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Inleiding.
Het Besluit1 van 20 mei 1998 houdende regels voor inrichtingen van horeca, sport of recreatie, met vernieuwde
milieuregels, is vanaf 1 oktober 1998 van toepassing op de sportaccommodaties. In het besluit wordt er van uit
gegaan dat ondernemers en exploitanten van de accommodaties op eigen verantwoordelijkheid bijdragen aan
de verbetering van het milieu2.
De accommodaties met het begrip inrichting die geen vergunning meer nodig hebben (in de zin van de wet
milieubeheer), zijn wel verplicht nieuwe of veranderende activiteiten te melden bij de gemeente. Dit moet
gebeuren ten minste 4 weken voordat de activiteiten beginnen.
Het Multi Functioneel Centrum “De Eiken” (verder MFC) moet als sportaccommodatie voldoen aan de in het
Besluit opgenomen milieuvoorschriften en voornamelijk voor het handboogschieten voldoen aan Hoofdstuk B:
Voorschriften, hoofdstuk 2 - §2.4 Boogbanen3.

In het archief dan wel in de correspondentie zijn geen documenten van iemand aangetroffen (origineel of in
afschrift), die er op wijzen dat de handboogschietvereniging AGILAZ, die sinds februari 2015 gebruik maakt van
de accommodatie aan de Molenweg 4a te Tiendeveen, de gemeente Hoogeveen gemeld heeft dat de
activiteiten in en om de accommodatie zouden wijzigen respectievelijk zijn gewijzigd. Evenzo is er van de
gemeente Hoogeveen geen bericht van instemming te vinden, waaruit op te maken valt dat de gemeente heeft
ingestemd met de wijziging van de sportactiviteiten in en om de accommodatie aan de Molenweg 4a te
Tiendeveen.

De beheerder respectievelijk de eigenaar (de gemeente Hoogeveen is de exploitant van het MFC te
Tiendeveen. De handboogschietvereniging Agilaz is slechts gebruiker van deze accommodatie, maar kan
gezien worden als exploitant van de handboogsport en aansprakelijk voor de veiligheid tijdens de
schietactiviteiten. Dit vormt een spanningsveld wie/wat.
In eerste instantie kan er van worden uitgegaan dat de eigenaar van de accommodatie de melding doet van de
wijziging van de activiteiten, als tweede de beheerder van de accommodatie (het bestuur) en als laatste de
handboogschietvereniging.
Het idee om voor iedereen duidelijkheid te verschaffen, de veiligheid goed te regelen vormt de basis om het één
en ander te combineren en vast te leggen in een veiligheidsplan.

Indeling.
Het veiligheidsplan is als volgt ingedeeld:
A. Beschrijving (vereniging, activiteiten, risico-indicatie, visie en doel)
B. Platte gronden (locatie, gebouw en voetbalveld)
C. Regels (inrichting en opbouw schietbanen, gedragsregels tijdens schietactiviteiten)
D. Noodmaatregelen.
E. Geraadpleegde literatuur en verklarende woordenlijst.

A.  Beschrijving handboogsport.
Van oorsprong is de handboog een oorlogs-/jachtwapen. Het gebruik van vuurwapens verdreef de handboog
van het slagveld en werd de handboog steeds meer toegepast als sportattribuut. Dat betekende/betekent
absoluut NIET dat het gebruik van de handboog minder gevaarlijk is. Een pijl kan, ongeacht met welk type boog
deze is afgeschoten, schade aan objecten, (ernstig tot dodelijk) letsel bij mens en dier tot gevolg hebben.
In de loop der tijd heeft de handboog veranderingen ondergaan. Niet alleen in de uitvoering maar ook in de
techniek. Dit gegeven verlangt juiste en passende maatregelen om het risico (schade/letsel) te voorkomen dan
wel tot een aanvaardbaar4 niveau te beperken.

Agilaz is een handboogschietvereniging en heeft als doel: het beoefenen en het bevorderen van de
handboogsport door het organiseren van schietoefeningen, het deelnemen aan wedstrijden en competities en
voorts alles wat tot het gestelde doel bevorderlijk is.
Op 4 februari 2015 was het de eerste keer dat de vereniging begonnen is met het handboogschieten en daarbij
gebruik makend van de faciliteiten binnen het MFC (de gymzaal) evenals buiten op het terrein achter het MFC
(het voetbalveld).
De vereniging beoefent de handboogsport op de woensdagavond (20.30 – 22.00 en in de schoolvakanties van
19.00 – 22.00) en op zondagmorgen (09.30 – 12.00).

