Beste besturen van alle kegelclubs die bij ons kegelen,

Goed nieuws! U kunt weer komen kegelen vanaf 2 augustus aanstaande. En daar zijn we erg blij om,
we kunnen niet wachten u weer te mogen ontvangen.

De komende tijd wordt de vloer van het kegelcentrum nog gedaan en wordt alles Coronaproof
gemaakt. Verder hebben we in zaal 1 de bar verwijderd, waardoor we genoeg zitplaatsen hebben
kunnen creëren om iedereen op anderhalve meter te kunnen plaatsen. We hoeven dus geen clubs te
splitsen, of naar andere tijden te plaatsen, u kunt allemaal op uw normale avond en tijd komen.

Maar er zijn wel beperkingen. Wij moeten ons houden aan het HORECA en KEGEL protocol om
verspreiding van het CORONA (Covid-19) Virus tegen te gaan.

Wij plaatsen telkens 2 stoelen per tafel, schuin tegen over elkaar. Daarmee heeft u voldoende
afstand tot elkaar. Dat geeft soms een wat ongelukkige zaalindeling, waardoor het kan gebeuren dat
u wat om moet lopen. Dit is noodzakelijk om iedereen een plaats te kunnen bieden. Gaat u alstublieft
niet met de tafels en stoelen schuiven, hou afstand. Verder is het verplicht naam en contactgegevens
achterlaten, elke keer als u komt. Deze worden 4 weken lang door ons bewaard en voor geen ander
doel gebruikt als voor de CORONA boekhouding. Deze gegevens kunnen door de overheid worden
opgevraagd, indien er een CORONA uitbraak is geconstateerd. Na 4 weken worden de gegevens
vernietigd. We zullen hiervoor lijsten klaar leggen op de tafels.

Verder zegt de KNKB dit in het protocol:

Aanvullende maatregelen voor de kegelaars:
• Blijf thuis ook bij milde klachten, zoals niesen, hoesten, koorts etc.
• Kwetsbare kegelaars (boven 70 jaar en uit de risicogroepen) dienen zelf hun risico te analyseren of
het verantwoord is zich te begeven in de kegellokalen. Raadpleeg desnoods je huisarts.
• Kegelaars vanaf 19 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen (behalve
personen uit eigen huishouden). Bij kegelaars tot en met 18 jaar is deze afstandsbeperking onderling
niet aan de orde tijdens het kegelen.
• Volg de gegeven maatregelen en aanwijzingen op van de beheerder van de accommodatie en de
Corona-verantwoordelijke van de club/bond.
• Spreek elkaar aan op onveilig gedrag.

• Indien gebruik wordt gemaakt van 2 kegelbanen (deel uitmakend van één balterugloopsysteem)
dan moeten de beide aan de beurt zijnde kegelaars om en om gooien. De niet aan de beurt zijnde
kegelaar moet op minimaal 1,5 meter afstand wachten, totdat de andere kegelaar klaar is met
gooien en zich minimaal 1,5 meter van de kegelbaan heeft verwijderd.
• Speelt u met een bal van de club, dan moet u deze voor elk gebruik desinfecteren.
• Laat één persoon de machine bedienen en gebruik niet de griffiers-tafel om de score op te
schrijven. Maar doe dit bijvoorbeeld vanaf zitplaats.
• Raak geen ballen van andere spelers aan.
• Gooi niet met ballen van andere kegelaars.
• Desinfecteer/was uw handen regelmatig grondig.
• U dient gebruik te maken van de hygiëne-materialen die door de beheerder van de accommodatie
beschikbaar worden gesteld.
• Houdt u aan de algemene hygiëne- en voorzorgsmaatregelen zoals deze voor iedereen gelden en
eerder in dit protocol worden genoemd.
• Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van
18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.
• Zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek
contact hebt zoals bij het vieren van een overwinnings-moment (baantje 90 of 135) en tijdens een
wissel;
• Draag een mondkapje wanneer personen buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar
een sportactiviteit gaan en of bij uitwedstrijden;

Wij vragen u dringend zich aan deze regels te houden. Het zou erg vervelend zijn als iemand zich niet
aan de regels zou houden. Nog afgezien van de boetes die gelden, zou dat betekenen dat er weer
een tijd niet gekegeld zou kunnen worden en dat zou voor iedereen bijzonder vervelend zijn. Alle
regels zijn belangrijk, maar de allerbelangrijkste is wel dat u thuis blijft als u zich niet fit voelt. Ook bij
milde klachten (zie ook punt 1 van het protocol). Het laatste wat u zou willen is dat u onverhoopt
toch anderen aansteekt.

Binnenkort zullen wij u een contract toesturen. Daarbij zit ook de factuur baanhuur van 1 augustus
tot 1 oktober (dus een deel van het derde kwartaal). Let op dat ons bankrekening nummer is
veranderd. De baanhuur is gelijk gebleven aan hetgeen u in januari in rekening is gebracht.

Laten we hopen dat dit de opmaat is naar weer een mooi kegelseizoen en dat de maatregelen snel
niet meer nodig zijn. Tot die tijd rekenen we op uw medewerking. Samen gaan we er iets moois van
maken!

Met vriendelijke groet,
Mark van Dam
Wieskamp Horeca BV / Kegelcentrum het Wieskamp

