
Sporten bij DVS met in achtnemen van de maatregelen rondom Covid-19. 

Per 1 juli wordt er een volgende stap vooruit gezet in de corona-aanpak. De Rijksoverheid heeft 

aangegeven dat we van een ‘intelligente lockdown’ naar ‘ruimte met regels’ gaan, met algemene 

regels voor binnen en buiten. Die blijven nodig, want het coronavirus is zeker niet verdwenen. 

 

De volgende basisregels zijn nog steeds van kracht: 

Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop 

• Heb je klachten: blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen; 

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

• ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet; 

• was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden en ook na 

bezoek sportlocatie;  

• schud geen handen; 

• hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;  

• ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: 

neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, 

koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen; 

• kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct 

daarna naar huis. 

Deze basisregels en alle andere algemene uitwerkingen zijn hier te vinden. Specifiek voor sport vind 

je ze hier. De regel is dat iedereen 1,5 meter afstand houdt. Maar voor de sportsector is een 

uitzondering gemaakt om in de sport en spelsituaties waar dit niet mogelijk is de 1,5 meter afstand 

tijdelijk/zo kort mogelijk los te laten. Eén van de belangrijke adviezen om de verspreiding van het 

nieuwe coronavirus te voorkomen is om de hygiënerichtlijnen te volgen. Het RIVM heeft hier uitleg 

en adviezen voor opgesteld. 

 

Doel en status van dit protocol 

Met dit protocol willen we richting geven hoe te handelen, uitgaande van de basisregels van de 

Rijksoverheid en binnen de hygiënerichtlijnen van het RIVM. Degene die de sportactiviteiten 

organiseert en begeleidt heeft de verantwoordelijkheid voor de sportactiviteiten zelf en zorgt ervoor 

dat de deelnemers binnen de geldende kaders kunnen sporten.  

 

Uitgangspunt van het sporten bij DVS is dat iedereen weer in de gelegenheid gesteld wordt de 

handboogsport uit te oefenen. 

  



Afstand: 

Er wordt door iedereen enkel op 18 meter geschoten.  

Schutters bevinden zich in de ruimte tussen de schietlijn 18 meter en de schietlijn 25 m. Dit is het 

sportgebied en gelden de regels zoals die op het sportveld zijn. 

Jeugd onder 18 jaar: 

Dinsdagavond van 18:45 tot 19:50 is de ruimte voor de jeugdleden onder 18 gereserveerd. 

Voor de jeugdleden onder 18 jaar zijn er geen beperkingen om te komen sporten. Een beperkt aantal 

ouders zal in het bar gedeelte op daarvoor aangewezen plekken kunnen wachten. 

Er is gelegenheid om aan de bar iets te drinken te bestellen. Drankje moet aan de eigen tafel worden 

opgedronken. Inmiddels kun je ook contactloos betalen met je telefoon of pinpas. Dit heeft de 

voorkeur. 

 

Senioren: 

Dinsdagavond van 19:50 tot 21:00 is de ruimte voor de senioren gereserveerd. 

Donderdagavond van 18:45 tot 19:50 is de ruimte voor de jeugdleden onder 18 gereserveerd. 

Donderdagavond van 19:55 tot 23:00 is de ruimte voor de senioren gereserveerd. 

Maximaal 28 schutters per tijdsblok. 4 personen per baan. Helaas zal de 29 ste schutter niet in de 

gelegenheid zijn om die avond te schieten. 

Alle 7 banen zijn in gebruik, er zijn baanafscheidingen aangebracht. Voor het pijlen halen (ieder haalt 

zijn eigen pijlen uit het blazoen) volg de aanwijzingen en houd zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand. 

Iedereen zorgt zelf voor handdesinfectiemiddel. Op de vereniging zal op het toilet antibacteriële 

handzeep aanwezig zijn.  Zorg zelf voor eventuele desinfecterende doekjes en plastic handschoenen 

Deze zijn eventueel op aanvraag beschikbaar. 

De aanwezige senior (master) schutters zorgen ervoor dat na een tijdsblok alle gebruikte ruimten 

schoon en gebruiksklaar worden achtergelaten. 

Verloop van de avond: 

18.45 - 19.00 uur entree voor de schutters onder 18 jaar – via de hoofdentree looproute aan de 

rechterzijde (beboste zijde) van het pad. De ouders/begeleiders nemen plaats aan een tafel en 

nemen de afstandsregels in acht. 

18.45 – 19.00 uur opbouw 

19.00 – 19.50 uur pijlen schieten  

19.50 – 20.00 uur boog afbreken, de jeugdleden leggen al hun materiaal voor de schietlijn om daar af 

te bouwen. De exit Den Doel via nooduitgang. Looproute buiten aan de rechterzijde (muur zijde) van 

het pad. De ouders/begeleiders nemen ook plaats achter de lijn zodat het eerste gedeelte vrij is voor 

de tweede groep. 

19.50 – 20.00 uur entree – via de hoofdentree looproute aan de rechterzijde (beboste zijde) van het 

pad. Let op bij binnenkomst dat de jeugdleden hun materiaal hebben opgehaald alvorens een tafel 

uit te zoeken. 

19.50 – 20.00 uur opbouw  



20.00 – einde avond pijlen schieten 

20.45 – 20.55 uur boog afbreken, exit Den Doel via hoofdingang looproute aan de rechterzijde (muur 

zijde) van het pad. 

Tot slot: 

Buiten de georganiseerde dagen is Het Doel gesloten. Voorlopig wordt er dus ook nog niet op 

zondagochtend geschoten. 

Volg het protocol, de aanwijzingen die eventueel woorden gegeven en de richtlijnen die zijn 

toegezonden. 

Bij vragen of opmerkingen: mail deze naar penningmeester@dvsrosmalen.nl. Het bestuur zal zo snel 

mogelijk reageren. 
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