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1. Inleiding 
Naar aanleiding van de maatregelen van het kabinet van 21 april 2020 is besloten hoe 
we omgaan met de mogelijkheden tot het openstellen van onze accommodaties en de 
organisatie van wedstrijden. Daarbij is uitgegaan van de volgende feiten: 
 
De verruiming van de maatregelen geldt tot en met 20 mei 2020 strikt en alleen voor 
kinderen tot en met 12 jaar en jeugd tot en met 18 jaar onder begeleiding, om weer 
samen te trainen in de buitenlucht. 
 
Het kabinet maakte woensdagvond 6 mei 2020 bekend dat de volgende stap van de 
overgangsfase van maatregelen naar het nieuwe normaal weer gezet kan worden. 
Belangrijkste voor de handboogsport: vanaf 11 mei mag iedereen weer buiten sporten 
bij de vereniging. Alleen buiten, dus nog niet binnen. 
 
NOC*NSF heeft met gemeenten, RIVM en de Rijksoverheid een algemeen protocol 
‘Verantwoord Sporten’ opgesteld. De Nederlandse Handboog Bond (NHB) heeft eigen 
doorvertaling gemaakt in spelregels voor de handboogsport. 
 
Op basis van het protocol van NOC*NSF en de doorvertaling van de NHB heeft ACE-
Xclusive Wageningen haar eigen plan “Spelregels verantwoorde handboogsport ACE-
Xclusive Wageningen” geschreven. Als vereniging kunnen we stap voor stap weer aan 
de slag. Samen met de NHB zorgen wij voor een gefaseerde opstart voor het veilig 
beoefenen en beleven van de handboogsport. Hierbij staat de veiligheid en gezondheid 
van iedere deelnemend lid en vrijwilliger.  
 
Waar nodig worden het algemene protocol en de spelregels van de NHB de komende 
periode n.a.v. nieuwe maatregelen van het RIVM verder aangevuld en geactualiseerd. 
Als dit aan de orde is, wordt op basis hiervan ook de “Spelregels verantwoorde 
handboogsport - ACE-Xclusive Wageningen” aangepast. 

 
 
2. Fasering 

Samen met de NHB voorzien wij in de gefaseerde opstart van de handboogsport op 
onze sportaccommodatie tot aan de reguliere situatie de volgende fasen: 

● Fase 0 - Huidige situatie (alle handboogsport accommodaties zijn gesloten); 
● Fase 1 - Eerste beperkte opening (handboogsport op zeer kleine schaal); 
● Fase 2 - Een stap verder (aanvullende versoepeling van richtlijnen); 
● Fase 3 - Reguliere opening . 

 
 
3. Fase 0 

Op zondag 15 maart 2020, 18:00 uur, hebben wij onze sportaccommodatie moeten 
sluiten. In ieder geval tot en met 6 april. Op 31 maart 2020 is aangekondigd dat de 
maatregelen, die al golden sinds zondagavond 15 maart 2020 18:00 uur, verlengd zijn 
tot en met dinsdag 28 april 2020. In de week voor 28 april zal het kabinet opnieuw 
bekijken of de huidige maatregelen kunnen worden aangepast. 
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4.  Fase 1 
Op dinsdag 21 april 2020 is met betrekking tot sport is het onderstaande medegedeeld: 
● Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde 

buitensport en -spel (geen officiële wedstrijden). 
● Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten. 
● Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met 

elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen. 
● Officiële wedstrijden en competitie zijn verboden. 
● Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen; er kunnen daardoor 

verschillen tussen gemeenten ontstaan. 
 

Per woensdag 29 april 2020 mag fase 1 van start gaan volgens deze spelregels.  Er is 
dan nog geen nieuwe noodverordening, maar de versoepelde maatregelen voor sport 
gelden al wel. 
 
Fase 1 duurt tenminste tot woensdag 20 mei 2020. Fase 1 betreft een eerste beperkte 
opstart van sportactiviteiten voor specifieke doelgroepen die alleen georganiseerde 
activiteiten in de buitenlucht mogen ondernemen. 
 
Voor kinderen t/m 12 jaar gelden er versoepelde richtlijnen met betrekking tot de 
onderlinge afstand tijdens trainingen ten opzichte van de leeftijdscategorie 13 t/m 18 
jaar. Als ACE-Xclusive Wageningen hanteren wij, gelet op het karakter van de sport, 
voor alle leeftijdscategorieën dezelfde spelregels. In de rest van dit document worden 
de twee leeftijdsgroepen aangeduid als Jeugdlid/leden. 
 
