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Berkel-Enschot, 24 augustus, 2021 

Protocol NK outdoor Jeugd De Meierijers 
Zondag 5 september 2021 

Houding en gedrag 
• Het naleven van de basis gedragsregels van RIVM blijft de hoogste prioriteit. Op de wedstrijd wordt 

dan ook verwacht dat iedereen - sporters, wedstrijdtechnisch kader, vrijwilligers en eventuele andere 

aanwezigen - zich gedraagt conform deze regels 

• We creëren een preventieve mindset door alle betrokkenen vooraf het protocol toe te sturen 

• We spreken elkaar aan op naleving van de regels, ongeacht de functie (vrijwilliger, sporter, 

medewerker) die iemand bekleedt 

 

Richtlijnen algemeen 
• Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog 

• Vermijd drukte 

• Blijf thuis bij verkoudheidsklachten en/of koorts 

• Consequente hygiëne, zoals regelmatig handen wassen/desinfecteren 

• Alle aanwezigen moeten expliciet kennisnemen van de geldende hygiënevoorschriften 

• Bij aankomst wast iedereen zijn/haar handen of desinfecteert deze met desinfecterende 

handgel/handalcohol 

• Mondkapjes zijn niet verplicht 

• Er wordt verzocht ten alle tijde 1,5m afstand van elkaar te houden 

• Tijdens het schieten en pijlen halen geldt de 1,5m regel niet voor de schutters als dat niet mogelijk is 

• Voor en na het schieten verzoeken we de schutters om 1,5m afstand te houden waar mogelijk 

 

Gezondheidscheck 
Alle schutters, begeleiders en medewerkers wordt gevraagd zich bij aankomst te registreren. 

Dit doen wij met de PiM ID app van KPN. Deze kun je thuis op je mobiele telefoon al installeren vanuit de app-

store. Dit kan zowel voor systemen op android als voor iOS. Thuis kan je je persoonlijke gegevens al invullen, 

zodat de aanwezigheidsregistratie snel verloopt bij aankomst. Dit geldt dus voor alle aanwezigen afzonderlijk. 

Uiteraard moeten schutters zich daarna nog wel aanmelden bij het secretariaat voor de wedstrijd. Als je 

registreert bij binnenkomst geef je tevens aan de volgende vragen gelezen te hebben en ontkennend te 

beantwoorden: 

• Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten: 

verkoudheidsklachten, hoesten, benauwdheid, koorts of verhoging, reuk- en/of smaakverlies? 

• Ben je op dit moment in isolatie omdat je positief getest bent op COVID-19? 

• Ben je in quarantaine omdat je: 

o Een huisgenoot of nauw contact bent van iemand bij wie het coronavirus is vastgesteld? 

o Bent (terug) gekomen uit een (zeer) hoog COVID-19-risicogebied? 

o Bent u gewaarschuwd door de Coronamelder-app? 

Als een of meerdere vragen met ‘ja’ worden beantwoord, is het niet toegestaan om af te reizen 

naar de accommodatie. Als een of meerdere vragen met ‘ja’ worden beantwoord, wordt toegang 

tot de accommodatie geweigerd. 
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Toegangsbeleid 
• Het aantal functioneel aanwezigen moet te allen tijde tot een minimum worden beperkt 

• Toegestaan zijn sporters, maximaal 1 begeleider per schutter (b.v. coach of ouder), officials, bestuur, 

vrijwilligers, een EHBO-team en media 

• De wedstrijd vindt plaats zonder overig publiek! 

• Om de veiligheid van alle aanwezigen te waarborgen, zal een strikte scheiding en afstand worden 

gehanteerd tussen het wedstrijdveld/sportersgebied en de rest van de sportaccommodatie 

• Naast sporters hebben tot het wedstrijdveld toegang: 

o Officials en vrijwilligers t.b.v. de wedstrijdorganisatie 

o Media, in de daarvoor bestemde ruimte 

o Bij calamiteiten hulpdiensten 

• Registratie van de aanwezigen ter plaatse vindt plaats via de PiM ID app zoals hierboven omschreven 

• De binnen-accommodatie is geopend voor toiletgebruik, noodzakelijke situaties en eventuele 

ondersteuning van vrijwilligers en wedstrijdtechnisch kader 

• Voor die ruimtes, inclusief de buitenaccommodatie, wordt waar mogelijk vooraf de doorloop 

aangepast, zodat er een aparte in- en uitgang wordt gecreëerd. Voor ruimtes waar dit niet kan wordt 

een duidelijke instructie aangebracht hoe de in- en uitloop zodanig geregeld wordt dat de 1,5 meter 

afstand waar mogelijk gehandhaafd kan blijven. 

 

Catering 
● Er is buiten een catering aanwezig, waarbij gevraagd wordt om voldoende afstand te houden en schutters 

voorrang te verlenen in de pauzes 

● Er kan uitsluitend met pin en met muntjes betaald worden 

 

Hygiënecoördinator 
Er wordt door De Meierijers een functionaris aangesteld die toeziet op coördinatie en controle van de 

ingestelde maatregelen. Deze zal herkenbaar zijn middels een oranje hesje. De aanwijzingen van deze persoon 

dienen ten alle tijde opgevolgd te worden. 

 

 

Bestuur van Handboogvereniging De Meierijers 
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