1 Het besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen is in 2008 opgeheven, maar de inhoud is in het activiteitenbesluit en –regeling ·
   opgenomen. Het moeten doen van een melding staat nu in activiteitenbesluit afdeling 1.2
2 Lees voor milieu de leefbaarheid voor alles wat leeft, groeit en bloeit.
3 Voor de veiligheid van boogbanen wordt verwezen naar de uitgave “Normen en richtlijnen voor handboog-sportaccommodaties” van de
   Nederlandse Handboog Bond  regelgeving veiligheid handboogbanen.
4 Met aanvaardbaar niveau wordt bedoeld een incident dat ter plaatse met middelen uit de EHBO-kist behandeld kan worden!!.
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Afhankelijk van de weersomstandigheden wordt er binnen dan wel buiten geschoten.
De vereniging maakt onderscheid in:
1.   Binnenbanen  met afstanden van 16 – 18 meter.
2. Buitenbanen  met afstanden van 18 – 25 – 30.
3. Demonstratiebanen (zowel binnen als buiten) voor demonstratie/promotie van de handboogsport om het
  publiek kennis te laten maken wet deze tak van sport  tijdelijke banen met afstanden van 5 – 10 en
  maximaal 15 meter.
NB: De buitenbanen evenals de demonstratiebanen worden gekenmerkt door het ontbreken van enige
materiele en/of bouwkundige voorzieningen tussen de standplaats van de schutter(s) en de doel(en)lijn om de
onveilige zones aan te geven / te beperken.

Risico-indicatie.
Pijlen hebben, afhankelijk van de werpkracht waarmee de pijl wordt gelanceerd:
- een hoge snelheid  de beginsnelheid ligt om en nabij de 180 km/uur,
- een grote inslagkracht  sterk genoeg een ijzeren plaat van 2 tot 3 mm te doorboren.
De pijl heeft een smal/slank lichaam en in combinatie met de hoge snelheid maakt is een pijl nagenoeg
onzichtbaar. Vooral gezien in de lengte richting van de pijl. Daarnaast wordt er geen of nauwelijks geluid
geproduceerd op het moment dat een pijl gelanceerd wordt, door de lucht vliegt alleen dan op het moment dat
een pijl het doel treft (direct raakt of daarop afketst). Dit maakt het gevaar, voor alles wat zich in het schootsveld
(de schietrichting) van de pijl bevindt, alleen maar groter zo niet onvoorspelbaarder.
Dit gegeven verlangt juiste en passende activiteiten/maatregelen voor de veiligheid van, vooral, mens en dier
als het gaat om de omgeving van het gebied waar pijlen worden afgeschoten.

Visie.
De handboogschietvereniging AGILAZ wil de veiligheid tijdens de handboog-schietactiviteiten op dan wel in de
directe nabijheid van de schietbanen op een verantwoorde wijze opzetten, organiseren en waarborgen.
De toepassingsgebieden zijn:
- de oefenactiviteiten (binnen en buiten) op de locatie aan de Molenweg 4a,
- de wedstrijdactiviteiten (binnen en buiten) op de locatie aan de Molenweg 4a respectievelijk elders in de
  gemeente Hoogeveen (één van de sporthallen),
- de demonstraties, workshops (binnen en buiten), georganiseerd door de vereniging dan wel op uitnodiging
  van derden, op de locatie aan de Molenweg 4a dan wel elders in de regio openbare terreinen.

Regelgeving.
Het Besluit van 20 mei 1998 houdende regels voor inrichtingen voor de uitoefening van horeca, sport en
recreatie. De voorschriften in dit Besluit hebben vooral te maken met de veiligheid in de omgeving en
bezoekers.
Het Schiettechnisch Reglement van de Nederlandse Handboog Bond (deel 1) evenals het handboek “Normen
en Richtlijnen voor handboogsportaccommodaties” worden richtlijnen/voorschriften gegeven met betrekking tot
de uitvoering en veiligheid op de boogbanen en tijdens de schietactiviteiten.

