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Handboogschutterij Almere 

  

Postbus 30015 

1303 AA Almere-Buiten  

  

Gevestigd aan de Trekweg nr.2 te Almere-Buiten 

 
 
 
 

Regels gebruik gebouw vanaf 17 juli tot de start  

van het binnen seizoen op 14 september 2020 
 
 
 
 

1. Er mogen in totaal maximaal 24 personen binnen zijn, dit is inclusief trainers en 

begeleiders. 

2. Voor iedereen geldt: blijf thuis bij klachten, en was je handen voor je komst en na 

afloop. 

3. Voor alle aanwezigen geldt de 1.5m afstand regel wanneer deze niet sporten. 

4. Er mogen weer trainingen en instructies gegeven worden in de hal. 

5. Overige activiteiten mogen alleen met toestemming vooraf door het bestuur. 

6. Wedstrijden zijn nog niet toegestaan. Verdere regels volgen hierover voor de start 

van het binnen seizoen op 14 september. 

7. Alleen tijdens het uitvoeren van de sport door de schutters is de 1.5m regel niet 

van toepassing. Blijf echter onnodig contact vermijden.  

8. Trainers mogen alleen indien dit nodig is voor de instructie ook dichter bij de 

schutter dan 1.5m komen. 

9. 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. Hier is dus geen 1.5m noodzakelijk. 

10. Er kan weer met meerdere schutters op 1 baan/blazoen worden geschoten. Na 

afloop blazoen reinigen voor het opruimen in de bak met gebruikte blazoenen, of 

meenemen voor hergebruik of weggooien. Pijlen tegelijk halen kan ook weer maar 

neem hier geen onnodige risico’s 

11. Tijdens het opbouwen en afbouwen van de bogen bij de stellingen of op de tafels, 

1.5m afstand houden. Dit is eigen verantwoording sporters. 

12. Gebruikte clubmaterialen dienen te worden gereinigd na afloop. 

 

Verder:  

1. 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 bijv. een pauze of tijdens het halen van 

een drankje aan de bar. Tevens dient men in dit gebied zo veel mogelijk plaats te 

nemen op een stoel (placeren). 

2. Bezoekers zo veel mogelijk vermijden. Gezien het maximaal aantal van 24 

personen in de hal willen we de prioriteit aan schutters geven. 

3. De kantine/bar mag weer open. Er mag zich echter maar 1 persoon achter de bar 

bevinden voor de bediening. 

4. Er staan geen barkrukken bij de bar. “Hangen” aan de bar mag niet, ook niet 

staand. Plaats alleen je bestelling aan de bar. 

 

 

Er kan weer veel, alleen met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat er geen nieuwe 

beperkingen komen. Veel schietplezier!! 
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