 

5.  Fase 2 
Het kabinet maakte woensdagvond 6 mei 2020 bekend dat de volgende stap van de van 
maatregelen naar het nieuwe normaal weer gezet kan worden. Belangrijkste voor de 
handboogsport: vanaf 11 mei mag iedereen weer buiten sporten bij de vereniging. 
Alleen buiten, dus nog niet binnen. In bijlage 2  
 
 

6.  Fase 3 
De snelheid waarmee deze fasering wordt ingevoerd en waarmee de fasen elkaar 
opvolgen is een belangrijke vraag waarvan het antwoord niet door ACE-Xclusive 
gegeven kan worden. Het RIVM, het Outbreak Management Team, ministeries en/of 
brancheverenigingen bepalen wanneer we samen met de NHB toe kunnen werken naar 
de volgende fase dan wel maatregelen kunnen opheffen. Het kabinet heeft een planning 
gemaakt tot 1 september, zie bijlage 2.  Die planning kan alleen gerealiseerd worden als 
het aantal besmettingen niet toeneemt. Met voortschrijdend inzicht worden deze 
spelregels tijdens de looptijd van de verschillende fasen aangevuld, aangepast en 
aangescherpt. 
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7.  Reguleren en beheersen van de bezoekersstroom en het toegangsbeleid 
Onderstaande geldt alleen voor het schietveld buiten. De Schiethal (binnen) blijft ten 
minste tot 1 september 2020 gesloten. De kantine mag alleen betreden worden om, in 
uiterst noodzakelijke gevallen, naar het toilet te gaan. Het toilet mag maar door 1 
persoon tegelijk bezocht worden. Voor toegang tot gebouw/toilet is toestemming nodig 
van de hoofdtrainer. De route naar het toilet is met rood/wit lint afgezet zodat de rest 
van de kantine niet betreden wordt. Op het toilet staan flacons met zeep om de handen 
te wassen. Aan de muren hangen papieren handdoekjes. Handdoekjes na gebruik in de 
prullenbak gooien. 
 
Degene die het gebouw betreedt om naar het toilet te gaan moet bij binnenkomst en bij 
vertrek zijn handen desinfecteren. Direct bij de voordeur staat desinfectiemiddel om de 
handen te desinfecteren. 
 
Direct achter de voordeur ligt de EHBO-koffer.  
 

7.1 Maximaal aantal leden op de locatie 
Het aantal aanwezige leden is afhankelijk van de ruimte buiten waarbij geldt dat de 
doelpakken minimaal 2 meter uit elkaar staan en waarbij een doelpak maximaal door 1 
sporter gelijktijdig (in één schietbeurt) gebruikt wordt.  
 
Elk lid krijgt achter de reclameborden 2 meter ruimte. In deze ruimte kan hij zijn boog 
opbouwen, zijn spullen neerleggen en zitten. Tussen elk lid wordt 1,5 meter vrije 
ruimte aangehouden Deze vrije ruimte wordt afgezet met rood/wit lint.  
 
In totaal kunnen er 9 doelpakken opgesteld worden. Het doelpak voor de desbetreffende 
lid komt recht tegenover zijn 2 meter te staan. Op de banken achter de reclameborden 
worden markeringen aangebracht.  
 

7.2 Trainingsmomenten 
Het aantal trainingsmomenten is aangegeven in de bijlage 1. Leden moeten zich vooraf, 
48 uur van tevoren, (laten) aanmelden voor een of meerdere van de trainingsmomenten 
zodat duidelijk is welke leden op welk moment op de sportaccommodatie aanwezig zal 
zijn. Om een trainingsmoment door te laten gaan, moeten er minimaal 2 leden en 1 
trainer of 2 trainers en 1 lid aanwezig zijn. Als daar ruimte voor is, mogen trainers mee 
schieten. Tussen twee opeenvolgende trainingsmomenten zit minimaal 20 minuten. 
 
Trainers en leden moeten hun clubshirt dragen. Indien iemand geen clubshirt heeft, mag 
dit ook een blauw shirt zijn dat qua kleur overeenkomt met de kleur van het clubshirt 
 
Leden van boven de 14 jaar en trainers zijn wettelijk verplicht om zich te kunnen 
identificeren. Als het niet mogelijk is een identiteitsbewijs mee te nemen (we snappen 
dat er een grotere kans op kwijtraken is bij het sporten) volstaat in dit geval een 
leesbare kopie. 

