
       CORONA PROTOCOL 

 Odiz-Frogs Petanque versie 21 maart 2021 

Het corona protocol voor Odiz-Frogs Petanque is goedgekeurd . 
We mogen onder strikte voorwaarden weer gaan boulen …........ maar, we dienen ons strikt aan de  
opgestelde regels te houden ! 

Dus : 
Als je verkoudheids-, griep- of koorts verschijnselen hebt :  BLIJF THUIS 
Als je je niet aan het protocol wilt of kunt houden : BLIJF THUIS 
Als je het voor jezelf (nog) niet aandurft :BLIJF THUIS 

En verder zoals de regels van het RIVM voorschrijven. 

De specifieke regels die voor het terrein van ODIZ Frogs gelden: 

Niet in de Dome, 
Niet in de Kantine, 
Niet in de kleedkamers, 
Toiletten in de hal van de kantine gebruiken. 
Groepen niet groter dan 4 en niet wisselen van samenstelling. 
1,5 meter afstand houden 
Na de activiteit het terrein direct weer verlaten. 
Hou je aan de looproutes 
Er kan niet buiten de gestelde tijden gebruik gemaakt worden van het terrein. 

Alles met als doel de gezondheidsrisico's voor iedereen zoveel als mogelijk te beperken. 

01 – Er wordt voorlopig uitsluitend op woensdag en recreatief gespeeld. (spelplezier staat voorop) 

02 – Om de onderlinge afstand te garanderen en kans op besmetting te voorkomen zullen er  
        een aantal strikte regels gelden : 

− Er worden alleen doublet partijen gespeeld, en niet in de hal. 

− Er wordt op maximaal 4 banen gespeeld (baan 1-5-9 en 13) 

1 5 9 13

Baan indeling



 
− Er mogen dus 16 maximaal spelers gelijktijdig op het complex aanwezig zijn 

                  dus geen andere spelers ,toeschouwers of bezoekers. 

− Er wordt een poule indeling gemaakt : 

                   –  poule 1 speelt van 12:30 tot 14.00 uur , en verlaat na afloop direct het complex 

− poule 2 speelt van 14.15 tot 15:45 uur ,  en verlaat na afloop direct het complex 

− poule 3 speelt van 16.00 tot 17:30 uur ,  en verlaat na afloop direct het complex 

− Omdat er voorlopig alleen doublets gespeeld mogen worden, is het noodzakelijk dat  
er steeds 4  spelers per beschikbare baan zijn. 
Om iedereen die wil spelen in de gelegenheid te stellen, kan het zijn dat één  
of meerdere personen een extra wedstrijd moeten spelen 
Als dit niet lukt kan het zijn dat iemand wordt uitgeloot! 

− Er wordt niet ge-tosst of  geloot , alle partijen worden voor-geloot en de  
                  banen worden toegewezen. 
          
            –     Iedereen die op woensdag wil spelen stuurt op maandag een mailtje naar 
                   naar de wedstrijdleiding, en krijgt dan op dinsdag een mailtje met de loting  
                   en de toegewezen baan. 

Als buienradar voor woensdag een neerslagkans van 20%  
of hoger voorspelt wordt er niet gespeeld!(zelf checken !) 

− (Echt)paren spelen altijd samen als vast team. 

− Team A begint en staat aan de hal-kant van de baan (onderlinge afstand min 2 meter).  
− Team B staat dan aan de overzijde elk op een hoek van de baan 
− De looproutes bij het wisselen van de werp beurt staan op bijgevoegd kaartje 

                        –    Een lid van elk team gooit met zijn eigen butje 
− Het team dat begint en het team dat een mêne heeft gewonnen gooit  

                              telkens zijn eigen butje uit. 
− Na elke worp kijkt eerst één speler van de tegenpartij welke boule 

                              het beste ligt 
− Deze speler loopt dan terug naar zijn plaats, en één speler van 

                              de spelende partij controleert dit. 
− Als men het eens gaat het team dat de winnende boule(s) heeft  



                              geplaatst spelen. 
                         –    Er wordt niet gediscussieerd en er wordt niet gemeten ! 

                         –   Na afloop van elke mêne pakt eerst speler A1 zijn eigen boules, daarna 
                              speler A2, B1 en tenslotte B2 
                         –  Het team dat gaat spelen gaat volgens volgens de looproute naar zijn  
.                            positie (zie Looproutes) 
                         –  Na afloop van elke mêne pakt altijd alleen zijn eigen boules,  
                         –  Als de speeltijd voor een poule is verstreken verlaten alle spelers direct het terrein 
                         –  Houdt altijd minimaal 1,5 m afstand                                                                                                                                                                                                                                   
                         –  Maak thuis meteen je boules en het butje schoon es was je handen 

Als iedereen zich aan de regels houdt, kunnen we mogelijk toch op deze manier aangepast spelen 
zonder al te grote persoonlijke gezondheid risico's . 

Het is zo wel minder gezellig , maar dat kan even niet anders. 

 Omdat de vereniging veel  inkomsten mist is het misschien ook een idee dat elke speler op    
 vrijwillige basis, per wedstrijddag bijvoorbeeld 1 of 2  euro in de pot doet.  

Als iedereen zich strikt aan deze regels houdt kunnen we hopelijk zo snel mogelijk weer 'normaal' 
gaan spelen 
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