
     Beste clubgenoten        

 
Vanaf maandag 25 mei, 19:00 uur zijn jullie weer welkom om petanque te spelen. Uiteraard volgens de RIVM 

regels en plaatselijke noodverordening. Dat betekent dat we extra ruimte nodig hebben om de anderhalve meter 

afstand te waarborgen. Op maandagavond kan iedereen spelen. Op dinsdag en donderdag spelen we in kleine 

groepen zowel ‘s morgens als ‘s middags. Er zijn twee groepen op alfabetische volgorde ingedeeld: groep 1 en 

groep 2 die afwisselend ‘s morgens/ ‘s middags spelen. 

We mogen alleen buiten spelen dat betekent dat de kantine gesloten is. Het is daarom verstandig om zelf een 

flesje drinken en etenswaar mee te nemen om op het terras te consumeren.   

Kantine is alleen open voor toilet gebruik en handen wassen. 
 

We werken gefaseerd naar de normale situatie toe, mogelijk worden de regels 1 juni versoepeld. 
>Hygiëneregels zijn zichtbaar opgehangen bij ingang kantine.  

>Bij alle deuren (kantine, toilet, opberghok) zijn desinfecterend gel en doekjes beschikbaar. 

>Coördinator RIVM maatregelen/ algemeen aanstellen: Jan de Vries.  

>Coördinator RIVM delegeert taken aan dienstdoende corona verantwoordelijke van de dag. 

>Corona verantwoordelijke zijn:  

Maandag en Donderdag/ Harrie Cornelissen en Dinsdag/ Cor Timmer. 

>Kantine is alleen open voor toilet gebruik en handen wassen. 

>Fiets- en looproute markeren met lint/ rechts aanhouden. (taak: technische commissie) 

>Na afloop van iedere sessie wordt er schoongemaakt voor de volgende groep... 

op dat moment mogen er geen leden aanwezig zijn.  

>Spelers 10 minuten voor aanvang laten komen en na afloop direct laten vertrekken/ eventuele voor- of nazit buiten 

op terras. 

>Training om 13.00 en 18.00 uur is niet toegestaan i.v.m. wisseling van spelers. 

>Er wordt uitsluitend buiten gespeeld/ tijdens pauze kan men koffie drinken op het terras. 

>Toernooirooster:  

Voorlopig wordt er alleen vriendschappelijk gespeeld (geen interne competitie of toernooien). 

Mogelijk kunnen we later alsnog volgens toernooirooster spelen als de regels versoepeld worden. 

>Ballenbak is tijdelijk buiten dienst /voorlopig nummertjes trekken. 

>Tijdens het spel raapt iedereen z’n eigen boules en butje op !!! 

>Butje met de voet verplaatsen dus niet met handen aanraken. 

>Dat geldt voor alles...zo weinig mogelijk voorwerpen aanraken. 

>Gebruikers van de WC gaan zelf toilet en deurklinken desinfecteren met beschikbare desinfectie materiaal in de 

toiletten  

>Veel gebruikte materialen na afloop reinigen met water en zeep. 

 

Test: Maandag 25 mei, 19.00 uur / RIVM maatregelen in de praktijk testen. 

Vanaf Dinsdag 26 mei kan er één groep volgens de rooster ‘s morgens of ‘s middags spelen. 
Rooster is als volgt:  

week 22: dinsdag 10.00 t/m 12.00 uur groep 1 en 14.00 t/m 16.00 uur groep 2. (26 en 28 mei) 

week 22: donderdag 10.00 t/m 12.00 uur groep 2 en 14.00 t/m 16 uur groep 1. (26 en 28 mei) 

week 23: dinsdag 10.00 t/m 12.00 uur groep 2 en 14.00 t/m 16.00 uur groep 1 ( 2 en 4juni) 

week 23: donderdag 10.00 t/m 12.00 uur groep 1 en 14.00 t/m 16.00 uur groep 2 (2 en 4 juni). 
 

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen  
Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren.  

• voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop  

• officiële wedstrijden en competities zijn tot 1 september niet mogelijk. Onderlinge (club) 

trainingswedstrijdjes/potjes zijn mogelijk in eigen teamverband en binnen de club.  

 



Hierbij dient de anderhalve meter maatregel in acht genomen te worden.  

Het nadrukkelijke doel is primair om te sporten en te bewegen;  

• blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, 

hoesten, benauwdheid of koorts;  

• blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als 

iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;  

• blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat 

je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 

veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van 

de GGD);  

• blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) minimaal zeven 

dagen thuis na de uitslag van de test;  

• blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe 

coronavirus is vastgesteld;  

• ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, 

benauwdheid of koorts;  

• hanteer RIVM richtlijnen ten aanzien van de woonsituatie bij specifieke aandoeningen, zoals bijvoorbeeld 

fysieke of verstandelijke beperkingen. Deze zijn leidend in de stap naar sporten/ bewegen; • houd 

anderhalve meter (twee armlengtes) afstand van ieder andere persoon buiten jouw huishouden, uitzondering 

voor kinderen tot en met 12 jaar; 

• hoest en nies in je elle boog en gebruik papieren zakdoekjes;  

• ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;  

• was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;  

• douche thuis en niet op de sportlocatie; 3 • vermijd het aanraken van je gezicht;  
• schud geen handen;  

• kom niet eerder dan tien minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis. 

 

Anko/secretaris, namens HPC bestuur. 
 

 

Groep 1:    Groep 2: 
Meiske Baar    Grietje Rop/Groothuis 
Franco Baroni    Arie Mos 
Gerrie Berendsen   Ria Pieterman 
Esdert Boerema   Geert Reens    
Louwrens Burema   Doede Rijploeg 
Harrie Cornelissen   Gerrit Rixten 
Roel Cornelissen   Janneke Scholtens/Bos 
Jacob van Dijken   Willem Slagter 
Eef Feiken    Ties Slagter 
Siep Graver    Gerda Slagter 
Ida Groenendal   Anko Sterenberg 
Klazien Heerlijn   Klaas Tillema 
Joop van der Heide   Cor Timmer 
Ria Keevel    Wim Veenstra 
Riet van Kesteren   Robert Visser 
Klaas Knol    Rolf van Vliet 
Tamme Knol    Jan de Vries   
Bettie Kooi    Simon Westerhof 
Anneke Kristelijn   Attje Zuidema/Puite 
Rinus Kristelijn   Henk Zuidema 
Dina Kuilema    Meint Zuidema 
Jan Ludema    Truida Zuidema  


