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Aalsmeer, 14 maart 2021.
Beste leden van Handboog Vereniging Target,
Openen van de buiten accommodatie.
Sinds de nieuwe regels van de Overheid en de NHB betreft Corona en sporten, is het
weer mogelijk voor ons om de buiten accommodatie gedeeltelijk te openen. Wel
moeten we ons gezond verstand gebruiken en ons aan de regels van de vereniging,
de gemeente Aalsmeer, de NHB en de overheid houden.
Wat mag er vanaf 9 maart?
Handboogsporters mogen alleen buiten sporten. Daarbij geldt dat ten allen tijde 1,5
meter afstand dient te worden gehouden, ook tijdens het sporten (uitgezonderd
mensen uit hetzelfde huishouden en jongeren tot en met 26 jaar).
Gesloten blijft vooralsnog onze binnen-accommodatie, dus ook de kantine en de
toiletten. Ook bij ons geldt de avondklok van 21u00 tot 04u30, tijdens de avondklok is
het niet toegestaan zich buiten te bevinden, dus ook niet op het terrein van Target.
Het is niet toegestaan voor leden/nieuwsgierigen om te komen kijken.
Wat houd dit in voor het buiten schieten bij Target?
Op zaterdagen en zondagen kan er van de buiten accommodatie gebruik worden
gemaakt voor leden van Target:
-Alle veiligheidsregels van HBV Target blijven gelden en moeten worden nageleefd.
-Doelschutters en baanschutters mogen NIET gelijktijdig schieten, het is niet
toegestaan dat er achter de doelpakken mensen/schutters bevinden.
-Baanschutters: schutters kunnen op meerdere banen tegelijk schieten mits de 1,5m
wordt gerespecteerd, MAX. 1 team van 4 schutters per baan.
-3D schutters schieten vanaf een vooraf vastgestelde “Plok”, er mag niet vanaf
meerdere “Ploks” tegelijk worden geschoten, er is dus MAX. 1 team van 4 schutters
aanwezig op het 3D-terrein.
-Er dient minimaal EEN volwassen lid aanwezig te zijn.
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Om het mogelijk te maken dat iedereen kan schieten, gaan we werken in tijdblokken
van 2 uur, dit inclusief het opbouwen en afbreken van de doelpakken. 3D schutters
dienen zelf blazoenen mee te nemen, de container is afgesloten. Daar baanschutters
vanaf meerdere banen tegelijk kunnen schieten en we iedereen een gelijke kans
willen geven, is de indeling als volgt:
Zaterdag:
Blok 1 :
Blok 2 :
Blok 3 :

Zondag:
10:00 –
12:00 uur
12:30 –
14:30 uur
15:00 –
17:00 uur

3D
3D
3D

10:00 –
12:00 uur
12:30 –
Blok 2 :
14:30 uur
15:00 –
Blok 3 :
17:00 uur
Blok 1 :

Baan ( Recurve, Compound
en Barebow)
3D
3D

Wanneer je wilt schieten, dan dien je je aan te melden via de link:
Reservering Buiten baan – Handboog Vereniging Target Aalsmeer (hbvtarget.nl)
Marco zal op de internet site een schema bijhouden met wie er in welk tijdslot mag
schieten. Het is niet toegestaan om meerdere tijdblokken achterelkaar te reserveren.
Schieten kan en mag alleen wanneer jouw naam om de internet site vermeld staat in
het betreffende schema. Heb je vragen, bel dan even naar Marco ( voor 21.00 uur):
06-51873716
Algemene Basisregels Corona:
De volgende basisregels gelden in het dagelijks leven:
•

heeft u klachten? Blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen;

•

ben je 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen;

•

pas hygiëne toe: hoest en nies in uw elleboog en was vaak uw handen;

•

werk thuis;

•

beperk het aantal reisbewegingen.

Specifieke regels voor de handboogsport
Voor de sport gelden er specifieke uitwerkingen naast de bovenstaande regels,
waarvan de belangrijkste hier zijn weergegeven:
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•

Er mag alleen buiten worden geschoten;

•

Houd altijd 1,5 meter afstand, ook aan de schietlijn (uitgezonderd mensen uit
hetzelfde huishouden en jeugd tot en met 26 jaar);

•

Publiek is niet toegestaan, dus ook geen wachtende ouders/begeleiders;

•

Maximaal 4 personen mogen tegelijkertijd in één groep sporten, exclusief
trainer/instructeur. Deze groepen moeten herkenbaar zijn en meer dan 1,5
meter van andere groepen verwijderd zijn. Er mogen afhankelijk van de
grootte van het schietterrein meerdere tweetallen tegelijkertijd aanwezig zijn;
stem dit waar nodig af met het lokaal gezag.

Om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen is het belangrijk de
hygiënerichtlijnen te volgen. Het RIVM heeft hier uitleg en adviezen voor opgesteld.
De Rijksoverheid heeft in de persconferentie op dinsdag 2 februari laten weten dat
we in ieder geval tot en met 15 maart 2021 in lockdown blijven. Zie ook de website
van de Rijksoverheid.

Als bestuur kijken wij uit naar een verruiming van de Coronamaatregelen. Uiteraard
bekijken wij dan alle opties om zo meer mogelijkheden te kunnen faciliteren om op
dinsdag en/of donderdagavond weer binnen en/of buiten te kunnen schieten.

Bestuur van Target Aalsmeer.
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