Jeu de boules: Coupe de Montagne St Jean 2020
Woensdag 2 september 2020 om 16 uur op de banen van
Eethuis de Diepen
Door het nare coronavirus heeft het bestuur van onze sociëteit “Jansberg” vroegtijdig het
programma van 2020 moeten aanpassen. Dat heeft tot gevolg gehad dat de jeu de boules
wedstrijd om de “Coupe de Montagne St Jean” op 1 juli gecanceld werd. Nu de RIVM de
regels versoepeld zijn heeft het bestuur gemeend de jeu de boules wedstrijd op woensdag 2
september door te laten gaan op de banen van De Diepen. De organisatie is in handen van
Marianne van Kempen, Bine van der Eijk en Camille Cammaert
Om tijdens het jeu de boules spel je aan de RIVM regels te houden adviseert
“De Nederlandse Jeu de boules bond” het volgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Heb je klachten blijf dan thuis en neem maatregels.
Op de banen moet je 1,5 meter afstand van elkaar houden.
Schud geen handen.
Gebruik alleen je eigen boules, markeer je boules erg goed, raap geen boules op van
anderen.
Gebruik je eigen meetinstrument en potlood of pen
De but wordt een keer gegooid en daarna niet meer opgeraapt. Verplaats de but
voor het volgende spel door er tegen te schoppen.
Houdt afstand van 1,5 meter afstand bij het meten.
Voor desinfectie vloeistof en tissues wordt gezorgd. Reinig je handen daar zo vaak
mogelijk mee.

De afstand tussen de banen wordt door de 1,5 meter vergroot waardoor er maar 5 banen
beschikbaar zijn. Dus er kunnen helaas slechts 20 leden deelnemen. Deelname zal in
volgorde van aanmelden zijn. Vol is vol!
Voor deelname blijft de inschrijving open tot woensdag 26 augustus door een mail te
sturen naar Bine van der Eijk: j_heide@dds.nl
De indeling van de wedstrijd zal door een computer programma voorafgaand aan de
wedstrijd plaatsvinden. Bij aanmelden op de baan van de Diepen ontvang je het scorebriefje
dat tijdens de wedstrijd bij je blijft. De uitslag moet aan het eind van de wedstrijd aan de
organisatie mondeling worden doorgegeven.
Noteer in je agenda: woensdag 2 september: “Jeu de Boules, Coupe de Montagne St. Jean”
De wedstrijd begint om 16:00 uur. De prijsuitreiking is tussen 17:00 en 18:00 uur.
Melden om 15:30 uur!
Met de fam. Holthuysen is afgesproken dat na de wedstrijd er een mogelijkheid moet zijn
om samen een hapje te eten bij voorkeur buiten op het terras bij mooi weer.

