
Assen, 9 mei 2020 

Beste leden van ’n Boel Plezier, 

Nu het vanaf maandag 11 mei door de versoepeling van de maatregelen om de verspreiding van het 

coronavirus tegen te gaan mogelijk is buiten te sporten onder stringente voorwaarden is het bestuur 

vrijdag 8 mei bijeengekomen om de clubactiviteiten weer op te starten. Deze activiteiten kunnen niet 

dezelfde zijn zoals we gewend zijn. Het doel is boulen weer mogelijk te maken met inachtneming van 

de op dit moment geldende beperkingen. Zo zullen er voorlopig geen competities of 

kampioenschappen worden gehouden. 

Iedereen is uiteraard op de hoogte van de anderhalve meter regel, geen handen schudden, niezen in 

de elleboog, het gebruik van papieren wegwerp zakdoekjes etc. Deze blijven onverminderd van 

kracht. 

Om aan de gestelde voorwaarden, vooral die van de anderhalve meter, te kunnen voldoen heeft het 

bestuur een aantal voorzieningen getroffen om het spelen mogelijk te maken. 

Deze voorzieningen zijn de volgende: 

Ons veld wordt opgedeeld in 14 afgebakende banen met een breedte van 4 meter. Deze banen zijn 

genummerd. Tussen iedere baan wordt een looppad gecreëerd van anderhalve meter. Op deze 

manier kunnen, uitgaande van doublettes, 56 leden op ruime afstand van elkaar spelen. Voor het 

uitwerpen van het but moet de aangewezen persoon een eigen but gebruiken zodat niemand het but 

van een ander hoeft aan te raken. Pak elkaars boules niet op! Het gebruik van werpcirkels is niet 

toegestaan.  

De kantine wordt geopend maar dan alleen voor bezoek aan het toilet. Er wordt een looproute 

uitgezet voor dames en heren met  bij binnenkomst in de kantine een aanduiding of het toilet al dan 

niet bezet is. De kantine mag niet gebruikt worden als wachtruimte.  Consumpties mogen niet 

worden verkocht.  

Het bestuur heeft besloten om op dinsdagmiddag en vrijdagmiddag  voor de eerste ronde alleen 

leden toe te laten die zich vooraf hebben aangemeld via On Tip. Deze aanmelding moet plaats vinden  

voor 12.00 uur. De loting die na 12.00 uur in gang wordt gezet wordt om 13.45 uur bekend gemaakt. 

Men is dan op de hoogte van zowel de tegenstanders als ook van de baan waarop wordt gespeeld.  

Leden die zich niet hebben gemeld doen niet mee aan de eerste ronde. Wie na de eerste speelronde 

nog een partij wil spelen kan dit met andere aanwezigen afspreken. 

Een handleiding voor de wijze van aanmelding via On Tip is bijgevoegd. Hierin staat ook vermeld hoe 

men zich telefonisch kan aanmelden als men niet overweg kan met On Tip. 

Voor de woensdagavond en de zondag wordt geen loting georganiseerd. Men kan onderling 

afspraken maken met wie men speelt, zoals de gewoonte is bij vrij spelen. 

Er zijn in het kader van een betere hygiëne extra voorzieningen aangebracht. Uitleg vindt voor het 

begin van de speelmomenten plaats op het veld.  



In verband met de noodzakelijke voorbereidingen gaan bovenstaande activiteiten in op WOENSDAG 

13 MEI aanstaande. 

Voor alle duidelijkheid: het bestuur biedt op deze wijze aan de leden de gelegenheid te spelen en ziet 

er tevens op toe dat een ieder zich aan de voorschriften houdt. Het bestuur wil uitdrukkelijk 

vermelden dat het ieders eigen verantwoordelijkheid is of men van deze geboden gelegenheid 

gebruik maakt. 

Het bestuur zal regelmatig evalueren en bekijken of we op de boven geschetste manier kunnen 

doorgaan of dat we aanpassingen moeten verrichten. 

Het bestuur hoop dat  veel leden de weg naar de Rode Heklaan weer weten te vinden. 

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur van ’n Boel Plezier Assen 

 

 


