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Namens bestuur, 

Schietcomplex Hoofddorp 

Hoofdweg 867 

2131MB Hoofddorp 

 

 

Geachte leden beste schutters en gebruikers van Schietcomplex Hoofddorp, 

 

Na lange tijd van onzekerheid kunnen wij eindelijk weer onze sport gaan beoefenen. 

Wij hebben in de tijd die de vereniging gesloten is geweest een enorme hoeveelheid werk verzet en 

veel zaken aangepakt. 

Er is een nieuw intercomsysteem geplaats zodat personen die aanbellen via de balie te woord 

kunnen worden gestaan. 

Zo is er op beide banen extra verlichting geplaatst om de donkere plekken te elimineren. Alle 

bekabeling naar de banen is vervangen.  

Er is een gebouw beheersysteem geïnstalleerd. Hierdoor is alle verlichting van het gehele gebouw 

geautomatiseerd. Tevens stuurt dit de afzuig/inblaas installatie. Door deze automatisering wordt het 

inblaas en afzuig systeem volledig automatisch ingeregeld en staat dus niet meer onnodig hard. Het 

systeem is ook gekoppeld aan het alarm. Wanneer het alarm wordt ingeschakeld gaat automatisch 

alle verlichting en de afzuiginstallatie uit. Dit bleef met enige regelmaat aan staan en kostte onnodig 

energie en dus geld. 

De complete groepen kast is vervangen door een compleet nieuw veilig systeem.   

Afgelopen weken is er langzamerhand inzicht gekomen in de voorwaarden die aan verenigingen 

worden gesteld betreft het heropenen in relatie tot Covid 19. Wij zijn daarmee aan de slag gegaan en 

hebben de nodige aanpassingen aan het interieur en indeling gedaan zodat wij aantoonbaar kunnen 

voldoen. Zo zijn er schermen rond de uitgifte balie geplaatst. Belijning en markeringen op de vloer 

aangebracht. Desinfectie mogelijkheid gecreëerd en zijn er extra afspraken gemaakt over reiniging 

van het pand. 

In dit schrijven zal ik een poging doen zo duidelijk mogelijk te beschrijven wat u kunt verwachten en 

wat wij van u verwachten als u weer gebruik komt maken van de faciliteiten van ons schietcomplex. 
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Gezamenlijke verantwoordelijkheid 
Iedereen is zo langzamerhand wel klaar met Covid 19 en  al het gedoe hieromtrent. ECHTER! Wij en 

ook u moeten voldoen aan deze regels en voorwaarden om weer gebruik te mogen maken van ons 

complex. 

Wij als bestuurders van de verenigingen dragen net als u zelf verantwoordelijkheid voor onze eigen 

gezondheid. Tevens zijn wij allen verplicht ons conform wetgeving en regelgeving te gedragen. Ik als 

voorzitter van Sv t Fort doe een beroep op uw aller gezonde geest en verzoek u dan ook de 

regelgeving die ons is opgelegd te respecteren. Wij hebben alles wat er binnen ons vermogen ligt 

gedaan om het voor u weer mogelijk te maken van het complex gebruik te mogen maken. Dit heeft 

buiten een grote hoeveelheid vrije tijd ook serieus geld gekost. Het niet naleven van deze regelgeving 

heeft direct consequenties voor ruim 750 sport schutters die onze verenigingen rijk zijn. Niet naleven 

van regels kan leiden tot sluiting van het pand. 

Het laat mij dan ook niet anders het volgende te schrijven: 

Wij als verantwoordelijke en eigenaar van Schietcomplex Hoofddorp zullen niet accepteren dat er 

door wie dan ook de regelgeving aan de laars wordt gelapt.  

Bij overtreding van de regels volgen vergaande sancties dan wel richting leden, dan wel richting 

vereniging(en).  

Het feit dat u allen reeds een bevoorrecht burger bent omdat u het privilege heeft om gebruik te 

mogen maken van vuurwapens geeft mij het volste vertrouwen in u dat u als geen ander regelgeving 

hoog heeft staan. 

