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1 Inleiding 

Dit Coronaplan is van krcht tijdens Winteranimal 2022 en is mede gebaseerd op de door de 
regering afgekondigde maatregelen voor de harde lockdown van zondag 19 december 2021 tot 
en met vrijdag 28 januari 2022. Mogelijk moeten er na de persconferentie van 28 januari 2022 
aanvullende maatregelen worden genomen of kunnen de maatregelen versoepeld worden.  

2 Vaste maatregelen 

1. Houd overal 1,5 meter afstand en draag een mondkapje. 

2. Was vaak je handen. (zie 2.1.1) 

3. Hoest en nies in je elleboog. 

4. Publiek tijdens de wedstrijden is niet toegestaan. 

5. Het wedstrijdterrein is geopend tussen 07:00 en 17:00 uur.  

6. De pelotons  bestaan uit 6 man en het dragen van een mondkapje ook tijdens de 

wedstrijd wordt geadviseerd. Grondslag voor voor dit advies is het besluit dat 

professionele wedstrijden zonder publiek zijn uitgezonderd. 

7. Essentiële dienstverlening zoals EHBO blijft beschikbaar, ook hier geldt een 

mondkapjesplicht. 

2.1.1 Lokaties voor handen wassen 

Zowel bij de toegangscontrolesluis als bij de ingang van de tent zijn handontsmettingsmiddelen 
beschikbaar. 

De toiletten worden tweemaal per dag schoongemaakt. 

2.1.2 Samenstelling pelotons 

Handboogschieten is een individuele sport. De indeling in pelotons is een organisatorische en 
logistieke maatregel en geldt alleen voor de verplaatsing tussen de doelen en als controle bij 
het verwerken van de score. Op generlei wijze heeft de indeling in pelotons iets maken met de 
wedstrijd of het bepalen van de uitslag. 

Organisatorisch is de nummer 1 van het peloton de scheidsrechter en de pelotonsbaas. De 
nummer 2 en 3 zijn de score verwerkers. Aanvullende maatregel is dat iedereen zijn eigen 
pijlen haalt. 

3 Aanvullende maatregelen 

3.1 Toegang tot het evenement 

De organisatie van de WinterAnimal 2022 heeft besloten om de 3G maatregel strikt toe te 
passen. De maatregel wordt strikt gecontroleerd bij het betreden van het wedstrijdterrein. 
Deze controle vindt plaats bij het betreden van het wedstrijdterrein waar een “sluis” is gemaakt 
om het terrein te kunnen betreden.  

In de praktijk betekent dit dat deelnemers aantoonbaar in het bezit moeten zijn van: 
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1. Een geldige QR-code (app) in combinatie met een geldig legitimatiebewijs. 

2. Een geldig legitimatiebewijs is een paspoort of rijbewijs. De bondspas wordt niet 

geaccepteerd. 

3. Deelnemers dienen vooraf een gezondheidscheck te downloaden en naar 

waarheid ingevuld bij de aanmelding in te leveren. Op deze gezondheidscheck 

dient tevens toestemming te worden gegeven om de gegevens 14 dagen te 

bewaren voor een eventueel “bron en contact onderzoek”. De gegevens zullen 

nergens anders voor worden gebruikt dan hier boven beschreven. 

3.2 Inschrijving 

Deelname kan alleen geschieden nadat vooraf is ingeschreven, betaald en de inschrijving is 
bevestigd met een inschrijfnummer. Inschrijven op de wedstrijddag zelf is onmogelijk en wordt 
niet geaccepteerd. Controle van de deelnemers geschiedt tijdens de QR-controle.  Alle 
deelnemers kunnen hun baanindeling vanaf 5 februari 2022 vinden op de website 
www.winteranimal.nl/inschrijvingen  Daar wordt aangegeven op welke baan zij beginnen en 
wie hun team captain is. Na de controle ontvangen de deelnemers hun scoreformulier, deze 
gedragsregels inclusief de aanvullende Coronamaatregelen. 

3.3 De wedstrijd 

De wedstrijd vindt plaats in het bos en duingebied nabij Paal 21. Het is voor de deelnemers 
verplicht 1,5 meter afstand te houden en geadviseerd wordt  om gedurende de wedstrijd een 
mondkapje te dragen. 

