
 

Aankondiging hervatting Sport Boules trainingen. 
 

Op 6 mei 2020 heeft de minister president Mark Rutte in een persconferentie aangegeven dat het 

per 11 mei 2020 weer is toegestaan om buitensport te beoefenen. De sporters moeten zich aan de 

basisregels omtrent verspreiding van het COVID-19-virus blijven houden. Deze zijn, zoals 

gepubliceerd op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-

maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen 

 

 Was uw handen. 

o 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen. 

o Voordat u naar buiten gaat, als u weer thuis komt, als u uw neus heeft gesnoten, 

natuurlijk voor het eten en nadat u naar de wc bent geweest. 

 Hoest en nies in de binnenkant van uw ellenboog. 

 Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg. 

o Was daarna uw handen. 

 Schud geen handen. 

 Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen. 

o Dit geldt voor iedereen op straat, in winkels en op het werk als u een vitale functie 

heeft. Maar niet thuis en ook niet op straat als het mensen zijn uit uw gezin of 

huishouden. 

o Door 1,5 meter afstand te houden is de kans kleiner dat mensen elkaar besmetten. 

 Werk zoveel mogelijk thuis. 

 Vermijd drukte. Als u ziet dat het lastig wordt om 1,5 meter afstand te houden: ga weg. 

o Blijf in de buurt van huis. Reis zo veel mogelijk lopend of met de fiets. 

o Gebruik het openbaar vervoer alleen als het echt niet anders kan. 

o Waar thuiswerken niet mogelijk is, spreiden werkgevers de werktijden. 

Op locaties waar het mogelijk is om aan bovenstaande regels te houden, is het per 11 mei 2020 weer 

toegestaan om buiten te trainen. Daarnaast stelt de FSBN de volgende extra voorwaarden: 

 Op locaties waar het niet mogelijk of toegestaan is om gebruik te maken van een 

wasgelegenheid, moeten de sporters thuis hun handen wassen. 

 De trainer vraagt aan elke sporter individueel, binnen het uur voorafgaand aan de training, of 

deze vrij is van het Coronavirus, verkoudheid, griep en koorts. 

 Indien het Sport Boules-trainingsveld gesitueerd is in de directe nabijheid van een andere 

buitensportaccommodatie, moet er door deze sportverenigingen dusdanige schriftelijke 

afspraken zijn gemaakt, dat alle betrokken sporters zich aan de richtlijnen van de 

rijksoverheid kunnen houden. 