Schietbaan reservering 
Er is door de overheid gesteld dat er vooraf dient te worden gereserveerd. En dat er een 

gezondheidsverklaring moet worden afgelegd. 

1. U zult de verplichte 5 triage vragen moeten beantwoorden. U vindt deze vragen in de 

bijlage.  

Dit is een door de overheid verplicht gestelde check. U dient deze vragen telkens te 

beantwoorden wanneer u online gaat reserveren. Wanneer u op de club komt krijgt u die 

vragen wederom gesteld. 

2.  U bent verplicht een baan en tijdslot te reserveren via een online reserveringssysteem. 

Dit systeem is op moment van dit schrijven nog in ontwikkeling. (later krijgt u hiervan 

bericht over hoe u dit kunt/moet gebruiken.)  

Let op! Geen reservering is geen toegang tot de banen! 

 

Binnenkomst Schietcomplex 
Let op! Loop niet zomaar door.   

3. U komt niet eerder dan max. 10 minuten voor aanvang van de gereserveerde tijd. Ook 

komt u niet te laat. Te laat is geen toegang meer tot de baan.  

4. Voor de balie en bij de entree zijn er 1,5 meter afstandsbelijningen/bestickeringen 

gemaakt. Dat betekend dat u niet zomaar kan binnen wandelen zoals u was gewend. U 

dient rekening te houden met uw voorganger. Er even voorbijlopen is niet toegestaan. 
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Wanneer u bij de club aanbelt (via de nieuwe intercom) zult mogelijk te woord worden 

gestaan dat u even zult moeten wachten. Heb daarvoor begrip. 

5. Wanneer u de kantine binnen komt splitst de rij zich in tweeën. Bent u met een eigen 

wapen en heeft u geen munitie nodig dan gaat u rechts . U loopt naar het in-scan 

apparaat bij de blauw paal en scant daar in. Uw schiet registratie boekje plaats u in het 

bakje op de statafel. U desinfecteert uw handen. Dan neemt u even plaats voor in de 

kantine en wacht tot het moment dat u de baan op mag. (Pas alleen dan wanneer uw 

tijdslot start en pas als de baancommandant u hiervoor uitnodigt). 

Wanneer u een verenigingswapen nodig heeft wacht u in de rij en ‘zigzagt‘ ,zie posities 

op de vloer, u in de richting aangeduid met pijlen. Tot u aan de beurt bent aan de balie. U 

scant als u aan de beurt bent direct in op het  in-scan apparaat bij de blauw paal. Uw 

schiet registratie boekje plaats u in het bakje op de statafel. 

6. Voordat u een verenigingswapen mag aannemen is het verplicht uw handen te 

desinfecteren door gebruik te maken van het desinfectie doseerpompje achterop de 

blauwe paal. 

7. Na het aannemen van het verenigingswapen en munitie neemt u even plaats voor in de 

kantine en wacht u tot het moment dat de baan op mag. (Pas alleen dan wanneer uw 

tijdslot start en pas als de baancommandant u hiervoor uitnodigt).  

8. Op het moment dat de baancommandant uw tijdslot uitnodigt op de baan gaat uw Squad 

rustig de 1,5 meter respecterend achter elkaar aanlopend de baan op. U gaat op de baan 

plaatsnemen die u heeft gereserveerd. 

9. U heeft maximaal uw tijdreservering om uw schietvaardigheden uit te voeren. Dit is 

voorbereiding, oefening uitvoeren, opruimen van uw materiaal en hulzen. Let op! Nieuw 

is dat u verplicht bent om met het flesje desinfectie materiaal en het schoonmaakdoekje 

de tafel en de bedieningsknoppen van het baantransport te reinigingen. Het is hierbij 

niet toegestaan direct op de bedieningsknoppen te spuiten. 

10. Wanneer u klaar bent met de zaken uit punt 9, ook als het tijdslot nog niet voorbij is, dan 

kunt u rustig de baan verlaten rekening houdend met minimaal de 1,5 meter afstand 

achter andere schutters langs. Eenmaal door de sluis is het niet toegestaan terug de baan 

op te gaan. 

