
Tennis- en Jeu de Boules Vereniging   

Westermaat  
 
 
Coronaprotocol TJV Westermaat 
 
Nu vanaf a.s. maandag 11 mei 2020 weer mogelijk is, kunnen ook onze Tennis 
en Jeu de Boules banen weer (deels) worden gebruikt. 
De verantwoordelijkheid voor de 1,5 meter-afstand-samenleving ligt bij 
de individuele burger en de sportaanbieder. 
 
Als sportaanbieder dienen wij een “Coronaprotocol” voor te leggen aan de 
Gemeente. 
Primair is het ieders eigen verantwoordelijkheid om de regels goed toe te 
passen, en elkaar erop aan te spreken. 
Tevens zullen (bestuurs)verantwoordelijken worden gevraagd extra toe te zien 
op de naleving van deze regels. 
BOA’s kunnen eveneens handhavend optreden. 
 
De basisregels blijven uiteraard van kracht: 

 Voor en na het sporten handen wassen; 
 Hoesten en niezen in de binnenkant van je elleboog; 
 Geen handen schudden; 
 1,5 meter afstand houden; 
 Bij gezondheidsklachten altijd thuisblijven; 
 Kom zoveel mogelijk zelf om te sporten; 
 Vermijd drukte. 

 
Voor sport in het algemeen geldt verder: 

 Clubhuis en terrassen blijven (vooralsnog) gesloten; De bar is gesloten; 
 Kleedkamers en douches blijven dicht (dus thuis omkleden en douchen); 
 Toiletten kunnen worden gebruikt en daar kunnen ook de handen worden 

gewassen. Gebruik maken van aanwezig desinfecteringsmiddel. Toegang 
middels eigen sleutel; 

 Verbandmiddelen en AED op de gebruikelijke plaats in het clubgebouw (in 
de garderobe). Toegang middels eigen sleutel; 

 Geen wedstrijden. Een oefenpotje als training kan/mag wel, met 
inachtneming van de coronaregels; 

 Binnensportaccomodaties blijven dicht; 
 Zoveel mogelijk eigen materiaal gebruiken. 

 
Voor Tennis geldt verder: 

 Tennislessen weer mogelijk op de gebruikelijke avonden en tijden. 
 Alleen individueel afspreken om te tennissen. 

Dus geen kaarttennis of georganiseerd boulen; 
 Tennissers gebruiken uiteraard eigen racket; 
 Bij tennis dient men gebruik te maken van het ”Afhangbord”. Voor en  na 

gebruik schoonaken met aanwezig desinfecteringsmiddel; 
 Bij tennis uiteraard maximaal 4 personen op 1 baan; 
 Telbord niet gebruiken. 
 Indien je moet wachten op je tennisbeurt kan dat niet op het terras 

(gesloten). Hou ook hierbij de vereiste afstand. 
 
 
 
 



 
 
Voor Jeu de Boules geldt verder: 

 Allen individueel afspreken kan, maar niet georganiseerd boulen; 
 Voor Jeu de Boules (JdB) geldt ook niet meer dan 4 personen op 1 baan 

(dus geen Triplette); 
 JdB ballen niet door een ander laten oppakken. En ballen vooraf 

schoonmaken. 
 Voor JdB geen banen naast elkaar gebruiken. Ook de (middelste) baan 

dan niet betreden. Deze wordt afgezet met lint; 
 Indien er gemeten moet worden, dan door 1 persoon en de rest op 

voldoende afstand. (Vertrouw erop dat goed gemeten wordt); 
 Bij slecht weer (o.a. regen) dan GEEN gebruik maken van de tent. (Geen 

binnensporten) 
 
 
Corona contactpersoon van onze vereniging is Willy Peters (0655385846) 
 
 
1,5 meter afstand houden is overal en voor iedereen de norm 
 
Namens het Bestuur TJV Westermaat 
Willy Peters (Penningmeester) 


