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CORONA protocol  West-Brabantse Kegelbond “De Kring”  
 

Wij verzoeken jullie vriendelijk de volgende reeks aanbevelingen goed te bestuderen 

en na te leven. 

 

ALGEMEEN  

1. Als je een zwakke gezondheid hebt, vermijd je contact met iedereen.  

Hoe gezellig het weerzien met je clubgenoten ook zal zijn, het wordt sterk 

afgeraden de kegelavond te bezoeken. 

2. Als je je niet lekker voelt, koortsig bent of je partner / huisgenoot is ziek > 

neem geen risico en kom niet naar het kegelhuis. 

3. Voel je niet verplicht naar het kegelhuis te komen. Doe het alleen als je 

vertrouwen hebt dat je clubgenoten zich ook aan de onderstaande regels 

zullen houden. Ook na een biertje. 

 

VERVOER  

4. Kom alleen of zeker niet met meer dan 2 personen in een auto naar het 

kegelhuis tenzij je huisgenoot / partners bent.  

 

KEGELHUIS  

5. In de hal van het kegelhuis is de mogelijkheid je handen te desinfecteren.  

Dit is verplicht! Maak hier gebruik van. en doe dat voor en ook na toiletbezoek. 

6. Zodra je in het kegelhuis bent: houd 1,5 meter afstand en begroet je 

clubgenoten maar geef ze geen hand. 

7. De tafels staan ruimer dan gewoonlijk opgesteld en de helft van de mogelijke 

zitplaatsen kunnen worden benut. Ze staan op minimaal 1,5 m van elkaar. 

Verander deze opstelling niet en laat die afstand tussen de stoelen intact. 

 

KEGELEN  

8. Áls, en voor de maandagavond: zo lang als, er slechts 2 clubs aanwezig zijn, 

worden de banen 3 en 4 niet gebruikt om te kegelen. De clubs verdelen zich 

over de banen 1/2 en 5/6 en kunnen desgewenst om de week wisselen.  

Dit is bedoeld om het afstand houden te vergemakkelijken. 

9. Kegel met je eigen bal. Gebruik van 1 bal door 2 of meer personen wordt 

afgeraden. Als dat onvermijdelijk is, reinigt de gebruiker de bal elke keer 

opnieuw vóór gebruik. Reinigingsmiddelen zullen bij elke scoretafel 

beschikbaar zijn. 

10. De scoretafel wordt in principe door één persoon bediend, die aan het begin 

van de avond de tafel en knopjes desinfecteert.  

11. Pak, voor je daadwerkelijk gooit, je bal pas op het moment dat je medespeler 

gegooid heeft en hij/zij op maximale afstand is van ‘de goot’. Houd 1,5 m 

afstand tijdens het gooien. 

12. De sponsjes en handdoeken zijn verwijderd. Als je je handen vochtig wilt 

maken, doe dat dan met een van huis meegebracht doekje/washandje. 
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KAARTEN EN BILJARTEN  

13. Clubs die willen kaarten, wordt aangeraden dit te doen aan de tafels bij de 

scoretafel, omdat bij gebruik van de ronde tafels de afstandsregels niet 

kunnen worden gehandhaafd. 

14. Clubs die willen biljarten, wordt aangeraden vóór aanvang de handen, de keu 

en de biljartballen te reinigen én onderling 1,5 meter afstand te houden. 

 

 

GEBRUIK VAN BAR EN KEUKEN  

15. Wijs per club 1 persoon aan die voor de drankvoorziening zorgt. Hij/zij 

desinfecteert zijn /haar handen elke keer opnieuw voor hij/zij de bar betreedt. 

Ook op de hoek van de bar zullen hiervoor reinigingsmiddelen beschikbaar 

zijn. 

16. Hij/zij zet ook  de gebruikte kopjes in de afwasmachine en spoelt de glazen 

om. Hij /zij zet de lege flessen in het juiste krat onder de toog.  

 

TOILETBEZOEK  

17. Wij adviseren vóór toiletgebruik de deurklinken, de kraan van de wastafel en 

de wc bril te reinigen.  

Gebruik hiervoor het reinigingsmateriaal dat in de hal staat.  

De droger mag niet worden gebruikt, er zijn papieren handdoekjes. 

 

 

Als we ons allemaal aan deze regels houden dan kan er op een veilige manier 

worden gekegeld en genieten we toch van het sociale contact met onze clubgenoten. 

 

 

 

 


