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Handboogschutterij Almere 
  
Postbus 30015 
1303 AA Almere-Buiten  
  
Gevestigd aan de Trekweg nr.2 te Almere-Buiten 
  
  
  
 
Coronaprotocol per 29 Maart 2021 
 
Met ingang van maandag 29 maart worden de reguliere jeugdtrainingen, 
jeugdcompetitie en selectietraining hervat. Op zaterdag 27 maart is het laatste 
schietmoment voor alle jeugd van 10:00 tot 11:30. De in december afgebroken 
introductiecursussen worden ook hervat. Betreffende schutters krijgen hiervan 
persoonlijk bericht. 
 
Binnen accommodatie vooralsnog gesloten  
Per dinsdag 15 december 2020 is het door de overheid verboden binnen te sporten. 
De schiethal blijft daarom vooralsnog gesloten.  
 
Buitenveld onder voorwaarden open:  
In verband met het starten van de buitentrainingen is het coronaprotocol weer iets 
aangepast. Uitgangspunt blijft het Sportprotocol van NOC*NSF (Protocol verantwoord 
sporten), de regels van de gemeente en de afgekondigde landelijke maatregelen per 2 
maart j.l.   
  
De jeugdtraining, jeugdcompetitie en selectietraining vinden plaats aan de linkerkant 
van het veld zodat de rechterkant vrij blijft voor individuele leden van 18 jaar en 
ouder om te schieten.  
 
Er gelden de navolgende regels:  

- Blijf thuis als je ziek of verkouden bent of als iemand in je omgeving corona 
heeft of ziekteverschijnselen vertoont. 

- Voor aanvang van het schieten registreer je in de registratielijst met duidelijk 
leesbare voor en achternaam en de aankomsttijd; 

- Je houdt minimaal 1,5 meter afstand van andere aanwezigen; Jeugd onderling 
hoeft geen 1,5 meter afstand te houden tijdens de training  

- Maximaal 4 jeugdschutters per doelpak. Voor volwassenen geldt maximaal 2 
schutters per doelpak waarbij 1,5 meter onderlinge afstand moet worden 
gehouden, zowel op de meet, het pijlentrekken en het lopen op het veld.  

- Advies is om bij aankomst en vertrek de handen te reinigen met 
desinfectiemiddel. 

- Bij trainingen en of jeugdcompetitie treedt 1 van de trainers en of begeleiders 
op als verantwoordelijke voor het handhaven van de coronaregels. Ook voor 
individuele schutters geldt dat als er meer dan 1 schutter aanwezig is, er 1 
schutter wordt aangewezen als verantwoordelijke. Deze schutter is 
baancommandant en tevens verantwoordelijk voor het handhaven van de 
coronaregels. In de rode kist in het wedstrijdhok zit een oranje pylon die de 
coronaverantwoordelijke bij zijn baan plaatst voor herkenbaarheid. Er kan dus 
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aan zowel de linkerkant als aan de rechterkant van het veld een andere 
coronaverantwoordelijke zijn.  

- Bogen moeten buiten worden opgebouwd;  
- Toeschouwers of andere bezoekers zijn niet toegestaan; 
- Je komt alleen om te schieten; na het schieten verlaat je direct het terrein; 
- Als je afval hebt moet je dit zelf mee terugnemen naar huis;  
- Maak voordat je naar de handboogschutterij gaat thuis gebruik van het toilet, 

het clubgebouw is gesloten. 
- De verrijdbare doelpakken mogen alleen gebruikt worden op een schietafstand 

van minimaal 30 meter en verder. 
- Het bestuur, de coronacoördinatoren, baancommandanten en 

coronaverantwoordelijken houden toezicht op de naleving van deze regels en 
mogen indien nodig ingrijpen.  

 
Registratielijsten, hand-gel, schoonmaakmateriaal alsmede een kleine voorraad 
blazoenen en prikkers is te vinden in een rode kist in het hok van de wedstrijdleider.  
 
 
Uitzondering op sluiten binnen accommodatie 
 
Bij medische noodgevallen (EHBO, AED) mag het gebouw door een “sleutelhouder” 
worden geopend en betreden. In noodgevallen kan een “sleutelhouder” gebruik 
maken van het invalidentoilet, de overige toiletgroepen zijn afgesloten.  
Verder kan het bestuur toestemming geven voor noodzakelijke onderhouds- of 
schoonmaakwerkzaamheden van de binnen accommodatie. Men is verplicht om zich 
apart te registreren op de lijst bij de ingang van de hal en het verblijf dient niet langer 
te duren dan noodzakelijk. Aan de hand van de inlogcode kan worden gecontroleerd 
wie het pand betreedt en verlaat.  
 
Onder dezelfde voorwaarden is het ook trainers en of door hen aangestelde 
begeleiders toegestaan om het pand te betreden om materiaal uit te reiken, om 
blazoenen en/of spelmateriaal te pakken, om metaaldetector te pakken, om 
gereedschap of reparatiemateriaal te pakken etc. Gedurende de training mag het 
rolluik daarom geopend blijven en de schuifpui worden gebruikt hiervoor. De 
coronaverantwoordelijke ziet er op toe dat het pand niet onnodig wordt betreden.  
 
Apart Schietveld voor introductiecursus.  
 
Achter de meet is een apart schietveld met een aantal bokken en een schietnet 
gepland. Deze bokken zijn uitsluitend bestemd voor gebruik bij een introductiecursus 
waarbij onder toezicht van een trainer richting de bosrand mag worden geschoten. 
(uitzondering op baanreglement)  
Dit schietveld is niet bedoeld voor inschieten en of afstellen van materiaal door leden.  
 
Niet volgen van de regels  
Het niet opvolgen van deze regels kan consequenties hebben voor de desbetreffende 
schutter zoals bijvoorbeeld het intrekken van de sleutelcode of ontzegging van 
toegang voor een periode. 
 
Bij vragen kun je contact opnemen met coronacoordinator@hbsa.nl 
 


