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Almere 5 september 2020 
 
 

Regiowedstrijden 2020/2021 
 
Aan alle schutters die zich hebben ingeschreven voor de regiowedstrijden seizoen 2020/2021 
 

 
Beste Schutters, 
 
Gezien alle regels die de overheid en RIVM hebben opgesteld om een uitbreiding van het Corona virus (Covid 
19) te voorkomen, heeft de NHB besloten dat alle regiowedstrijden seizoen 2020/2021 op de eigen vereniging 
van de schutters wordt verschoten. Hiermee worden (verre) verplaatsingen zoveel mogelijk voorkomen.  

Voor de HBSA betekent dit dat alle regiowedstrijden in eigen hal verschoten worden. 
 
De wedstrijdcommissie heeft besloten om de regiowedstrijden op de volgende datums te houden:  
 
 

Regiowedstrijd 18 mtr. 

 

Regiowedstrijd 25 mtr. 1 pijl 

 

4 oktober  Ronde 1 en 2 18 oktober Ronde 1 en 2 

24 oktober Voor/na-schieten 15 november Ronde 3 en 4 

8 november Ronde 3 en 4 6 december Ronde 5 en 6 

14 november Voor/na-schieten 21 februari 2021 Ronde 7 

29 november Ronde 5 en 6   

13 december Ronde 7   

 
 

Deze wedstrijden beginnen dit seizoen op de  
- Zondagen om 10:00 uur, de hal is open vanaf 09:15 uur.  
- Het voor- naschieten op de zaterdagen begint om 14:00 uur, de hal is open vanaf 13:15 uur.  

 
 
Corona maakt het organiseren van wedstrijden complexer, daarom zijn de volgende maatregelen van 
toepassing: 

1) U wordt verwacht aanwezig te zijn op de aangegeven wedstrijddagen. 
2) Kunt u niet aanwezig zijn, dan is afmelden verplicht, dat is ook het moment om aan te geven 

wanneer u gaat voor/na-schieten. 
 

 
Neem contact op met de wedstrijdcommissie (ws@hbsa.nl) als het niet mogelijk is om alle 7 wedstrijden te 
schieten, dan probeert die een passende oplossing te bieden. 
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[Corona maatregelen:] 
 
Kantine: Het kantine deel is ingericht conform de huidige regelgeving, deze geeft aan dat we voor en 
na het schietmoment 1,5 meter afstand moeten houden tot elkaar. Daarnaast moet de HBSA ook aan 
de regelgeving van horecaondernemingen voldoen i.v.m. de bar uitgiften (bij aankomst registreren). 

 
18 meter wedstrijden, aantal aanwezigen: 31 HBSA schutters hebben zich aangemeld voor de 
competitie, de zitruimte in de hal is nu ingericht voor maximaal 24 schutters, met wat passen en meten 
kunnen we alle schutters ontvangen met in achtneming van de regels. Om dit te realiseren moet de 
ruimte tussen de wachtlijn en de zitruimte beperkt worden, en kunnen we GEEN ouders of coaches 
ontvangen. Per regiowedstrijd mogen er maximaal 31 schutters en 4 vrijwilligers aanwezig zijn. 

 

18 meter wedstrijden, maatregelen tijdens wedstrijd: Om gedurende de wedstrijd, tijdens het 
wisselen van de schietmomenten de 1,5 meter regel in acht te kunnen nemen, zijn de volgende extra 
regels ingesteld:  
 

1) Vaste looproute van en naar de schietlijn. 
2) Alle schutters zitten aan de tafels voor en na hun schietmoment. 
3) Wedstrijdleider roept de schutters op om naar de schietlijn te komen ook bij wisseling van A 

en B schutters. Dit geldt zowel voor de A schutters als voor de B schutters. 
4) Het schieten gaat via de (aangepaste) klok. 
5) U wordt vooraf aan de wedstrijd geïnformeerd over de juiste gang van zaken voor dat 

moment. 
 
[Einde Corona maatregelen] 

 
 

Vrijwilligers gezocht: per wedstrijd hebben we twee vrijwilligers nodig voor de taken van knoppenist en 
bemannen bar. Wij vragen zoeken hiervoor ouders/verzorgers van jeugdschutters. 
Afhankelijk van de aanmeldingen stellen we een rooster op, om zoveel mogelijk ouders/verzorgers de 
gelegenheid te geven om een keer aanwezig te zijn op een van de wedstrijddagen. 
 

Aanmelden vrijwilligers via ws@hbsa.nl met vermelding van uw naam, naam jeugdlid en datum waarop u 
beschikbaar bent. Uw telefoonnummer zou handig zijn om direct contact me u op te kunnen nemen. 
 
Tot slot hopen wij dat u zich aan bovengenoemde richtlijnen zult houden, zodat we ook dit jaar weer gezellige 
en sportieve wedstrijden kunnen houden, waarbij ook gelachen kan worden. 
Mocht u nog vragen hebben over of rond de regiowedstrijden dan graag contact opnemen met de 
wedstrijdcommissie (ws@hbsa.nl) wij zullen dan u zo spoedig mogelijk antwoorden. 

 
 
 
Met sportieve groet 

Henk Dierdorp 
Wedstrijdcommissaris HBSA 
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