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Handboogschutterij Almere 

  

Postbus 30015 

1303 AA Almere-Buiten  

  

Gevestigd aan de Trekweg nr.2 te Almere-Buiten 

 

INFORMATIE I.V.M. CORONA 

 

Update 16 mei: volwassenen mogen weer schieten vanaf 18 mei 

Update 29 mei: clubbogen mogen weer worden gebruikt 

 

Volwassenen mogen weer gaan schieten, zowel op de trainings als op club avonden. Ook 

het vrij schieten buiten de reguliere trainingstijden is onder normale voorwaarden weer 

toegestaan. Vanaf 18 mei ‘s morgens zal het hek niet meer op slot zijn. Voor meer 

algemene vragen rondom de maatregelen welke het bestuur neemt i.v.m. de Corona 

crisis is er een speciaal email adres geopend: coronacoordinator@hbsa.nl . 

 

De volgende voorwaarden zijn van toepassing: 

• De reguliere jeugd trainingen zijn weer toegankelijk voor jeugd schutters.  

• Tevens, zoals in het verleden, mogen volwassenen eventueel vrij schieten tijdens 

jeugd trainingen onder de voorwaarden dat vrije bokken beschikbaar zijn, er 

wordt geschoten in het stramien van de training (aantal pijlen e.d.), het veld niet 

wordt gesplitst en eventuele bokken na afloop weer worden teruggezet. De 

jeugdtrainers kunnen in geval van overlast volwassenen vragen niet mee te 

schieten tijdens de jeugd training. 

• Alleen schutters en trainers/begeleiders zijn toegestaan dus geen publiek, 

vrienden of familie mee laten kijken. 

• Het gebouw blijft dicht. Als uitzondering geldt: toegang tot EHBO en AED 

alsmede, in noodgeval, gebruik maken van het toilet. Alleen het Invalide toilet 

mag worden gebruikt. 

• Na toilet gebruik zijn gebruikers zelf verantwoordelijk voor schoonmaak van toilet, 

deurknoppen en kranen. Hulpmiddelen alsmede instructie zijn aanwezig. 

• Volg alle normale Corona maatregelen: afstand houden, handen wassen, geen 

handen geven, in je elleboog hoesten, thuisblijven bij verschijnselen.  

• De horeca is gesloten. 

 

Dan het schieten zelf: 

1. Iedere schutter schiet op zijn eigen baan en trekt zijn eigen pijlen. Dus niet 

meerdere schutters per baan. Pijlen trekken in overleg voor schutters met een 

beperking mag, maar hou goede hygiëne in acht. Pijlen na afloop schoonmaken 

en handen wassen. Het schietveld kan niet in twee afzonderlijke velden worden 

opgedeeld.  

2. Iedere schutter gebruikt zijn eigen blazoen, blazoen dient na afloop door de 

schutter gereinigd te worden, of neemt deze mee naar huis na het schieten voor 

hergebruik de volgende keer. Bokken na afloop terugplaatsen. 

3. Er zijn geen wedstrijden. Onderlinge clubcompetities voor volwassenen zijn 

toegestaan. Gastschutters hebben geen toegang, behoudens RTC leden indien 

deze training doorgang vindt. 

4. Clubbogen van leden met eigen beschermings materialen mogen weer worden 

gebruikt. De clubbogen en pijlen dienen na afloop te worden gereinigd. 

Introductie of beginners trainingen zijn niet toegestaan. Reinigingsmateriaal is 

beschikbaar gesteld. Betreffende ouders en trainers hebben hiertoe separaat 

instructie ontvangen. 

5. Boog buiten op de tafels opbouwen en koffer buiten laten staan. 
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INFORMATIE VOOR DE JEUGD 
 
 

Maar ook binnen het Handboogschieten houden wij ons echter strikt aan de regels en 
protocollen van het RIVM, het rijk, de gemeente, het NOC*NSF en de Handboogbond  
 

Om mee te mogen schieten bij de training is eenmalig aanmelden verplicht. Tevens 
zal er tijdens de eerste training een instructie worden gegeven m.b.t. de regels die 

gelden tijdens de Corona crisis. Ook zal er een instructie blad worden uitgereikt. 
 