Doel.
Duidelijkheid verschaffen als het gaat om de uitvoering en invoering van de regelgeving, met als
toepassingsgebieden:
a. Het milieu en de omgeving (conform het Besluit)
Het verhogen/waarborgen van de veiligheid voor het milieu en de omgeving waarin de schietactiviteiten
plaatsvinden. Het plan komt daarmee tegemoet aan de voorschriften in het besluit Horeca, sport- en recreatie-
inrichtingen milieubeheer: Boogbanen.
Het risico op schade dan wel (ernstig) letsel wordt bepaald door de inslag van de pijl(en).
Pijlen, die van richtring veranderen (naar links, rechts, naar boven) door het afketsen op het doel of
loshangende kleding, evenals pijlen die onbedoeld/ongecontroleerd worden gelanceerd (door verlies
houdkracht, schrik of andere oorzaak waardoor de pees van de vingers glipt), vormen het risico in de omgeving
van het gebied waar de schietactiviteiten plaatsvinden.
b. De leden (conform het Schiettechnisch Reglement)
Het verhogen/waarborgen van de veiligheid voor de leden die actief deelnemen aan de schietactiviteiten van de
handboogschietvereniging Agilaz.
Het betreft in beide gevallen de schietactiviteiten van de handboogschietvereniging Agilaz.
Het risico voor de schutter en zijn naasten wordt gevormd door het verkeerd hanteren/behandelen van de
uitrusting/attributen, het niet gebruiken van beschermingsmiddelen, slecht onderhoud achtereenvolgens slijtage
en/of ouderdom waardoor de uitrusting/attributen onbetrouwbaar worden in hun werking, het negeren van de
veiligheidsvoorschriften (reglementen en/of aanwijzingen wedstrijdleiding).
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B. Platte gronden.

Platte grond gebouwen en de directe omgeving.
Het Multi Functioneel Centrum en omgeving (in het bijzonder het voetbalveld waar de schietactiviteiten
plaatsvinden)

Opstelplaats/opvang hulpverleningsdiensten (ter hoogte ingang MFC/voetbalveld = rode pijlen)
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Platte grond van de accommodatie en de gymzaal waar de schietactiviteiten plaatsvinden.

               Noorden
Platte grond van het voetbalveld

TRIBUNE

toegang

SCHIETRICHTING

25 en/of 30 meter

 18 meter

Schietbanen  16 meter

Wachtlijn/materiaallijn = vette groene streep,
Schietlijn = vette rode streep
Doelenlijn = vette paarse streep,
Vangnet = vette zwarte streep
Afgesloten toegangen = gemerkt rood kruis
Toegang boogbanen alleen via
ontmoetingsruimte = dikke pijl rood
         EHBO/verbandkist

= 50 meter
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C.  Regels (inrichting en opbouw schietbanen, gedragsregels tijdens schietactiviteiten)

C.1 Inrichting binnenbanen (zie platte grond accommodatie en gymzaal)
- de schietbanen worden uitgezet in de lengterichting van de gymzaal.
- de baannummering is van links naar rechts (gezien in de schietrichting), met de langste baan meest links.
- de doelen worden uitgezet over een zo groot mogelijke breedte van de gymzaal.
- de materiaallijn en wegens gebrek aan ruimte tevens de wachtlijn is de achterste veldlijn (zie platte grond

groene lijn) van het volleybalveld (de achterste gele lijn op de vloer van de gymzaal).
- de schietlijn is de groene onderbroken streeplijn op de vloer van de gymzaal (zie platte grond rode lijn).
-  de doelenlijn wordt gevormd door een denkbeeldige lijn op ongeveer 1,5 meter vanaf de muur achter in de
  gymzaal (zie platte grond paarse lijn).
-  de afstand schietlijn – doelenlijn bedraagt ca. 16 meter of korter voor instructiedoeleinden.
-  ter bescherming van de muur/toestellen, voor in de gymzaal, wordt – over de gehele breedte van de
  gymzaal en vangnet gespannen met een hoogte van ca. 3 meter (zie platte grond zwarte lijn).
-  de deuren aangegeven met een rode X zijn tijdens de schietactiviteiten gesloten.
-  de toegang tot de gymzaal is alleen via de verbindingsdeur van uit de ontmoetingsruimte, rode pijl.
-  als er binnen wordt geschoten wordt de begrenzing van de schietbanen achter/links en rechts gevormd door
  de bouwkundige voorzieningen (muren) van de gymzaal.
-  de bergruimte voor de gymnastiektoestellen wordt afgescheiden door een gordijn.
- de toeschouwers en de leden die niet actief aan de schietactiviteiten deelnemen, nemen plaats op het
  podium (achter in de gymzaal) dan wel verblijven in de ontmoetingsruimte(n). Zij mogen onder geen enkel
  voorbehoud de gymzaal betreden.