 
Alleen leden die vooraf hebben aangegeven op een bepaald specifiek tijdstip aanwezig 
te zijn, krijgen toestemming de sportaccommodatie te betreden.  
 
Toeschouwers zijn niet toegestaan. 
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Indien jeugdleden worden gebracht, wordt de ouder/verzorger gevraagd hun 
kind/kinderen te brengen en na afloop van de training weer op te halen.  

 
De Schiethal (binnen) is alleen geopend voor het halen en opbergen van huurbogen. 
Alleen de aanwezige hoofdtrainer mag de schiethal betreden. Direct bij de voordeur 
staat desinfectiemiddel om de handen te desinfecteren. De hoofdtrainer moet bij 
binnenkomst en bij vertrek zijn handen desinfecteren.  
 
 

8. Maatregelen voor vereniging en accommodatie 
Leden mogen alleen onder toezicht en begeleiding van minimaal één trainer (maar 
altijd minimaal 3 personen, bestaande uit 2 leden en 1 trainer of 2 trainers en 1 lid) 
gebruik maken van de buitensportaccommodatie. Indien er meer dan één trainer 
aanwezig is, wordt voorafgaande aan de training duidelijk gemaakt wie de hoofdtrainer 
is. Als daar ruimte voor is, mogen trainers mee schieten. 
 
Bij gebruik van clubmateriaal, zorg ervoor dat alle gebruikte materialen na iedere 
trainingssessie schoongemaakt worden. Dit geldt voor (maar niet uitsluitend) 
grip/middenstuk en toebehoren, latten, stabilisatie, vizier, pees, tab, arm- en 
borstbeschermer, pijlen. Desinfecteren mag, maar hoeft niet. Het gebruik van water en 
zeep volstaat ook (conform NOC*NSF Sportprotocol). 
 
Bij aanvang van de training krijgt elk lid een eigen doelpak toegewezen. Voor het 
opbouwen en/of even gaan zitten mag het lid alleen gebruik maken van de ruimte 
achter zijn doepak (dus bank achter de reclameborden). Na elke training worden de 
banken en de raakvlakken van de reclameborden grondig schoongemaakt. 
Desinfecteren mag, maar hoeft niet. Het gebruik van water en zeep volstaat ook 
(conform NOC*NSF Sportprotocol). 

 
De leden krijgen bij de eerste training een eigen blazoen en blazoenprikkers. Het lid is 
zelf verantwoordelijk voor zijn/haar blazoen en blazoenprikkers, neemt deze mee naar 
huis en de volgende training weer mee naar de club.  
 
Er kan op de vereniging geen gebruik worden gemaakt van barfaciliteiten. Leden en 
trainers nemen hun eigen eten en drinken mee. Afval wordt ook weer mee naar huis 
genomen.  
 
Toiletten mogen alleen in uiterst noodzakelijke gevallen gebruikt worden. Toiletten 
moeten regelmatig, minimaal 1 maal per dag, schoongemaakt. 
 

 
9. Algemene veiligheid en hygiëne 

● Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop. 
● Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. Neem je gebruikte 

zakdoekjes mee naar huis. 
● Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw 

huishouden. 
● Vermijd het aanraken van je gezicht. 
● Schud geen handen. 
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9.1  Instructies veiligheid en hygiëne trainers 
Voordat de trainer naar de sportaccommodatie komt: 

● trainers boven 70 jaar uit risicogroepen dienen zelf hun risico te analyseren of zij 
op de buitenaccommodatie zich in groepen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods 
je huisarts; 

● blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) klachten hebt: neus-verkoudheid, 
hoesten, benauwdheid of koorts; 

● blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of 
benauwdheidsklachten; 

● blijft thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe 
coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze 
persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste 
contact; 

● kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de accommodatie 
waar je training gaat geven; 

● bereid je training goed voor; 
● ga voordat je naar de sportaccommodatie vertrekt thuis naar het toilet; 
● was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden; 
● zorg dat je je clubshirt en identiteitsbewijs bij je hebt. 

Voorbereiding op de sportaccommodatie voorafgaande aan de training; 
● op de sportaccommodatie moet het clubshirt gedragen worden; 
● weet welke schutters er aanwezig zijn bij de training; 
● zorg dat de training, inclusief doelen, klaar staat als de leden het veld op komen 

zodat je gelijk kunt beginnen. Laat leden in daartoe afgebakende ruimtes trainen; 
● houd 1,5 meter afstand met al je mede-trainers (geen lichamelijk contact); 
● laat leden niet eerder toe dan 10 minuten voor de starttijd van de training; 
● zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de training.  