We verzoeken ouders hun kinderen af te zetten op de parkeerplaats en hen na afloop 

van de training ook daar weer op te halen (kiss and ride principe).  
 
Het bestuur heeft een speciale werkgroep ingesteld om de zaken te coördineren. 

Voor vragen rondom de trainingen, neem je zoals gebruikelijk contact op met je 
trainer. Voor meer algemene vragen rondom de maatregelen welke het bestuur 
neemt i.v.m. de Corona crisis is er een speciaal email adres geopend: 

coronacoordinator@hbsa.nl .  
 
Het schietveld kan niet in twee afzonderlijke velden worden opgedeeld.  

 
Ook zal er, naast de trainers, in ieder geval een 3de, door het bestuur aangewezen, 
toezichthouder aanwezig zijn, welke let op de strikte naleving van de regels zoals 

afstand houden bij opbouwen van de bogen, groepen gescheiden houden enz., zodat 
de trainers zich voornamelijk op de training kunnen richten. 
Ook zullen er, waar noodzakelijk, aanwijzingen worden geplaatst en belijning worden 

aangebracht. Jeugd trainingen vinden doorgang volgens het onderstaande rooster.  
 
We hopen je gauw weer te zien op een jeugdtraining. 

 

Dag Aanvang 

training 

Einde training 

Maandag 18:30 20:00 

Woensdag 18:30 20:00 

Donderdag 18:30 20:00 

Vrijdag 18:30 20:00 

Zaterdag 09:30 11:00 
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Maatregelen sporters (jong en oud) 
 

• Om mee te mogen schieten (jeugd trainingen) is aanmelden verplicht. Niet 
aanmelden betekent dat je niet komt schieten. 

• Hou te allen tijde 1.5 m afstand van alle andere schutters, begeleiders en 

trainers. Dit geldt op het hele terrein.  
• Aangezien de kantine gesloten is moeten schutters zelf wat te eten en drinken 

meenemen. Alle meegebrachte spullen (en eventueel afval) dienen door de 

schutter ook weer zelf meegenomen te worden naar huis. 
• Maak voordat je naar de handboogschutterij gaat thuis gebruik van het toilet. 

De schiethal is namelijk niet toegankelijk en daarmee de toiletten in principe 
ook niet. Alleen in uiterst noodzakelijke gevallen kan van het toilet gebruik 
gemaakt worden.  

• Voor noodzakelijke medische zorg zal de hal toegankelijk zijn en de AED 
bereikbaar. 

• Elk lid moet zelf zijn boog op kunnen bouwen en na afloop weer zelf af kunnen 

bouwen en opbergen.  
• Je boog bouw je op, op een van de tafels buiten. Slechts 2 schutters per 

tafel. Jouw spullen kunnen op jouw helft van de tafel blijven staan. 

• Het is niet toegestaan om aan andermans materiaal te komen.  
• Leden trekken zelf hun eigen pijl(en) uit het doelpak. 
• Na afloop van de training neemt iedere schutter zijn eigen blazoen mee naar 

huis, om deze de volgende keer weer mee naar de training te nemen. 
• Toeschouwers en wachtenden worden niet toegelaten, behalve op het 

parkeerterrein om de jeugd te brengen of te halen. 

 
 
Voor verdere informatie verwijzen wij naar: 

• Het sport-protocol voor de jeugd, opgesteld door het NOCNSF: 
https://nocnsf.nl/sportprotocol 

• De spelregels verantwoorde Handboogsport opgesteld door de 

Nederlandse Handboog Bond: 
https://docs.google.com/document/d/1ehyp2v2Ee8bLaWqNzmP5ZilimmpWbw
Kr7W20vGvCIPs/edit#heading=h.3hqd08q9ydj3  
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