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Protocol Lowlands Target 50/70
HKS Zoetermeer - zondag 9 mei 2021

De Lowlands Target 50/70 Serie wordt vanaf mei 2021 georganiseerd. Maandelijks is er een
stage, mogelijk afgesloten door een finalewedstrijd. Steeds op basis van de dan geldende
regelgeving.

Op zondag 9 mei 2021 wordt de eerste wedstrijd van de Lowlands Target 50/70 Ronde 2021
gehouden op het terrein van handboogvereniging HKS Zoetermeer. Deze wedstrijd, die
plaatsbiedt aan maximaal 72 handboogsporters, wordt georganiseerd door
Handboogsport Nederland in samenwerking met HKS Zoetermeer. Voor de uitvoering is
het protocol Verantwoorde Opstart Topcompetities van de Vereniging Sport & Gemeenten
en NOC*NSF leidend. Dit document is een vertaling van dat protocol voor de
handboogsport.

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, coach,
sporter, medewerker) die iemand bekleedt;

● We hebben na de wedstrijd een evaluatie waarin we reflecteren de wijze waarop
iedereen is omgegaan met de regels en richtlijnen.

Richtlijnen algemeen

● Houd 1,5 meter afstand. Enige uitzondering is er op het moment  van sportbeoefening
aan de schietlijn en bij de doelpakken en wanneer bij het noteren van de scores er
noodzaak is om een goede controle uit te oefenen.

● Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
● Vermijd drukte
● Blijf thuis bij verkoudheidsklachten en/of koorts
● Draag een mondkapje in publiek toegankelijke gebouwen, dus ook als je het toilet

bezoekt voor, tijdens of na de wedstrijd.
● 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.
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● Handen wassen of desinfecteren na ieder gebruik van gezamenlijk materiaal
(portofoons, scanners, blazoenen, veldaankleding etc.).

● Het samen reizen in auto’s (carpoolen) wordt afgeraden, tenzij dit personen uit hetzelfde
huishouden betreft.

● Bij gebruik van openbaar vervoer, dienen de daarvoor geldende voorschriften strikt te
worden opgevolgd.

Gezondheidscheck

Alle betrokkenen worden voorafgaand aan de wedstrijddag middels toezending van dit protocol
geïnformeerd over de wijze waarop er wordt omgegaan met de gezondheid. Indien iemand
klachten heeft, wordt hem/haar gevraagd zich tijdig af te melden en niet naar de wedstrijd te
komen. In geval van vrijwilligers en/of personeel kan hierdoor tijdig worden geanticipeerd op
uitval van personeel en het voorkomen van eventuele tekorten van vrijwilligers en/of
wedstrijdtechnisch kader.

Voor vertrek naar Zoetermeer dient iedereen zich ervan te vergewissen of zijn/haar situatie
zodanig is dat je kunt afreizen naar de wedstrijdlocatie. Bij aankomst op de wedstrijdlocatie zal
de  gezondheidscheck conform de vragenlijst van het RIVM worden gedaan. Hierbij worden de
volgende vragen gesteld:

● 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?

● Heb je op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheid?
● Heb je het nieuwe coronavirus gehad en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld (met

een test)?
● Ben je in quarantaine omdat je:

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

○ Bent (terug)gekomen uit een COVID-19-risicogebied?
○ Bent 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.

Toegangsbeleid

● Het aantal functioneel aanwezigen moet te allen tijde tot een minimum worden beperkt.
Toegestaan zijn sporters, begeleiders, officials, bestuur, vrijwilligers, een EHBO-team en
media.

● De wedstrijd vindt plaats zonder publiek. Dat wil zeggen dat supporters, waaronder
vrienden en familie, geen toegang tot de wedstrijd hebben. (Uitzondering kan liggen in
een begeleider van een sporter die bij vervoer afhankelijk is van iemand anders)
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● 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:
● Officials en vrijwilligers t.b.v. de wedstrijdorganisatie;
● Media, in de daarvoor bestemde ruimte; en
● Bij calamiteiten hulpdiensten.

● Registratie van de aanwezigen ter plaatse vindt plaats via de vereniging HKS Zoetermeer;
inschrijving voor de wedstrijd loopt via de NHB.

● De binnenaccommodatie is alleen 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 gehandhaafd kan blijven.

Testen bij entree

● Met het huidige testbeleid kan iedereen, dus sporters, staf en arbitrage, getest worden
bij aanwezigheid van klachten verdacht voor COVID-19.

● Voor het creëren van een zo maximaal mogelijk veilige omgeving voor de sporters, staf
en arbitrage, vindt bij aankomst een antigeen sneltest plaats.

● Enkel op basis van een negatief antigeen sneltestresultaat wordt toegang tot de
sportaccommodatie verleent.

EHBO

● Alleen medisch noodzakelijke handelingen worden uitgevoerd. Dit is ter beoordeling aan
de zorgverlener.

● De zorgverlener is zich bewust van mogelijke overdracht bij spreken, lachen e.d. en
beperkt dat tot een minimum tijdens behandeling/ verzorging.

● Zowel sporter als verzorger dragen een mondkapje tijdens de behandeling en de
behandelaar draagt ook handschoenen.

Catering

● Sporters zijn zelf verantwoordelijk voor hun eten en drinken.
● De vereniging mag een ‘horeca to go’ faciliteit voor aanwezigen inrichten, waarbij de

binnenaccommodatie niet zal worden gebruikt. In Zoetermeer zal er geen
cateringfaciliteit aanwezig zijn.
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Hygiënecoördinator

● Er wordt door HKS Zoetermeer één functionaris aangesteld die toeziet op coördinatie en
controle van de ingestelde maatregelen.

● Taken van deze ‘hygiënecoördinator’
○ Het zorgdragen voor de informatievoorziening over de hygiënevoorschriften aan

iedereen die bij de uitvoering van de wedstrijd betrokken is, waaronder het
zichtbaar ophangen van de geldende hygiëneregels.

○ De actuele gezondheidsstatus (laten) controleren van alle aanwezigen.
○ Het (laten) handhaven wanneer hygiënevoorschriften niet worden nageleefd.
○ De hygiënecoördinator heeft ook de bevoegdheid om een persoon toegang te

weigeren.

Overige aandachtspunten

● De binnenaccommodatie is gesloten, met uitzondering van toiletten, noodsituaties en
eventuele ondersteuning van officials. Laat binnendeuren zoveel mogelijk open (tenzij dit
in strijd is met wet- en/of regelgeving) en vermijd het aanraken van deurklinken.

● Sporters vervangen zelf de blazoenen indien dit nodig is.
● Het advies is dat sporters, staf, en arbitrage, indien mogelijk, aanvullende

beschermingsmiddelen (zoals een mondkapje) dragen. Tijdens de sportbeoefening hoeft
de sporter geen mondkapje te dragen.