Training 
● Om een trainingsmoment door te laten gaan, moeten er minimaal 2 leden en 1 

trainer of 2 trainers en 1 lid aanwezig zijn 
● ga voorafgaand aan de training na bij de leden of zij of hun gezinsleden geen 

klachten hebben of een gezinslid recent positief getest is op het nieuwe coronavirus 
(COVID-19); 

● maak vooraf (gedrags)regels aan de leden duidelijk, met name de 1,5 meter afstand 
bij binnenkomst, opbouwen, trainen, rusten, afbouwen en vertrek. Geef aan dat het 
gebouw (om naar toilet te gaan) alleen betreden mag worden na toestemming van 
de hoofdtrainer; 

● wijs leden op het belang van handen wassen en laat leden geen handen schudden; 
● zorg dat er geen materialen gedeeld moeten worden; 
● help de leden om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan 

wanneer dat niet gebeurt; 
● als daar ruimte voor is, mogen trainers mee schieten. 
Na de training: 
● laat leden gefaseerd het sportveld betreden en verlaten. De leden moeten na afloop 

direct vertrekken. Wijs ze erop dat ze na de training direct naar huis gaan; 
● volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van de 

banken, de raakvlakken reclameborden, de toegangsdeur, klapdeuren en de 
toiletten; 

● was of desinfecteer je handen na iedere training. 
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9.2  Instructies veiligheid en hygiëne leden 
Voordat je naar de sportaccommodatie komt: 

● leden boven 70 jaar uit risicogroepen dienen zelf hun risico te analyseren of zij op 
de buitenaccommodatie zich in groepen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je 
huisarts; 

● blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) klachten hebt: neus-verkoudheid, 
hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 C°); 

● blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of 
benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind 
weer laten sporten en naar buiten; 

● blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe 
coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze 
persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste 
contact; 

● meld je tijdig (48 uur van te voeren) aan voor de training, zodat rekening gehouden 
kan worden met de toestroom; 

● kom alleen naar de sportlocatie wanneer er voor jou een training (waarvoor je 
aangemeld bent en waarvoor je een bevestiging van je komst hebt ontvangen) 
gepland staat; 

● reis alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden; 
● kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de sportlocatie; 
● kom in sportkleding naar de sportlocatie; 
● neem je eigen eten en drinken; 
● Zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest; 
● ga voordat je naar de sportaccommodatie vertrekt thuis naar het toilet; 
● was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden; 
● zorg dat je je clubshirt. Leden boven de 14 jaar moeten ook (een kopie) van hun 

legitimatie meenemen; 
● kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit naar de 

sportlocatie. 
Tijdens de training: 

● ga direct naar huis wanneer er tijdens de training klachten ontstaan zoals, 
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts; 

● op de sportaccommodatie moet het clubshirt gedragen worden; 
● volg altijd de aanwijzingen op van de trainers; 
● wacht op aanvang op de daarvoor aangewezen plek; 
● alle leden moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen (behalve 

personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers; 
● leden mogen, met uitzondering van hun eventuele huurboog, alleen gebruik maken 

van hun eigen sportmateriaal; 
● vermijd contact met materiaal van andere sporters, schiet niet met elkaars materiaal 

en verplaats elkaars materiaal niet; 
● trek enkel je eigen pijlen uit het doelpak. Handboogsporters (of handboogsporters 

die in algemene zin slecht ter been zijn) die niet in de gelegenheid zijn om hun 
eigen pijlen te halen mogen een persoon aanwijzen om pijlen op te halen. 
Aangeraden wordt voor deze persoon om handschoenen te dragen. 

● nuttig alleen het eten en drinken wat je zelf meegenomen hebt.  
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Na de training: 
● berg na afloop van de training je eigen materiaal op; 
● neem je blazoen en blazoenprikkers mee naar huis (en vergeet ze niet de volgende 

training weer mee te nemen); 
● neem alle meegebrachte spullen (materiaal, maar ook afval van eten, drinken) mee 

naar huis; 
● verlaat direct na de training de sportlocatie; 
● was na de training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden. 

