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Hallo leden, beste schutters, 

 

Voor jullie ligt de nieuwsbrief van november 2021.  In deze nieuwsbrief zijn er 2 punten; 

1) Richtlijnen verantwoorde Handboogsport  Maatregelen en invulling per 6 november 2021 

2) specifieke invulling bij Alliance. 

 

1) Richtlijnen verantwoorde Handboogsport  Maatregelen en invulling per 6 november 

2021 

Zoals jullie weten zijn er door het kabinet afgelopen dinsdag 02-11-2021 nieuwe 

maatregelen aangekondigd i.v.m. de corona epidemie.  De NHB heeft deze algemene 

maatregelen vertaald in maatregelen die specifiek voor de handboogsport gaan gelden. 

Hieronder een samenvatting van deze maatregelen; 

“Sportlocaties mogen met gebruik van een coronatoegangsbewijs (CTB) honderd procent 

van hun capaciteit gebruiken. Competities en wedstrijden zijn, eveneens met gebruik van 

een CTB, toegestaan voor iedereen. Let op: buiten is er geen CTB nodig.” 

“Er is een uitzondering voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn en voor 

vrijwilligers. Zij hoeven geen CTB te tonen. Denk hierbij aan trainers, coaches, 

onderhoudsmedewerkers, arbitrage en alle vrijwilligers. De uitzondering geldt niet voor 

ouders die meerijden naar uitwedstrijden, zij moeten bij binnenlocaties wel een CTB 

tonen.” 

“Voor buiten sporten is een CTB niet nodig! Gaan sporters of publiek naar de sportkantine 

kleedkamer of het toilet dan is het coronatoegangsbewijs wel van toepassing.” 
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“Alle sportactiviteiten, trainingsvormen en amateur-wedstrijden en competities zijn 

toegestaan” 

“Er mag publiek aanwezig zijn bij wedstrijden en trainingen. Publiek van 18 jaar en ouder 

heeft bij sportwedstrijden binnen een CTB nodig.”  

“Coronatestbewijs is nodig voor bij sporten (wedstrijden, trainingen) vanaf 18 jaar “  

 

2) specifieke invulling bij Alliance. 

Om aan de wettelijke richtlijn te voldoen is er per 06-11-2021 een controle op de CTB bij 

Alliance. Net voorbij de klapdeur staat een statafel.  Daar zal je CTB gecontroleerd 

worden.  Na de controle kan je dan verder lopen. Als je die dag eenmaal bent 

gecontroleerd, zijn er geen verdere controles meer nodig. Ook niet als je naar de WC gaat. 

De controle zal worden uitgevoerd door bestuursleden en/of trainers.   

Vergeet ook je identiteitsbewijs niet. Dit is nodig voor je geboortedatum. En die is nodig 

voor de CTB controle. Het zal duidelijk zijn dat indien er geen geldig CTB getoond kan 

worden we je de toegang helaas moeten weigeren. 

Om zoveel mogelijk 1,5 meter afstand te bewaren graag verspreid je boog opbouwen. Er 

zijn 8 banen beschikbaar om met zo veel mogelijk afstand van elkaar te schieten.  

Mondkapjes zijn niet verplicht. Maar mocht je er een willen dragen is dat natuurlijk 

mogelijk.   

Laten we met elkaar ervoor zorgen dat we gezond blijven en kunnen blijven genieten van 

onze mooie sport! 

 

Met sportieve groet, 

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

 


