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We gaan weer boulen vanaf woensdag 13 mei! 
 
Beste MIDI leden, 
 
We zijn blij, net zoals jullie waarschijnlijk, dat we na 2 maanden sluiting weer kunnen spelen, 
zij het onder een aantal strikte voorwaarden: alleen spelen op de buitenbanen, beperkte 
openstelling, max. 56 aanwezigen en niet gezellig met elkaar na afloop nog iets drinken. Dat 
moet nog even wachten. Maar we kunnen in ieder geval onze sport weer beoefenen en na 
weken van quarantaine zien we elkaar weer. 
 
We moeten de richtlijnen van de RIVM, NOC*NSF en NJBB aanhouden om de toestemming 
van de gemeente Delft niet te verkwanselen en – nog erger – boetes te vermijden. 
  
Voor de goede orde wijzen we op onderstaande protocollen. Besef dat openstelling, 
protocol(len) etc. van tijdelijke aard zijn: ze kunnen / moeten gewijzigd worden als 
ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, of op aangeven van de overheid. 
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Protocol m.b.t. het spelen van petanque tijdens de corona crisis 
 
Het merendeel van ons ledenbestand behoort tot de kwetsbare doelgroep ouderen.  
Het is daarom van belang om zorgvuldig om te gaan met de gezondheid van deze doelgroep. 
 
Neem je eigen verantwoordelijkheid en bezoek alleen de vereniging als je zelf geen 
gezondheidsklachten hebt of een van je huisgenoten. Blijf thuis als je een van de volgende 
(ook milde) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts vanaf 38Cº. 
 
Kom maximaal 15 minuten voor tijd naar de accommodatie, dat is meer dan voldoende. 
Ga voor vertrek thuis nog naar het toilet, en was je handen. 
Neem ook kennis van de hygiëne regels die zijn opgehangen. Houd vanaf de parkeerplaats 
1,5 m. afstand van elkaar en ook bij aankomst bij en vertrek vanaf de accommodatie. 
 
(Houd rekening met de golfers die nu spelen vanaf hole 1 bij de ingang van het hek) 
 
 
De kantine is gesloten en er mag geen drank of etenswaren worden verkocht. Die dien je dus 
zelf mee te nemen. Alle bardiensten zijn tot nader order vervallen. 
 
Alleen het invalidetoilet is beschikbaar; de deur wordt geopend door de corona 
verantwoordelijke, binnen volg je de verplichte looprichting. 
 
Er mag 1 persoon tegelijk naar binnen (afgezien van de corona verantwoordelijke). 
 
Het is toegestaan om éénmalig je boules en andere zaken uit je locker te halen. Na het spelen 
dien je dat mee naar huis te nemen. 
Zo lang het protocol van kracht is, is het niet toegestaan de lockers te gebruiken. 
 
Er mag onder geen beding binnen gespeeld worden. 
 
Elke speelmiddag en avond is er (herkenbaar) een corona verantwoordelijke aanwezig die 
voor ieders gezondheid er op toeziet dat het protocol wordt nageleefd. 
Bij overtreding van protocol of richtlijnen riskeert MIDI een boete van € 4.000.-. Volg daarom 
altijd de aanwijzingen nauwkeurig op! 
 
Wanneer je klaar bent met spelen verlaat dan de accommodatie direct en blijf niet socializen. 
 
Uitsluitend spelers mogen gebruik maken van de accommodatie. Toeschouwers of 
sociaal belangstellenden zijn niet toegestaan! 
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Openingstijden 
 
Dinsdag- woensdag- donderdag, zaterdag- en zondagmiddag van 14.00 – 16.00 uur. 
Woensdag- en vrijdagavond van 20.00 – 22.00 uur. 
 
Vooraf aanmelden 
 
Er mogen maximaal 56 personen op de accommodatie aanwezig zijn (afgezien van de corona 
verantwoordelijke). 
Om te voorkomen dat, zeker nu iedereen weer staat te trappelen om te spelen, er te veel 
mensen tegelijk aanwezig zijn en we leden moeten teleurstellen, dient iedereen die wil komen 
spelen zich vooraf aan te melden bij Paul Koogje. 
Doe dit bij voorkeur per e-mail (ViceVoorzitter@midi-petanque.nl) of tekstbericht. 
 
Als er een uur voor opening minder dan 4 aanmeldingen zijn, zal de accommodatie niet 
beschikbaar zijn. 
 
Het spelen 

 

 Spelen is alleen toegestaan in de daarvoor aangegeven banen. 

 Samenstellen van équipes gebeurt door de corona verantwoordelijke d.m.v. speelkaarten. 

 Schud geen handen voor en na de activiteit. 

 Speel met maximaal 4 personen op 1 baan waarbij je een onderlinge afstand van 1,5 m. 
aanhoudt (tenzij je uit hetzelfde huishouden komt). 
Het maximum van 4 personen betekent dat er alleen tête-à-tête of in doubletten mag 
worden gespeeld. 

 Gebruik alleen je eigen boules en but. Raap niet andermans but of boules op. 

 Na afloop van een werpronde rapen de spelers één voor één hun boules op. 

 De speler die de but verkeerd uitgooit pakt zijn but op. De tegenstander legt vervolgens 
een eigen but op de reglementaire afstand. 

 Maak alleen gebruik van je eigen meetinstrumenten (rolmaat/meetlint) en eigen scoreteller. 
I.v.m. de hygiëne wordt er geen gebruik gemaakt van scoreborden en werpcirkels. 

 Maak alleen gebruik van je eigen toss munt. 

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

 
 
 
Ondanks alles: welkom terug & veel plezier! 

 
Het bestuur 
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