
 

 

 

 

 
Bericht van de voorzitter nummer 8 

 
Geachte besturen,  
 
Gisteravond heeft de regering een aantal versoepelingen van de corona maatregelen afgekondigd. 
We mogen dus vanaf 11 mei weer buiten bowls spelen. Vanochtend (donderdag 7 mei) is er een 
digitaal overleg geweest met vertegenwoordigers van sportbonden en het NOC*NSF. 
Protocol 
De volgende stappen zijn afgesproken: 

1) Het protocol dat nu voor jeugdsport geldt,  wordt aangepast voor volwassenen.  
2) Dat protocol gaat voor goedkeuring naar het RIVM. 
3) De verwachting is dat het goedgekeurde protocol vrijdagmiddag 8 mei beschikbaar is. 
4) Dat protocol wordt via het bondcenter zo snel mogelijk naar u toegestuurd. U kunt vrijdag ook 

op de website van NOC*NSF en / of van de NIOBB kijken want daar wordt het ook 
gepubliceerd.  

5) De sport specifieke protocollen worden nu niet door het RIVM beoordeeld maar u moet zo ’n 
protocol wel hebben. Ik heb het protocol aangepast en zit al als bijlage bij dit bericht. 
 

Buiten spelen 
 We mogen dus gaan spelen maar er mogen geen wedstrijden worden georganiseerd.  
In Haarlem, Enschede en (in beperkte mate) Lochem hebben we velden waar de hele week op 
gespeeld kan worden. 
Ik heb die verenigingen geadviseerd om nu eerst met de gemeenten te overleggen of met in 
achtneming van de protocollen weer gespeeld mag worden. De veiligheidsregio ’s waaronder de 
gemeenten vallen, geven de gemeenten opdracht om er op toe te zien dat alles volgens de regels 
verloopt, vandaar dat overleg met de gemeente heel verstandig is.  
Als er toestemming is om te spelen hebben de verenigingen in Haarlem en Enschede al aangegeven 
dat ook leden van andere verenigingen welkom zijn. Vooralsnog laat ik het aan hen over hoe ze dat 
willen organiseren. Uiteraard ben ik bereid daarover te adviseren. 
Ik weet dat er verenigingen (o.a. Woods, BC  Hengelo, BC Haaksbergen) zijn die in de 
zomermaanden op een andere sportaccommodatie buiten gaan spelen. Ik adviseer die verenigingen 
contact op te nemen met de gebruikers van die accommodatie om afspraken over het spelen te 
maken. Het protocol voor bowls kan helpen om tot die afspraken te komen.  
 
Tips 

 Aangezien het niet handig is om met scoreborden te werken heb ik Henk Kwant; hij beheert de 
website van de NIOBB; een link naar een document voor een scorebriefje op de website te 
plaatsen. Leden kunnen dan zelf hun scorebriefjes uitprinten.  

 Ik merk dat er leden zijn die niet goed op de hoogte zijn met alle richtlijnen en protocollen. U 
kunt iedereen verwijzen naar de website van NOC*NSF daar is veel informatie te vinden. 

 
 



 

 
 

 
 

 Er komt geen (strenge) regel voor het aantal spelers dat op de banen mag zijn. Immers op een 
groot veld kunnen meer mensen de 1.5 meter afstand in achtnemen dan op een klein veld. 
Mijn advies is ga uit van 4 spelers per baan (pairs) omdat aantal te bepalen.  

 
Toekomst 
Het is volstrekt duidelijk dat er weer strengere maatregelen zullen komen als het aantal zieke mensen 
weer  gaat stijgen. Tenslotte sterven er nog dagelijks mensen aan deze ziekte / virus. Het is dus van 
het grootste belang dat we ons aan de afgesproken regels houden. Ik reken er op dat u dat ook met 
de leden van uw verenging bespreekt.  
 
Andy Docter 
Ik maak van deze gelegenheid gebruik om u over een heel ander onderwerp te informeren. Tot onze 
grote verrassing heeft een bowls magazine dat verbinding heeft met world bowls Andy Docter, naast 
spelers uit andere landen, voorgedragen als speler van het jaar 2019. Mensen kunnen dus op hem 
stemmen. Wij zijn hierover door enkele mensen benaderd.  
Wij hebben hierover contact gehad met de leiding van World Bowls. Zij hebben ons aangegeven dat 
deze verkiezing een eenmansactie is van de hoofdredacteur van het blad. Zij zullen deze 
hoofdredacteur dan ook laten weten dat Andy geen lid van de NIOBB meer is en in 2019 ook 
nauwelijks wedstrijden heeft gespeeld.  
 
Met vriendelijke groeten, mede namens het bestuur 
Jan Lenselink voorzitter 
0573 452827 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