Deelnemers dienen zelf hun pijlen op te halen en van elkaars materiaal af te blijven. 

3.4 De prijsuitreiking 

Aangezien de prijsuitreiking altijd leidt tot een concentratie van deelnemers is besloten geen 
prijsuitreiking te houden. Na inlevering van de scoreformulieren wordt de definitieve uitslag zo 
snel mogelijk bepaald en gepubliceerd via de website. De prijzen worden naderhand 
toegezonden. 

3.5 De tent 

In de tent mogen maximaal 50 personen. De zijkanten van de tent worden overdag opengezet 
zodat er maximale ventilatie mogelijk is. Er  worden minimaal 3 wanden van de tent geopend, 
hierdoor wordt de tent ook beschouwd als buitenlocatie en is het dragen van een mondkapje 
wel geadviseerd maar is geen verplichting. Mochten de weersomstandigheden ons noodzaken 
minder dan 3 wanden te openen dan wordt het dragen van een mondkapje tijdens 
verplaatsingen in de tent wel verplicht. Er zijn minmaal 3 bestuursleden aanwezig om toezicht 
te houden en corrigerend op te treden. 

3.6 De “werkplaats” 

De pagodetent die doorgaans dient als werkplaats en waar schutters materiaal kunnen kopen 
wordt dit jaar niet opgezet omdat het bijna onmogelijk wordt om daar 1,5 meter afstand te 

http://www.winteranimal.nl/inschrijvingen
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bewaren. De tent wordt dit jaar verplaatst naar de “sluis” bij de ingang zodat daar ook bij slecht 
weer met neerslag goed doorgewerkt kan worden.  

3.7 De catering 

Gelet op het beperkte aantal personen in de tent wordt de catering uitgebreid met een 
bakwagen waar een beperkt assortiment frituur beschikbaar is.  In de tent liggen 
bestelbonnetjes klaar om de bestelling op te geven. Bij het afgeven van de bestelling wordt een 
bestelnummer afgegeven (het Mac Donald systeem). Wanneer de bestelling gereed is wordt 
het nummer omgeroepen. 

De catering vormt een onderdeel van het wedstrijdparcours en is ingedeeld als wachtbaan. De 
druk op de catering is gedurende de wedstrijd maximaal 48 personen. Gemiddeld bedraagt het 
aantal personen 24 personen. 

3.8 Waarborgen 1,5 meter 

In de tent zijn de zitplaatsen die niet mogen worden gebruikt afgeplakt met een rood kruis. Op 
andere plaatsen waar een mogelijke wachtrij kan ontstaan worden witte lijnen aangebracht om 
de 1,5 meter te markeren. 

3.9 Calamiteiten en slechtweer regeling 

Aangezien alle deelnemers met eigen vervoer komen vormt dit de basis voor de evacuatie of 
ontruiming wanneer in opdracht van de wedstrijdleider de wedstrijd wordt gestaakt. De 
deelnemers dienen het terrein via de sluis te verlaten en hun inschrijfnummer door te geven. 
De deelnemers dienen op ordelijke wijze het wedstrijdterrein te verlaten en huiswaarts te 
keren. 

3.10 Tijdschema 

WA2022 wordt dit jaar gehouden op 12 en 13 februari 2022. Het opbouwen geschiedt op 
11 februari 2022. 

3.11 Opening en sluitingtijden 

Het wedstrijdterrein gaat om plusminus 07:00 uur open en sluit om 17:00 uur. Uitgezonderd 
zondag 13 februari 2022 dan wordt na het beëindigen van de wedstrijd het 
evenemententerrein ontmanteld. 

3.12 Coordinerende bepalingen. 

1. Als coronaverantwoordelijke treedt op de heer A. van Gils, tevens 

wedstrijdleider en vergunninghouder. Als mede coronaverantwoordelijke treedt 

op mevrouw M.C.A Kampstra, bestuursvoorzitter van de Eilandschutters. 

2. Deelnemers die zich niet aan de regels houden wordt de toegang tot de 

wedstrijd ontzegc. Zij worden tevens verwijderd uit de score. 
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