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Interessante links: 
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• www.knsa.nl 

 

• www.sisl.nl 

 

 

In deze nieuwsbrief: 

 

Heropening SVHH 

 

 

Dag medeschutter, 
 
Wij zijn blij te mogen melden dat Schietsportvereniging Hertog Hendrik op 6 juli 2020 
weer haar deuren opent na een maandenlange gedwongen sluiting i.v.m. de Corona 
pandemie. 
 
Omdat nog lang niet alles is toegestaan, zullen we dit in een aangepaste vorm moeten 
gaan doen. Dit houdt in dat we een aantal regels moeten gaan naleven met zijn allen 
waarvan ik hieronder de belangrijkste op een rijtje ga zetten: 
 
 

 We zijn vooralsnog alléén geopend voor (aspirant-)leden en leerlingen. 

Introducés e.d. zijn NIET toegestaan. 

 Omdat de 1,5 meter afstand niet op elke schietbaan/schietpunt gewaarborgd is, 

zullen er op sommige banen slechts 3 schietpunten open zijn. Eventueel 

wachtende schutters kunnen op de baan wachten maar uiteraard met 

inachtneming van de benodigde afstand. Verstandig is het wellicht om in de 

kantine te wachten omdat hier meer ruimte is. Bij de “snackbar” weet men hoe 

het gesteld is met de aanwezigheid van mensen op de schietpunten, hier wordt 

dan ook bepaald wie op welke baan/schietpunt terecht kan. Volg deze 

instructies dan ook op, ze zijn er niet om je tegen te werken, maar om het voor 

een ieder mogelijk te maken om veilig te kunnen schieten. 

 Voor het schieten moet je je boekje inleveren bij de “snackbar”. Na het schieten 

kun je hier je stempel ophalen en je boekje weer meenemen. Je mag niet 

langer dan een uur op de baan zijn, zodat een ander ook aan de beurt komt. 

 De kantine is geopend. Men kan hier zitten, maar met niet meer dan 2 perso-

nen per tafel. E.e.a. is duidelijk met stickers aangegeven. Je kunt contant of 

met pin betalen. 

 Was je handen met desinfecterende handgel of ander desinfectiemiddel op de 

plaatsen waar je deze producten tegenkomt. 

 De deur bij de snackbar blijft dicht. Eigen wapens kunnen hier worden 

afgegeven en zullen door de mensen van de snackbar netjes worden 

opgeslagen. 

 Verenigingswapens kunnen bij de snackbar worden afgehaald en weer 

ingeleverd en zullen na inleveren worden schoongemaakt zodat een  
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volgende schutter weer een schoon wapen meekrijgt. 

 Mocht men om welke reden dan ook buiten moeten wachten omdat alles te vol 

is, dan graag het wapen in de auto laten. 

 Onze gangen zijn dusdanig smal dat er niet in twee richtingen kan worden 

gelopen en mensen elkaar kunnen passeren. Mocht je dus de gang oplopen en 

er komt iemand van de andere kant, los dit dan op door even te wachten zodat 

men elkaar veilig kan passeren. 

 
Tot slot: Gebruik ook zelf je gezonde verstand en houdt overal waar mogelijk de 1,5 
meter afstand regel in acht, ook als je dit zelf onzin vindt. Deze regel is er niet voor niks 
en het zou bovendien erg jammer zijn dat we bij niet handhaven hiervan gedwongen de 
tent moeten sluiten als bij een controle blijkt dat we ons er niet aan (kunnen) houden. 
Mocht je stickers of andere vormen van “bewegwijzering” tegen komen, volg die 
instructies dan op. 
 
Ik hoop dat jullie begrip kunnen opbrengen voor bovenstaande spelregels en namens 
het bestuur hoop ik dat we weer een mooie tijd met zijn allen tegemoet kunnen gaan op 
onze verenigingsavond(en). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


