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Protocol jeu de boules Compleet  

LIEROP 

 

Protocol verantwoord sporten jeu de boules  
 

Opgesteld door het bestuur en jeu de boules werkgroep van KBO-Lierop 
 
Regels: 
➢ Als we beginnen wassen we onze handen met desinfecterende gel en dat doen we ook 

na afloop van het spel. 
➢ We boulen met een beperkte groep (maximaal 12 personen). 
➢ We gebruiken alleen baan 1, 3 en 5. 
➢ We wisselen niet van gooikant, baan 3 vanuit Henricushof en baan 1 en 5 vanuit de 

Vurherd. 
➢ We boulen maximaal 2 tegen 2. 
➢ Er staat 1 bouler in de cirkel. De rest op onderling 1,5 meter afstand. 
➢ We laten per baan één persoon meten, met eigen meetlint, niet door anderen te 

gebruiken.  
➢ We vragen per baan één persoon om te bewaken dat de regels goed nageleefd worden. 
➢ We halen om de beurt de ballen op nadat alle ballen zijn gegooid. 
➢ We spelen twee of drie middagen/ochtenden zodat iedereen kan meedoen.  
➢ We schudden geen handen voor en na de activiteit. 
➢ We gebruiken alleen onze eigen boules en but, die je hebt meegenomen van huis. Raap 

niet andermans but of boules op. Om te voorkomen dat na een méne 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. 

➢ We laten per baan maximaal 1 persoon de scores bijhouden. Bij het verlaten van de 
baan dient het scorebord door deze persoon schoongemaakt te worden met 
desinfecterende spray/gel. 

➢ We wijzen 1 persoon aan die de werpcirkels oppakt/neerlegt. Bij het verlaten van de 
baan dient de werpcirkel gedesinfecteerd te worden. 

 
Voorwaarden: 
➢ We zorgen dat er voldoende desinfecterende spray/gel staat bij de banen waarop 

gespeeld mag worden zodat scoreborden en werpcirkels kunnen worden 
gedesinfecteerd en de handen kunnen worden gewassen. 

➢ Neem je eigen verantwoordelijkheid en bezoek alleen de vereniging als je geen 
gezondheidsklachten hebt. Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde) symptomen 
hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38C°). 

➢ We spelen maximaal 1,5 uur achter elkaar (of langer als de corona-verantwoordelijke van 
de vereniging dit heeft aangegeven). We verlaten de accommodatie direct na het spelen. 
 

Aandachtspunten: 
➢ Discipline om zich aan de regels te houden. 
➢ We kunnen het toilet bij Henricshof niet gebruiken, we mogen ook niet binnen komen. 
➢ We kunnen geen koffie zetten. 
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