
 
 
 
 

Archery Service Center | Archery Learning Projects | Marble Bowstrings       IBAN     : NL74 RABO 0136830803 
Kreuzelweg 23a | 5961 NM Horst (NL)      BIC       : RABONL2U 
Phone:  0031 (0) 653 15 16 31       BTW-id : NL001844955B35 
Mail to: info@archeryservicecenter.nl     KvK      : 12067786 
        

                                                                    

Geldig vanaf 19 mei 2021  
 

Protocol ‘Verantwoord Handboogsporten’ bij  
Archery Service Center/Archery Learning Projects tijdens Covid-19  

 
Voel je je ziek, verkouden, koorts of heb je andere ziekteverschijnselen? 

Blijf dan thuis en meld je even af! 
Maak altijd gebruik van de door ASC beschikbaar gestelde desinfectiemiddelen. 

 
Trainen buitenbanen en binnenbanen: 
        -       Kom alleen op afspraak volgens de onderstaande tijdsblokken. 

- Trainingstijd per training: maximaal 2 uur. 
- Toeschouwers, anders dan trainer of begeleider (als het voor de sporter noodzakelijk is) worden niet 

toegelaten. 
- Op het gehele terrein geldt: houdt altijd 1,5m afstand van elkaar en doe niet aan groepsvorming. 
- In de binnen accommodatie (voor bezoek winkel en toiletten) is een mondkapje verplicht. 
- Per picknickbank/zitbank mogen maximaal twee personen plaatsnemen (zowel buiten als binnen). 

Voor personen uit eenzelfde huishouden geldt deze beperking niet. 
- Vertrek meteen na de training, zodat jouw plaats beschikbaar komt voor een volgende sporter. 
- Elke sporter schiet op een eigen baan.  

Sporters uit eenzelfde huishouden mogen op dezelfde baan schieten (max 2). 
- Er dient te worden geschoten vanaf de aangegeven schietlijn/meet. 

Buitenbanen tot 90 meter. Binnenbanen tot 18 meter. 
- Max. 3 pijlen per sporter per schietbeurt. 
- Veilig (doelgericht) uittrekken van de boog (geen sky aiming). 
- Train altijd op een eigen blazoen en niet op een ‘kaal’ doelpak. 
- Blazoenen zijn in de winkel te koop of je brengt ze zelf mee (blazoenprikkers zijn aanwezig). 
- Meld je altijd even aan bij één van onze medewerkers wanneer je aankomt en als je weggaat. 
- Koffie/thee is beschikbaar. 

 

Tarieven trainen buitenbanen en binnenbanen: 
Losse trainingskaart per persoon  €   7,00   
Trainingskaart voor   5 trainingen  € 25,00 
Trainingskaart voor 10 trainingen  € 45,00 
De trainingskaart is niet persoonlijk en blijft geldig tot 2 jaar na afgifte.  
Je kan meerdere sporters laten trainen op de kaart: per sporter één stempel per training. 
De restwaarde van een trainingskaart is niet inwisselbaar voor geld of goederen. 
De trainingskaart is geldig voor zowel de buitenbaan als voor de binnenbaan en de donderdagavondtraining.  
( De Donderdagavondtraining is vooralsnog nog niet mogelijk vanwege de  Corona restricties). 
 

Tijdsblokken trainingstijd buitenbanen en binnenbanen: 
Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag    Zaterdag 
A> 09.00 – 11.00      09.00 – 11.00 
B> 11.00 – 13.00      11.15 – 13.15 
C> 13.00 – 15.00      13.30 – 15.30 
D> 15.00 – 17.00 
 
Een afspraak wordt per week gemaakt. 
Er kunnen meerdere afspraken binnen die week worden ingepland. 
Bel voor een afspraak: 0031 (0)6 53 15 16 31 of mail naar: mary@archeryservicecenter.nl 
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