor en na de bijeenkomst thuis uw handen. 

• Een begeleider van de jeu des boules zal een geel hesje dragen en toezien op het 
naleven van de regels. 

• Elke deelnemer brengt zijn/haar eigen speelballen mee. Deelnemers maken gebruik 
van plastic handschoentjes zowel tijdens de indeling van de groepen en tijdens het 
spelen van het spel.  

• De regels die gelden vanuit het RIVM moeten door iedereen worden nageleefd. 
Wanneer dit niet gebeurt zal er een waarschuwing volgen, bij een volgende 
overtreding kunt u geweigerd worden bij de activiteit.  

 
Iedere deelnemer wordt van tevoren geïnformeerd over de regels t.o.v. hygiëne: 

• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop  

• Wees als 70-plussers of wanneer u een kwetsbare gezondheid heeft extra voorzichtig 

• 1,5 meter afstand.  

• Gaat u voordat u naar de activiteit vertrekt thuis naar het toilet. 

• Handen wassen voor en na het bezoek aan de activiteit. 

• Deelnemers mogen niet eerder dan 15 minuten voor de activiteit aanwezig zijn.  

• Na de bijeenkomst gaan deelnemers meteen naar huis. 

• Bij klachten blijft u thuis, zoals bij: neusverkoudheid, hoesten, koorts, benauwdheid. 

• Blijf thuis als iemand in uw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus 
(COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek 
kunt worden, moet u thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact. 

 


