
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Protocol verantwoord spelen jeu de boules 
 
Inleiding 
We gaan m.i.v. 6 april a.s. weer starten met het jeu de boules spel. Echter met beperkingen. 
Deze beperkingen zijn gebaseerd op de RIVM-maatregelen, zoals die zijn uitgewerkt in het 
protocol van onze stichting. Aanvullend op het protocol van onze stichting gelden voor de jeu 
de boules nog de voorschriften die zijn gebaseerd op de protocollen van de NOC/NSF en de 
Nederlandse Jeu de Boules Bond. Deze voorschriften zijn in dit protocol nader uitgewerkt. 
Onze deelnemers bestaan voor een groot deel uit de groep kwetsbare ouderen. Het is 
daarom van belang de voorschriften extra goed na te leven. 
Neem je eigen verantwoordelijkheid en bezoek alleen de accommodatie als je geen 
gezondheidsklachten hebt. Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde) symptomen 
hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 °C). 
We proberen door handhaving van de in dit protocol genoemde maatregelen de risico’s 
zoveel mogelijk te beperken. Je maakt zelf de afweging of het verantwoord is aan de 
activiteiten deel te nemen. Deelname geschiedt op eigen risico! 
 
Voordat je gaat spelen 

• Kom 10 minuten voor aanvang op de accommodatie. 

• Neem je eigen jeu de boules ballen en but mee. 

• Meld je met je lidnummer bij de spelleider en volg de gegeven aanwijzingen op. 

• De spelleider wijst de banen aan waarop en door wie wordt gespeeld. 

• Gebruik de bij de banen aanwezige desinfecterende spray/gel voor je handen en de te 
gebruiken materialen. 

• Neem kennis van en volg de aangegeven looproutes op de accommodatie. 
 

Tijdens het spelen: 

• Houd te allen tijde 1,5 meter afstand van elkaar op de baan. 

• Schud geen handen voor en na de activiteit. 

• Speel met maximaal 4 personen op 1 baan waarbij je een onderlinge afstand van 1,5 
meter aanhoudt, tenzij je uit hetzelfde huishouden komt. 

• 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 mène 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 spelmateriaal (rolmaat/meetlint. tossmunt). 

• Om wisselingen te voorkomen speel je alleen in tête-à-tête en doubletten met dezelfde 
tegenstander. 

• Ook als er tijdens een partij moet worden gemeten, houden de andere spelers 1,5 meter 
afstand. 

• Laat per baan maximaal 1 persoon de scores bijhouden. 

• Speel maximaal 1,5 uur achter elkaar (of langer als de spelleider dit heeft aangegeven). 

• Gebruik van de kantine is niet toegestaan. 

• Bij gebruik van het toilet (op de begane grond) wordt deze schoon achtergelaten. 

• Verlaat de accommodatie direct na het spelen. 