11. Voorrangsregel in de sluis tussen de banen. Wanneer het gebeurt dat er een schutter van 

de geweerbaan en de pistoolbaan gelijktijdig van de baan komen dan heeft de 

geweerbaanschutter voorrang. Geef elkaar de ruimte en wees hierin galant.  

12. Het is niemand toegestaan, anders dan door reservering rechthebbende schutter de 

baancommandant of dienstdoend bestuurslid, op de baan locatie aanwezig te zijn. Per 

schiet positie is er ook maar één schutter toegestaan.  

13. Uitzonderingen op punt 12 alleen mogelijk wanneer een schutter persoonlijke 

begeleiding nodig heeft, ivm instructie, leeftijdsgrens zelfstandig schieten en of handicap. 

Deze uitzondering kan alleen na toestemming en controle van het bestuur. In acht 

neming van de juiste voorzorgsmaatregelen. Instructie kan alleen worden verzorgt door 

een door de KNSA opgeleid en gecertificeerd instructeur.  
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Kantine gebruik. 
Na het schieten bent u weer van harte welkom in Schutters café Het KANON. Ook hier zijn de 

maatregelen genomen om de 1,5 meter afstand te bewaren. Zo zijn de tafels anders gepositioneerd 

en zijn er minder barkrukken geplaatst. Het is niemand toegestaan wijzigingen aan te brengen in de 

opstelling van het meubilair. 

Wat mag er allemaal: 

U mag aan de bar zitten op 1,5 meter afstand. Voor de bar is een rood/witte belijning gemaakt. Blijft 

hier voor! U houdt zo ook genoeg afstand tot het bedienend personeel. De positie van de krukken is 

ook aangeduid met het extra lijntje naar de bar. Verplaats te krukken niet. Ga niet leunen op de bar. 

U mag ook aan de tafeltjes plaatsnemen. Neem genoeg afstand tot elkaar ga niet leunen op de tafel. 

Wanneer u wat wilt bestellen kunt u dat aan de bar doen direct na het KANON wat op de bar staat 

aan de kant vlak bij de kassa van de bar. Ga per tafel maar met één persoon naar die locatie en wacht 

zittend aan uw tafel tot de bestel positie vrij is. Het is niet toegestaan tussen de aan de bar zittende 

mensen te gaan staan en daar een bestelling te doen. 

Voor het afrekenen met de bar geld hetzelfde. Wacht zittend aan uw tafel tot er plaats is.   

Ook voor de horeca gelegenheid van ons gebouw gelden extra regelgeving. Verantwoording voor de 

Horeca ligt bij de pachter Dhr. H van der Westen. Op uitvoering en handhaving van regelgeving zal 

ook door hem worden toegezien. Ook hier geldt een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Neemt u dit 

allen serieus. Spreek elkaar ook aan help elkaar het zo goed mogelijk te doen. 

Ruimte toegangsbeperkingen  
In de ruimtes rond de kantine gelden beperking van het aantal aanwezige personen. Deze beperking 

is voor de ingang  van een ruimte aangegeven door vloermarkering. In die ruimtes houdt u ook 1,5 

meter afstand. 

Achter de balie mogen maximaal twee personen aan het werk.  

Achter de bar mogen maximaal twee personen aan het werk. Het geen andere personen, op welke 

verenigingsavond dan ook, toegestaan zich achter de bar of in de keuken te begeven anders dan bar 

personeel van Hans van der Westen. 

Op verenigingsopenstellingen mag de kantine alleen worden gebruikt in aanwezigheid van 

barpersoneel van Hans van der Westen of bij directe aanwezigheid van een bestuurder van 

Schietcomplex Hoofddorp. 

 

Wij snappen dat iedereen een beetje CORONA moe aan het worden is. Echter wil ik door dit te 

schrijven iedereen weer in de gelegenheid stellen om zijn of haar hobby te kunnen hervatten. 

Mensen ik wens iedereen weer veel plezier met de hobby. Let op elkaar en houdt rekening met 

elkaars gezondheid. 

Met vriendelijke groeten,  

Robert Kortekaas 

Voorzitter Sv ’t Fort Hoofddorp 


