
Plan van aanpak Bowling Ockenburgh Active 

Het openen van onze bowlingbanen zal gepaard gaan met de volgende maatregelen. 
 
Binnenkomst 

- Er mogen alleen gasten het pand betreden die telefonisch een reservering hebben 
gemaakt, zo kunnen wij het aantal gasten in het pand onder controle houden. 

- Gasten  worden geacht thuis te blijven bij klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, 
benauwdheid of koorts. 

- Bij vermoeden van klachten kunnen gasten geweigerd worden. 
- Binnenkomst geschied middels de hoofdingang. 
- Bij binnenkomst dienen de gasten  hun handen te desinfecteren met het daarvoor 

aanwezige desinfectiemiddel.  
- Gasten melden zich bij een medewerker bij de schoenenbalie. Hier krijgen zij 

schoenen uitgereikt welke bij de baan worden aangetrokken en er word  een 
baannummer toegewezen. 

- Tevens geeft u de namen van de spelers op ,deze worden door ons ingevoerd. 
- Er zijn looproutes  uitgezet d.m.v. vloermarkering naar de banen.  
- Jassen, tassen e.d. worden meegenomen naar de banen. 
- Zelf meegebrachte eet en/ of drinkwaren zijn niet toegestaan.  

 
Bowlen 

- Baanindeling 
Van de 12 banen worden er maar 6 tegelijkertijd verhuurd om zo de anderhalve 
meter afstand te kunnen waarborgen. 

- Maximaal aantal personen  
Het maximaal aantal personen word van 6 verlaagd naar 4 personen per baan, zo 
kan een ieder de afstand bewaren tijdens het bowlen. 

- Er zullen per uur 3 banen tegelijkertijd starten, de volgende 3 banen komen 15 
minuten later binnen. 

- Looproutes en zitplekken 
Bij de bowlingbanen zal een vloermarkering komen welke de route aangeeft hoe te 
lopen als er gespeeld word. Spelers die niet aan de beurt zijn kunnen zitten op de 
daarvoor gemarkeerde zitplekken. 

- Tijdens het bowlen word gebruik gemaakt van bowlingballen, gebruikte ballen 
moeten in de rekken bij de bowlingbaan blijven. Gebruik alleen ballen die op uw 
eigen ballen rek liggen. Loop niet naar andere ballen rekken.  

- Houd 1,5 meter afstand tot andere gasten en medewerkers 
- Eten en drinken 

Leg uw ingevulde bestelformulier op de tafel achter uw bowlingbaan. Deze wordt 
door onze medewerkers opgehaald bereid en op de tafel achter u geplaatst. 

 
 
 
 
 
 



Verlaten van het bowlingcentrum 
- Na het bowlen worden de ballen in de returns van de bowlingbaan gelaten. 
- 1 gast uit het gezelschap zal de kosten van de bowlingbaan betalen bij de 

medewerker aan de bar. 
- Gasten laten hun bowlingschoenen achter in het daarvoor bestemde mobiele 

schoenenrek.  
- Gasten verlaten het pand via het terras. 

 
Gebruik terras 

- Aan een tafel mogen maximaal 4 personen zitten, tenzij het gaat om een 
gezamenlijke huishouding die uit meer personen bestaat. 

- Op het terras zijn uitsluitend zitplaatsen. 
- Bestellen en serveren geschied ten alle tijden op 1,5 meter afstand 

 
Werkzaamheden medewerkers na vertrek gasten 

- Schoenen en ballen worden gedesinfecteerd 
- De baan waar gasten hebben gebowld word gedesinfecteerd ( stoelen, banken, tafel, 

toetsenbord, menukaart) 
 
 

 
  

 
 