C.2 Inrichting buitenbanen (zie platte grond voetbalveld)
- de schietbanen worden uitgezet in de lengterichting van het voetbalveld achter het MFC (van oost west).
- de baannummering is van links naar rechts (gezien in de schietrichting), met zowel op de schietbanen van
  de 25/30 meter als de 18 meter en korter de langste baan (m.u.v. de 50 meter baan) steeds meest links.
- Indien er behoefte is om op de 50 meter te schieten, dan wordt deze baan apart uitgezet op de meest
  rechterzijde van het veld
- vanaf de schietlijn worden de afstanden uitgezet van de doelen. Alle banen hebben daarmee dezelfde
  opstelplaats voor de schutters.
- de materiaallijn wordt op een afstand van 3 meter vanaf de achterste veldlijn van het voetbalveld
  aangebracht (is de doellijn van het voetbalveld, zie platte grond rode lijn).
-   de wachtlijn wordt, gerekend vanaf de achterste veldlijn, op een afstand van 6 meter aangebracht
  (zie platte grond voetbalveld gele lijn).
-  de 16 meterlijn van het voetbalveld geldt als de schietlijn (zie platte grond voetbalveld blauwe lijn).
  In afwachting van de toestemming om te schieten (signaal baan vrij) wachten de schutters achter deze lijn
  tot hun plaats aan de schietlijn vrij is.
-  op ca. 2 meter achter de doelen worden, evenwijdig aan de doelenlijn, vangnetten (pijlenvanger)
  aangebracht (zie platte grond zwarte lijn achter de boogbanen).
  Het vangnet loopt aan weerszijden, vanaf de baanas van de uiterste doelen links en rechts van het
  betreffende boogbanengebied, ten minste 3 meter5 door.
  De hoogte van het vangnet (pijlenvanger) is ten minste 3 meter6 en is aan de onderzijde op geen enkel punt
  vastgemaakt. Het net moet aan de onderkant vrij kunnen bewegen. Bij harde wind (als het net bij wijze van
  spreken horizontaal gewaaid kan worden) is het toegestaan het net zodanig met touwen te bevestigen dat
  het net nog vrij kan bewegen maar niet zover kan opwaaien dat de pijlen er ver onderdoor kunnen schieten.
-   de onderlinge afstand van de doelpakken onderling bedraagt 1 meter.
-  de boogbanen voor de 25 respectievelijk 30 meter worden uitgezet aan de linker kant van het voetbalveld
  (zie platte grond voetbalveld).
-   de afstand van het uiterst linkse doel tot de linker zijlijn van het voetbalveld mag niet kleiner zijn dan 4 meter
-   de denkbeeldige driehoek gevormd door de baanas van de uiterst linkse boogbaan en het punt op 3 meter
  afstand daarvan in het verlengde van de doelenlijn (zie voetnoot 4) en weer terug naar de opstelplaats van
  de uiterst linkse schutter wordt beschouwd als onveilig gebied (zie platte grond rode driehoek onder).
-   de boogbanen voor de 18 meter (of korter) worden uitgezet tegen de middenlijn van het voetbalveld.
-  de onderlinge afstand tussen de boogbanen 25/30 meter en 18 meter bedraagt ongeveer 6 meter (rekening
  houdend met de uitloop van de vangnetten).

5 Zie Regelgeving Veiligheid Handboogbanen, blz. 7 “Uit het huidige experiment blijkt dat voor een afwijking van 9° de schutter in een
onnatuurlijke houding dient te staan, wat in de praktijk niet zal voorkomen. Een maximale afwijking tot 6° ligt binnen de verwachtingen.”
Tg 6° x afstand schutter – vangnet is afstand baanas – uiterste hoekpunt onveilig gebeid = 0,105 x 32 = 3,4 meter.
6 Zie Regelgeving Veiligheid Handboogbanen, blz. 7  Bij een rooshoogte van 1.30 meter wordt er van uitgegaan dat de maximale
afwijking 2.70 meter bedraagt, wat er op neer komt dat voor de hoogte vangnet, gerekend vanaf het maaiveld, 4 meter genomen moet
worden.
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-  aan de uiterst rechtse zijde van de boogbanen voor de 18 meter wordt een onveilig gebied aangehouden,
  gevormd door de baanas van de meest rechtse baan naar een punt op 3 meter in het verlengde van de
  doelenlijn en weer terug naar de opstelplaats van de uiterst rechtse schutter (zie platte grond rode driehoek