 
9.3  Instructies ouder of verzorger van jeugdleden 

Voordat u uw kind/kinderen naar sportaccommodatie brengt: 
● informeer uw kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze 

altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen; 
● stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer; 
● meld je kind(eren) tijdig (24 uur van te voren) aan voor de sportactiviteit, zodat de 

trainers rekening kunnen houden met de toestroom; 
● breng je kind(eren) alleen naar de sportlocatie wanneer er een sportactiviteit voor 

jouw kind(eren) gepland staat; 
● breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als je kind (ook milde!) klachten heeft 

van neus-verkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts; 
● breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huis koorts heeft 

(vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten 
heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten; 

● breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huishouden positief 
getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat uw kind tot 14 dagen na 
het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet uw kind 
thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact; 

● breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als bij je kind in de afgelopen 7 dagen 
het nieuwe coronavirus is vastgesteld (via een laboratoriumtest);  

● breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als je kind in thuisisolatie is omdat 
hij/zij direct contact heeft gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is 
vastgesteld; 

● reis alleen met jouw kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden; 
● breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie; 
● kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit op de 

sportlocatie. 
Tijdens de training: 

● als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportaccommodatie. 
Wacht op de parkeerplaats. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van 
jouw kind(eren); 

● volg altijd de aanwijzingen op van de trainers. 
Na de training: 

● direct na de training halen ouder/verzorger de kinderen op van de 
sportaccommodatie. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is; 

● volg altijd de aanwijzingen op van de trainers. 
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10. Handhaving 
De in deze spelregels bedoelde trainingen zijn mogelijk op basis van de geldende 
noodverordeningen. De gemeente is verantwoordelijk voor het handhaven van de 
noodverordening.  
 
Wij zijn zelf verantwoordelijk voor de eerstelijns handhaving. Op het moment dat er bij 
het bestuur signalen binnenkomen van overtreding van de opgestelde spelregels zal het 
bestuur het desbetreffende lid/leden hierop aanspreken. Bij herhaald overtreden van de 
spelregels, wordt toegang tot sportaccommodatie voor bepaalde tijd ontzegd.  
 
Indien er bij de Gemeente (herhaaldelijk) overtreden van de noodverordening gemeld 
worden, zijn maatregelen mogelijk zoals het uitsluiten van deelname van (groepen van) 
personen tot zelfs het weer sluiten van de accommodatie.  
 
 

11.  Communicatie 
Deze spelregels worden: 

● herkenbaar op de website geplaatst; 
● in een persoonlijke mail naar de trainers, de leden en ouders/verzorgers van 

jeugdleden gemaild; 
● via de eigen communicatiemiddelen (nieuwsbrief, Nieuwsbrief en/of 

Facebookpagina) gecommuniceerd zodat alle leden hierover geïnformeerd zijn; 
● in een eigentijdse vorm zichtbaar op de sportaccommodatie opgehangen en als 

banner op de eigen sociale media geplaatst. 
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Bijlage 1: Trainingsmomenten* 
 

Dinsdag 19:00 - 20:00 uur 
20:30 - 21:30 uur 

Alle leeftijden 
Alle leeftijden 

Woensdag 13:00 - 14:00 uur 
14:30 - 15:30 uur 

Kinderen t/m 12 jaar en jeugd t/m 18 jaar 
Alle leeftijden 

Donderdag 13:30 - 15:30 uur 
19:00 - 20:00 uur 
20:30 - 21:30 uur 

Alle leeftijden 
Kinderen t/m 12 jaar en jeugd t/m 18 jaar 
Alle leeftijden 

Zaterdag 13:00 - 14:00 uur 
14:30 - 15:30 uur 
16:00 - 17:00 uur 

Kinderen t/m 12 jaar en jeugd t/m 18 jaar 
Alle leeftijden 
Alle leeftijden 

Zondag 10:00 – 12:00 uur 
 
13:00 - 14:00 uur 
14:30 - 15:30 uur 
16:00 - 17:00 uur 

3D training indien er een protocol komt hoe dit binnen 
de huidige regels georganiseerd kan worden 
Alle leeftijden 
Alle leeftijden 
Alle leeftijden 

*  Om een trainingsmoment door te laten gaan, moeten er minimaal 2 leden en 1 trainer of 2 trainers en 1 lid 
aanwezig zijn.  



Spelregels verantwoorde Handboogsport - ACE-Xclusive Wageningen - fase 2 

Versie 2 d.d. 9 mei 2020         Pagina 12 

Bijlage 2 
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