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Handboogschutterij Almere 
  
Postbus 30015 
1303 AA Almere-Buiten  
  
Gevestigd aan de Trekweg nr.2 te Almere-Buiten 

 
 
 
 

Regels gebruik gebouw per 4 november  
 
De vetgedrukte tekst bevat de meest recente aanpassingen 
 

1. Er mogen in totaal maximaal 30 personen aanwezig zijn, waarvan maximaal 24 
personen actief zijn als schutter: 
a. We beperken de toegang tot de hal; alleen schutters, trainers en door het 

bestuur aangewezen vrijwilligers hebben toegang. Begeleiders/ouders zetten 
hun kinderen af op de parkeerplaats en wachten ze na afloop daar ook weer 
op. Ouders mogen dus NIET naar binnen. 

b. Dit betreft allen personen die ook aanwezig zouden moeten zijn op dat 
moment. 

2. De bar/kantine is gesloten, zowel op clubavonden als tijdens competities of 
wedstrijden. 

3. Voor iedereen geldt: blijf thuis bij klachten, blijf thuis als huisgenoten 
klachten hebben en desinfecteer je handen bij binnenkomst. 

4. Voor alle volwassenen vanaf 18 geldt dat zij 1.5m afstand houden van elkaar. 
Jongeren tussen 13 en 17 hoeven geen afstand te houden van elkaar maar wel 
van volwassenen.  
Jongeren tot en met 12 hoeven geen afstand te houden van anderen en mensen 
van 13 en ouder ook niet van hen.  
Indien jongeren met volwassenen samen schieten houden zij de regels 
voor volwassenen aan. 

5. Voor de volwassen- en clubavonden geldt dat er maximaal 16 schutters aanwezig 
kunnen zijn verdeeld over 2 schietlijnen. Het schieten wordt als volgt geregeld:  

- De eerste 8 schutters schieten op de oneven banen (1,3,5,7,9,11,13,15)  
- De volgende 8 schutters schieten op de even banen (2,4,6,8,10,12,14,16)  
- Bij het wisselen lopen de schutters weg met inachtneming van de 1,5 

meter afstand.  
- Schutters die niet aan de meet staan nemen plaats aan hun tafel en 

houden 1,5 meter afstand. 
- Het pijlen halen gebeurt ook in 2 lijnen en men dient ervoor te zorgen dat 

de 1,5 meter afstand onderling blijft gehandhaafd.  
6. Indien er meer dan 16 schutters zijn op een individuele trainings- of clubavond 

dan dient de laatst binnengekomen schutter te wachten tot 1 van de schutters 
stopt en de schutter zijn of haar plaats kan innemen. Indien er structureel te 
weinig plaats is op een avond dan kan besloten worden om met aanmelding 
te gaan werken. 

7. Iedereen is verplicht zich te registreren op een lijst bij binnenkomst van 
het pand door het invullen van hun naam en de aankomsttijd.   

8. Tussen de jeugdtrainingen en schietmomenten voor volwassenen is 15 
minuten “wisseltijd” gepland. Verlaat de hal zo snel mogelijk als je klaar bent 
met schieten. Voor de volgende groep, kom op tijd, dus niet te vroeg. Dit om 
passage van groepen te voorkomen.  

9. Toiletgroepen voor dames en heren zijn toegankelijk voor slechts 1 persoon 
tegelijk omdat de 1,5 meter afstand hier niet gewaarborgd kan worden. Was en 
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of desinfecteer uw handen na het toiletbezoek en volg de schoonmaakinstructies 
op. 

10. Overige activiteiten mogen alleen met toestemming vooraf door het bestuur. 
11. Wedstrijden kunnen momenteel geen doorgang vinden. Voor de Indoor Regio 

18m en 25m1p competitie heeft de NHB in samenspraak met het NOC*NSF 
toestemming verkregen bij het ministerie van VWS waarbij uiteraard altijd de 1,5 
meter afstand grens wordt gehanteerd.  

12. Voor de volwassencompetitie kan op de maandagavond en vrijdagavond een 
score worden geschoten vanaf 20:45uur. Wel is het zo dat er maar 1 keer per 
week per discipline een score ingeleverd kan worden en als men op een avond 
start met de clubcompetitie deze ook die avond afmaakt. Dit om iedereen zoveel 
mogelijk een kans te bieden de competitie te verschieten terwijl de groepen beter 
verdeeld worden. Mocht er in de toekomst toch een probleem ontstaan t.a.v. de 
groepsgrootte (punt 1 en 5.) dan kan registratie vooraf worden verplicht. 

13. Trainers houden ook 1,5 meter afstand van schutters tenzij de veiligheid in het 
geding is.  

14. Het sportgebied bestaat uit de gehele ruimte vanaf de schietwand tot de 
wachtlijn met inbegrip van de ruimte tussen de boogrekken als deze achter de 
wachtlijn zijn opgesteld.  

15. Na afloop blazoen reinigen voor het opruimen in de bak met gebruikte blazoenen, 
of meenemen voor hergebruik of weggooien. Ook de prikkers dienen te worden 
gereinigd of meegenomen. Pijlen tegelijk halen kan maar het trekken gebeurt om 
en om waarbij de schutters 1,5 meter afstand van elkaar houden. 

16. Tijdens het opbouwen en afbouwen van de bogen bij op de tafels, 1.5m afstand 
houden. Dit is eigen verantwoording sporters. 

17. Gebruikte clubmaterialen dienen te worden gereinigd na afloop. 
18. Achter de wachtlijn, in het niet sportgebied, is de hal voorzien van vakken en 

looproutes, tafels e.d. om de 1.5m zones aan te geven. Hier dient iedereen zich 
aan te houden, dus ook schutters tijdens bijvoorbeeld een korte pauze. 

19. Tevens dient men in dit gebied zo veel mogelijk plaats te nemen op een stoel 
(placeren). 

20. Bezoekers zijn NIET toegestaan (zie artikel 1). 
21. Trainers, baancommissarissen en de corona coördinator houden toezicht op de 

naleving en mogen indien nodig ingrijpen.  
 
 
Vragen en of opmerkingen?  
Neem dan contact op met de corona coordinator: 
 
Peter van Caspel   
Coronacoordinator@hbsa.nl 


