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Hallo leden, beste schutters, 

 

Voor jullie ligt de  nieuwsbrief van mei 2021. De inhoud is: 

1) binnenschieten weer mogelijk! 

2) aanpassingen buitenveld 

3) mijn.handboogsport.nl webpagina 

4) tijdelijke bewoners asbak Alliance 

 

1) binnenschieten weer mogelijk! 

Zoals jullie wel gelezen en/of gehoord  hebben; binnensporten en dus ook binnen schieten 

is per 19 mei weer  mogelijk.  Gelukkig maar. Dit betekend dat de trainingen nu ook  binnen 

gegeven kunnen worden. De trainer maakt zelf de keuze of de training binnen of buiten is.  

Voor vrij schieten heeft iedereen natuurlijk de keuze om binnen of buiten te schieten. 

Het clubhuis wordt door de trainers of bestuursleden geopend en gesloten. De tijden zijn: 

   - Dinsdag       :  training                          19.00 – 21.00   ( trainer = Ton van Gestel ) 

    - Woensdag   : vrij schieten                  19.00 – tot max 22.00   

    - Donderdag  :  training                         19.00 – 20.00   ( trainer = Ton van Gestel ) 

                          : volwassen training         20.00 – 21.00   ( trainer = Jan Knobel ) 

    -  Vrijdag      : vrij schieten                  19.00 – max 21.00   

    -  Zondag       :  vrij schieten                10.00 – 13.00   
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De regels voor het binnenschieten lijken op de regels die vorige jaar van kracht waren.  De 

regels zijn ( citiaat uit bericht gemeente breda ) : 



        Er mogen maximaal 30 personen per ruimte aanwezig zijn. Dit is exclusief personeel.  
        Reserveren, registratie en gezondheidscheck zijn verplicht.  
Voor personen vanaf 18 jaar geldt dat individuele sportbeoefening mag en dat je in groepsverband met 
maximaal 2 personen op anderhalve meter afstand mag sporten. Dit is exclusief een instructeur. 
Bijvoorbeeld: in    .     een ruimte kunnen maximaal 15 tweetallen sporten, exclusief docent. De docent 
houdt ten alle tijden minimaal anderhalve meter afstand tot de sporterts.   
        Groepslessen zijn niet toegestaan. Dit geldt niet voor kinderen tot en met 17 jaar.  
        Voor kinderen tot en met 17 jaar gelden geen beperkingen. Sporten in groepsverband is 
toegestaan.  
        Wedstrijden en publiek zijn niet toegestaan. Voor kinderen tot en met 17 jaar zijn wedstrijden wel 
toegestaan. Maar alleen met teams van de eigen sportclub. Hierbij mag geen publiek aanwezig zijn.   
        Binnen moet iedereen een mondkapje dragen. Maar deze mag af tijdens het sporten.   

 

Enkele  aanvullingen 

- Dit betekend voor ons max 2 schutter per baan/doel.  

- Een schutter wordt geacht met zijn sport bezig te zijn vanaf het opbouwen van zijn/haar  

boog t/m het afbreken. Dat betekend dat de mondkapjesplicht geldt vanaf de buitendeur 

totdat de tafels waar je je boog opbouwt en afbreekt.  

- registratie gebeurt weer door je naam in het register op de statafel bij de deur in te 

vullen. Daar ligt ook een afdruk van de gezondheidscheck . Als je alle vragen met nee kunt 

beantwoorden  vult dan ook een “nee” in achter je naam.  

- de bar blijft voorlopig nog dicht.  

- de tijden voor het  vrij schieten gaan misschien nog veranderen afhankelijk van de 

behoefte.  Je kan altijd je wensen doorgeven aan het bestuur.  

- Voor het buiten schieten verandert er niets.  

 

2) aanpassingen buitenveld 

Diegene die buiten schieten hebben al gezien dat er een flinke aanpassing word gedaan aan 

het buitenterrein van jeugdland.  

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/gezondheid-en-zorg/gezondheidscheck
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Op verzoek van voetbalvereniging UVV worden de voetbalvelden 26 meter naar het oosten 

verplaats. Dit betekend dat ons standaard buitenveld dus ook 26 meter kleiner wordt. In 

ruil daarvoor kunnen wij op onze tijden ook op het dichtbij zijnde veld schieten.  Zie ook 

onderstaande tekening. Met dank aan de landmeet kunde van Elco! 

 

 

 



Editie mei 2021 
 

 
 

3/3 

De formele afspraken hierover worden door ons met UVV en de gemeente  Breda in de 

komende weken verder uitgewerkt. 

 

 

3) mijn.handboogsport.nl webpagina 

op de pagina mijn.handboogport.nl kan je voor jou alle relevante informatie vinden. Met 

dank aan Frank voor het uitzoeken.  Na een eenmalige registratie ziet je pagina er zo uit: 

 

 

 

Persoonlijk vindt ik het erg handig. Je kan je o.a. je uitslagen bekijken en ook inzien aan 

welke competities je deelneemt.  Maak dus gebruik van deze service zou ik zo zeggen. 

Verder kan je je ook via deze pagina ook inschrijven voor de aankomende competitie indoor 

en 25m 1 pijl.     
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4) tijdelijke bewoners asbak Alliance 

Als laatste, we hebben tijdelijke bewoners van de asbak naast de ingang.  

 

Als het stil is kan je ze horen piepen. Laten we hopen dat ze binnenkort allemaal gezond 

uitvliegen! 

 

 

Met sportieve groet, 

Het bestuur; Frans Willem / René / Frank / Maichel / Jan. 

 


