
 

 
 

 

 

Ruurlo, april 2020 

Bericht van de voorzitter 5 

Beste mensen, 

In het vorige bericht heb ik al het een en ander meegedeeld over Bowls spelen met 1.5 meter afstand. In 
een separate bijlage vind u het eerste concept van een protocol voor het spelen van bowls met in 
achtneming van de regels die de overheid heeft gesteld.  
Mijn verzoek is, wilt u het protocol doornemen en vragen en opmerkingen voor zondag 25 april aan 
mij mailen. Ik ga dan uw opmerkingen en aanvullingen verwerken. 
Vervolgens stuur ik het protocol naar NOC*NSF en zij gaan de protocollen van alle sportbonden 
voorleggen aan het ministerie van VWS. Daar worden de protocollen beoordeeld en krijgen we bericht of 
we er mee mogen werken. 
 
Let op: Een en ander wil niet zeggen dat we dan al weer mogen gaan spelen. De verwachting is dat 
we zeker nog wel enige weken (of maanden?) geduld moeten hebben voordat die toestemming om 
te spelen er komt.  
 
Daarnaast zijn een aantal verenging ook afhankelijk van de eigenaar van de sportaccommodatie of die als 
de toestemming komt,  wel open zullen gaan.  
Zelf heb ik zeker twee maal in de week een (digitale)  bespreking met vertegenwoordigers van alle 
sportbonden onder leiding van NOC*NSF om alle ervaringen met elkaar te delen.  
 
Op de buitenbanen in Enschede en Haarlem kan, in principe,  de hele week gespeeld worden.  
De besturen van deze verenigingen is gevraagd of het mogelijk is een rooster te maken waarin mensen, ook 
van andere verenigingen, speeltijd kunnen reserveren. Enschede heeft daar al positief op gereageerd. 
Zelf zal ik nagaan of dat in Lochem ook geregeld kan worden.   
 
Het is mogelijk dat voor buiten spelen eerder toestemming komt dan voor in de zaal spelen maar ook dat is 
onzeker. 
 
We leven in een rare tijd vol onzekerheden. Sporten is (nu)  niet het meest belangrijke in ons leven maar 
voor de sociale contacten en onze gezondheid zou het fijn zijn dat we weer bowls zouden kunnen spelen. 
 
Het ga u allen goed, houd afstand en blijf gezond. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Jan Lenselink 
Voorzitter  
0573 452827  voorzitter@bowlsnederland.nl 
 


