
Informatie over schiet locaties Indoor 18m3p 2021-2022

Beste schutters,

Hierbij alle informatie die van belang is voor de verschillende locaties waar de indoor competitie 
18m3p 2021-2022 wordt geschoten. Let op: Op sommige locaties gelden extra corona maatregelen 
boven op de landelijke regels.

!!LET OP: vanaf 13-11-2021 dient een ieder die op een schietlocatie naar binnen wil in het bezit te  
zijn van een geldig Corona ToegangsBewijs en bijbehorend identiteitsdocument.

!!LET OP: vanaf 28-11-2021 dient een ieder die niet aan het sporten is een mondkapje te dragen.

Iedere locatie is één uur voor begin wedstrijd open. In de schema’s staan de aanvangstijden van de 
wedstrijden.

HBS Almere:
Adres: Trekweg 2, 1338 GA Almere
Website: https://www.hbsa.nl/

Extra info: 
Om te voorkomen dat er teveel mensen tegelijk in de hal aanwezig zijn het verzoek aan de schutters 
om zo min mogelijk begeleiders mee te nemen. 
De kans bestaat dat begeleiders geweigerd worden in de hal door de dan geldende corona 
maatregelen. 
Het is onze bedoeling om wel een bar bemensing te hebben tijdens de wedstrijden.
Update 22-09-2021:
In verband met de door het rijk voorgeschreven corona maatregelen voor de horeca heeft de HBSA 
besloten om tijdens de regio wedstrijden GEEN horeca voorzieningen te leveren. 
Wij doen dit omdat bij opening van de bar e.d. alle schutters en begeleiders die in onze zaal 
aanwezig zijn gecontroleerd moeten worden via de corona app. 
wij willen voorkomen dat we schutters moeten uitsluiten van de wedstrijd omdat zij niet aan de 
door de regering verplichte voorwaarde kunnen of willen voldoen. 
Ons verzoek is om dit alsnog door te geven aan de regio schutters die bij de HBSA komen schieten. 
Zelf koffie halen uit onze koffieautomaat is wel toegestaan. (inworp 1 euro per kop). 
Mochten er wijzigingen optreden in de coronamaatregelen dan passen wij ons daar op aan.
Update 15-11-2021:
iedereen van 18 jaar en ouder die de hal van de HBSA wil betreden dient zich te melden bij de 
aanwezige corona controleur om zijn corona QR code te laten checken en zijn legitimatie te laten 
zien. 
De corona controleur is herkenbaar aan de gele band om de arm. 
Er is alleen toegang tot de hal met een geldige groen oplichtende QR code. 

Omdat nu iedere bezoeker (schutter, vrijwilliger) gecontroleerd wordt bij binnenkomst kunnen we 
ook weer onze bar en kantine faciliteiten openen. 

Mocht er nog wijzigen plaats vinden in het coronabeleid van de regering dan zullen we daar zeker 
op inspelen.
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HS Hilversum:
Adres: Kininelaantje 4, 1216 BZ Hilversum
Website: https://hs-hilversum.nl/

Extra info:
Wel hebben wij een aantal beperkingen omtrent de kantine. Wij hebben een zeer beperkte 
mogelijkheid tot het halen van eten. Dit in verband met Corona. Wij raden aan zelf voor lunch te 
zorgen. 
Ook is publiek niet toegestaan bij ons. Hier zijn geen uitzonderingen voor. Ook niet onder het mom 
van begeleiding of transport. Mensen die toch meekomen zullen buiten moeten wachten.
Update 15-11-2021:
Ook wij hebben het nodige veranderd omtrent de coronaregels. Hieronder een korte update van de 
regels zoals we die vanaf nu hanteren. 

* Bij binnenkomst is iedereen verplicht zich te melden bij een van de kaderleden om zich te laten 
checken. Na het checken krijgt men een polsbandje met de datum van die dag. Geen check is niet 
naar binnen dit geld voor iedereen dus ook voor 
deelnemers. 

* De 1,5 meter in de kantine komt volledig te vervallen. (hiermee is eten en drinken ook weer 
toegestaan binnen) 

* Mondkapjes zijn niet verplicht maar uiteraard mag een ieder dit voor zichzelf bepalen. 

* Publiek is niet toegestaan tijdens de wedstrijden.

AHV Centaur:
Adres: Schothorsterlaan 19, 3822 NA Amersfoort
Website: https://ahv-centaur.nl/

Extra info:
Wat betreft de corona maatregelen hebben wij verder geen beperkingen, tenzij dat er vanuit den 
haag nog andere maatregelen komen.
Update 25-09-2021:
In verband met de door het rijk voorgeschreven corona maatregelen voor de horeca heeft de AHV 
Centaur besloten om tijdens de regio wedstrijden het gebruik van de kantine wijzigen.

Er is een doorloop gedeelte (van de opbouwhal naar de schiethal), deze is voor een ieder vrij 
toegankelijk zonder restricties. 

Het zitgedeelte van de kantine is afgezet met een lint en alleen toegankelijk na het laten scannen 
van de corona-QR code door een wedstrijdleider of kantinemedewerker.
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Dit alles betekent dat de kantine voor/tijdens/na de wedstrijden geopend en toegankelijk blijft voor 
een ieder, zolang de QA code gescand is.

Kan of wil een schutter/begeleider geen QR code overleggen dan is het zitgedeelte van de kantine 
voor hem/haar NIET toegankelijk; het is voor hem/haar wel mogelijk om een consumptie te kopen 
aan de zijkant van de kantine, maar dan dient de consumptie buiten het gebouw genuttigd te 
worden.

ACE-Xclusive:
Adres: Hollandseweg 328, 6704 PK Wageningen
Website: https://www.ace-xclusive.nl/

Extra info:
Geen extra info ontvangen. Landelijke corona maatregelen actief.
Update: 27-11-2021:
Naar aanleiding van de persconferentie gisteravond wilde het bestuur van ACE-Xclusive nog 
doorgeven dat het morgen verplicht is een mondkapje te dragen voor en na de schietlijn. Tijdens het  
schieten mag het kapje af. Ook willen ze nog benadrukken dat de 1,5 meter bewaard moet worden, 
net zoals de QR code die gescand gaat worden

Eemschutters Wedstrijd HV:
Adres: Eemweg 2c, 3764 DG Soest

Extra info:
Landelijke corona maatregelen actief. Bar is open echter alleen koffie, thee, frisdrank, koekjes en 
tosties.
Om te voorkomen dat er teveel mensen tegelijk in de hal/kantine aanwezig zijn het verzoek aan de 
schutters om zo min mogelijk begeleiders mee te nemen. 
De kans bestaat dat begeleiders geweigerd worden in de hal/kantine.
Update 15-11-2021:
Op dit moment is bezoek niet welkom vanwege de nieuwe Corona maatregelen. 
Begeleiders/vervoerders van schutters mogen wel naar binnen.
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