
Protocol HBV Drachtsterpijl gedurende Corona.

Onderstaande richtlijnen zijn bedoeld voor alle leden die komen schieten bij onze 
handboogvereniging Drachtsterpijl gedurende de corona periode waarin de 
maatregelen zoals ze nu gelden van kracht zijn. Er zal op zondagmiddag als de 
club open is een verantwoordelijke en een baancommissaris aanwezig zijn, 
beiden zijn verantwoordelijk voor de handhaving van de onderstaande regels in 
dit protocol. Ten alle tijden dienen wij ons te houden aan de richtlijnen van het 
RIVM. 

Onderstaand de regels welke gelden als de club geopend is en waar alle leden 
zich strikt aan dien te houden. Daarnaast moeten de aanwijzingen van de 
verantwoordelijke en de baancommissaris opgevolgd worden.

Mochten wij controle krijgen en de regels worden niet nageleefd, dan riskeren wij 
als vereniging een boete van € 4.000,-. Daarnaast riskeren de individuele leden 
op dat moment ook een boete. Mocht dit gebeuren dan betekent dit het einde 
van onze handboogvereniging.

Regels:

 Te allen tijde wordt er een afstand van 1,5 meter bewaard tussen de 
personen. Dit geld voor alle leden en alle andere aanwezigen op het 
schietveld.

 De baan wordt zo opgebouwd dat er middels lijnen een vrij vak van 2 
meter wordt geplaatst tussen de schietbanen. Dit vrije vak zal duidelijk 
gemarkeerd worden en mag niet door schutters worden betreden.

 Dit protocol welke jullie hebben ontvangen zal aanwezig zijn op de tafel 
waar ook de desinfecterende middelen staan. De eerste 4 weken zal de 
verantwoordelijke elke lid die het veld betreed wijzen op het protocol en 
vragen of hij/zij op de hoogte is van de inhoud hiervan. 

 Elke schutter die het veld betreed krijg een geplastificeerd kaartje met een
nummer mee. Dit zal een nummer zijn van 1 t/m 28. Zo waarborgen we 
dat het aantal schutters inclusief de verantwoordelijke en de 
baancommissaris nooit het totaal toegestane aantal van 30 mensen op het
veld overschrijd.  

 Mochten er dus meer dan 28 schutters komen op de zondagmiddag dan 
kan er pas weer een nieuwe schutter het veld op als een andere schutter 
het veld heeft verlaten en zijn nummer heeft ingeleverd.

 Kaartjes worden na inleveren gereinigd door de verantwoordelijk op het 
veld.

 Opbouwen van de bogen wordt op aanwijs van de verantwoordelijke aan 
de zijkant van het veld gedaan waarbij ook de 1,5 meter in acht wordt 
genomen.

 Iedereen die het schietveld betreed desinfecteert zijn/haar handen als zij 
het veld opkomen met de daarvoor aanwezige middelen welke door de 
club beschikbaar zijn gesteld en dus aanwezig zullen zijn. Daarna wordt de 



boog opgebouwd en zal ook de boog en de pijlen gereinigd worden met de 
daarvoor aanwezige desinfecterende middelen.

 Bij elke schietbaan staat een pompje met desinfecterend 
schoonmaakmiddel voor de handen. Voordat de schutter zijn/haar 
schietbaan betreed zal deze zijn/haar handen daar desinfecteren. Na elke 
schietbeurt worden de handen ook weer gedesinfecteerd. 

 Er wordt door een schutter op een doelpak geschoten. Dus niet meerdere 
schutters op een doelpak. Dus ook niet met gezinsleden samen op een 
doelpak schieten. 

 Zijn er meer schutters dan doelpakken dan wordt er op aanwijs van de 
verantwoordelijke gerouleerd. Bijvoorbeeld een schutter heeft drie pijlen 
geschoten en gehaald dan verlaat deze de schietbaan en kan een 
wachtende schutter in die baan drie pijlen schieten. Dit gebeurt ten alle 
tijden op aanwijs van de verantwoordelijke en de baancommissaris, de 
schutters gaan dus niet zelf wisselen.

 Wachtende schutters die dus niet in een schietvak staan houden ook een 
onderlinge afstand van 1,5 meter in acht.

 Schutters die pauze willen nemen verlaten hun schietvak en gaan op 
veilige afstand van de schietbaan pauze nemen. Als er meerdere schutters
een pauze nemen dan houden deze een onderlinge afstand van 1,5 meter 
in acht.

 Na het schieten van drie pijlen wordt de boog achter de wachtlijn gelegd. 
De baancommissaris roept handen desinfecteren en daarna pijlen halen.  
De schutter desinfecteert zijn/haar handen en loopt naar het doelpak en 
haalt zijn/haar pijlen op. Alleen de schutter die heeft geschoten op het 
betreffende doelpak loopt dus naar het doelpak.

 Indien er mis geschoten is en er pijlen achter het doelpak gezocht moeten 
worden, dan wordt daarbij ook de regel van 1,5 meter in acht genomen. 
Dit gaat op aanwijs van de verantwoordelijke en deze houd zicht op het 
naleven van de 1,5 meter. Het zoeken van pijlen achter de doeken gebeurt
nadat de pijlen uit de doelpakken zijn gehaald en de schutters welke niet 
achter het doek hoeven te zoeken weer terug zijn in hun schietvak.

 Ouders of begeleiders die jongere schutters komen brengen mogen niet 
het schietveld betreden. Zij moeten de schutter afzetten op het 
parkeerterrein waarna alleen de schutter het veld mag betreden. Na dat 
een jongere schutter klaar is met schieten verlaat deze het schietveld en 
kan de ouder of begeleider de schutter ophalen op het parkeerterrein. 

 Mochten er jongere leden zijn die hulp nodig hebben bij het opbouwen van 
hun boog dan wordt dit gedaan door de verantwoordelijke. Deze zal zijn 
handen desinfecteren en op 1,5 meter afstand van dit lid de boog 
opbouwen. Na het opbouwen van de boog zal het jeugd lid zijn boog en 
pijlen schoonmaken met een aanwezig reinigingsdoekje en de 
verantwoordelijk zijn handen weer desinfecteren.

 Betreffende de handhaving van de regels geld een keer een 
waarschuwing. Indien de verantwoordelijke of de baancommissaris een lid 
een waarschuwing geeft dan zal deze waarschuwing genoteerd worden. 
Mocht dit zelfde lid dan een week of twee weken later weer in overtreding 



zijn, dan zal het betreffende lid gevraagd worden het schietveld te 
verlaten. Dit lid zal dan gedurende de rest van de corona periode, waarbij 
de maatregelen van kracht zijn, niet meer welkom zijn op de club.

De regels komen mogelijk erg streng over maar wij achten deze regels absoluut 
noodzakelijk om op een veilige manier weer te kunnen gaan schieten. Alleen door
het strikt naleven van de regels in dit protocol kan de club weer open gaan en 
voorkomen wij bij een controle dat de vereniging of de leden een hoge boete 
wordt opgelegd. Op deze manier kunnen we allemaal weer plezier beleven aan 
onze sport en weer lekker gaan schieten.

Met vriendelijk groet,

Het bestuur HBV Drachtsterpijl


