Op 28 maart 2015 is de Jeu de Boulesbaan Keijenborg feestelijk
geopend. De baan is voor algemeen gebruik. Er horen wel
gebruiksregels bij. Deze zijn hieronder beschreven.
Zorg svp ook dat omwonenden geen overlast ondervinden door het
gebruiken van de baan. Dat is zo’n logische regel dat deze niet apart
in de gebruiksregels is opgenomen. Veel plezier gewenst.

Gebruiksregels Jeu de Boulesbaan Keijenborg
1.
Alle inwoners van Keijenborg en omstreken kunnen vrij gebruik maken van de baan. De baan
is een dubbele baan zodat 12 personen tegelijk kunnen spelen. Dan zijn er 4 teams van elk 3
personen actief.
2.
Een wedstrijd eindigt bij 13 punten. Daarna begint de volgende wedstrijd waarbij wachtende
teams voorrang hebben op de teams die hun wedstrijd zojuist hebben beëindigd. Zijn er
geen wachtende teams dan kan worden doorgespeeld.
3.
Bij groepsactiviteiten (buurtfeest, familiedag, en dergelijke) kan de baan voor meerdere uren
aaneen worden gereserveerd. Reserveren doe je door tijdig in te schrijven in de jeu-deboulesagenda in de kleedkamergang van het clubgebouw van de tennisvereniging De
Keislag. Noteer daarin de volgende gegevens: naam groep/ naam en telefoonnummer
contactpersoon/ datum activiteit/ duur reservering.
Reserveringen gaan vervolgens vòòr niet-reserveringen.
4.
Spelers mogen gebruik maken van de toiletten van de tennisvereniging De Keislag. Houdt
deze netjes.
5.
U speelt het liefst met eigen ballen. Hebt u geen eigen jeu de boulesballen? Bij de baan zijn
ballen aanwezig. Ze liggen in de kleedkamergang van het tennisgebouw bij de agenda.
Leg de ballen na het spelen weer terug.
6.
Om de baan in goede staat te houden stellen wij het op prijs als u de baan na gebruik licht
aanharkt.
7.
Er komen contactpersonen Jeu-de-boules die informatie kunnen geven over de spelregels en
de gebruiksregels. De namen komen in de agenda en op de website van de Dorpsraad.
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