
Corona Protocol Huisleague 
 

• De wettelijke regelgeving alsook de huisregels van Stardust dienen te allen tijde 
opgevolgd te worden. 

o Was regelmatig je handen, bij voorkeur voor en na het bowlen. Gebruik de 
desinfecterende gels bij binnenkomst. 

o Houd afstand in het horeca-gedeelte. 
o Volg de aanwijzingen van het personeel op. 
o Blijf bij klachten thuis. 
o Betaal bij voorkeur contactloos. 

 
• Volgens de regelgeving van het NOC*NSF is het niet altijd mogelijk om tijdens het 

sporten 1,5 meter afstand te hanteren, derhalve is er voor de sportsector een 
uitzonderingsregel van toepassing. 
Bowlen is dus toegestaan en wij vragen in het bijzonder hier met een gezond 
verstand mee om te gaan. 

o Houd toch voldoende afstand t.o.v. andere bowlers. 
o Loop niet door de spelersruimte heen en weer, blijf op je eigen banenpaar. 

Houd het gangpad achter de banen vrij. 
o Klap/Tik geen strikes, spares en/of missers af. 
o Spreek af welk team verantwoordelijk is voor het invullen van het 

scoreformulier en laat slechts 1 persoon de pen vasthouden. 
o Gebruik van handdoekje, gripzak, shammy pad en alle andere kleine 

bowlingmaterialen minimaliseren. Laat het niet rondslingeren. 
o Raak de bowlingballen van de medespelers op het banenpaar niet of zo min 

mogelijk aan. 
 

• Respecteer de wens van anderen om afstand te houden tijdens het bowlen of in de 
spelersruimte. Neem je verantwoording. 

 
• Betaal de league gepast en vóór aanvang van de eerste game. Laat de league 

secretaris niet onnodig door de spelersruimte lopen. 
 

• Lever het scoreformulier in bij de schoenen-counter van de bowling (daar worden de 
scores verwerkt). 
 

• Het leaguegeld per team per avond dient te allen tijde volledig betaald te worden, 
ook bij afwezigheid van één of meerdere spelers/speelsters van een team. 
 

• Voor- en/of naspelen omwille corona wordt niet toegestaan.  
Als we daarmee gaan beginnen, bowlt niemand meer op de daarvoor bekende tijden. 
 

• Check ook nocncf.nl/sportprotocol 
 