boven).
-  de toeschouwers en leden die niet actief aan het handboogschieten deelnemen, blijven achter het hek (zijde
  MFC), op het terras of in de ontmoetingsruimte.
-  bij de toegang tot de schietbaan/schietbanen (het voetbalveld) wordt tijdens de handboog schietactiviteiten
  een rood/wit afzetlint aangebracht dan wel waarschuwingsbord geplaatst met de tekst “pas op schietzone”.
NB:
In de avonduren bij laaghangende zon in het westen dient de schietrichting – om verblinding van de schutters te
voorkomen – gewijzigd te worden en wel richting tribune c.q. (van noord naar zuid). De 18 meter banen liggen
dan aan de oostzijde van het veld, met de eerste baan op ruime afstand van de achterlijn.

C.3 Inrichting banen voor demonstratie of workshop.
-   voor de inrichting van de banen voor demonstratie of workshop wordt, als deze activiteiten plaatsvinden in
  het MFC dan wel op het voetbalveld achter het MFC, de bovengenoemde regels gehanteerd.
-  de regels voor de buitenbanen zijn ook van toepassing als er elders in de regio in de open lucht een
  demonstratie c.q. workshop wordt georganiseerd.
- indien de demonstratie of een workshop binnen worden georganiseerd (bijvoorbeeld in een sporthal), wordt
  vooraf de situatie beoordeeld en bepaald welke activiteiten/maatregelen noodzakelijk zijn voor het
  waarborgen van de veiligheid van der schutters respectievelijk de toeschouwers. Als uitgangspunt daarvoor
  gelden de voornoemde regels.
-  de effectieve schietafstand maximaal 10 meter vanaf de schietlijn.

C.4  Baanreglement.
Het baanreglement is een integraal onderdeel van het huishoudelijk reglement en op de algemene
ledenvergadering van 23 maart 2016 vastgesteld.
Zie bijlage bij dit veiligheidsplan.

Het baanreglement is er vooral om de veiligheid van de schutters tijdens de schietactiviteiten te waarborgen.
Alle leden, aspirant-leden en gastschutters worden geacht zich aan de gedragsregels te houden en/of anderen
er op te wijzen dat zij zich afwijkend gedragen.
Toezicht hierop heeft de baancommissaris (tijdens de oefenactiviteiten), de scheidsrechter (tijdens de
wedstrijden).
Iedereen is verplicht altijd de bepalingen van deze gedragsregels in acht te nemen.

D.   Noodmaatregelen.
Tijdens evenementen waarbij veel deelnemers/publiek aanwezig worden twee personen (leden van de
vereniging) benoemd die uitvoering kunnen geven aan het plan, een veiligheidsfunctionaris en een
contactpersoon.

De veiligheidsfunctionaris dient goed bekend te zijn met het verlenen van de eerste hulp en de noodprocedures
en moet:
- weten welke middelen beschikbaar zijn en waar deze zich op de locatie bevinden;
- de omstanders op een afstand houden zodat hulpverleners ruim baan hebben;
- de verwondingen vaststellen en deze verzorgen;
- aanwijzingen geven aan andere betrokkenen tot dat medische hulp is gearriveerd,
- de omstanders rustig houden en zorgen dat er opvang is voor vooral familieleden, jongeren/kinderen in
  een afgescheiden gebied/ruimte en te zorgen voor afleiding;
Verder:
- bekend te zijn met de plaats waar de blusmiddelen zich bevinden en hoe deze bediend moeten worden,
- waar de zich de uitgangen respectievelijk de nooduitgangen bevinden.

De opvang van de hulpverleningsdiensten is gesitueerd op de parkeerplaats voor de inging van het MFC
respectievelijk het voetbalveld (zie groen blok op platte grond gebouwen en de directe omgeving en rode
pijlen voor toegang).

De contactpersoon moet:
- bekend zijn met de telefoonnummers van de hulpverlenende instanties en weten waar de telefoon op de
  locatie hangt/staat;
- de hulpverlenende instanties alarmeren;
- de hulpverlenende instanties op de locatie ontvangen en begeleiden.
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EHBO.
De EHBO/verbandtas is opgeborgen achter de bar in de ontmoetingsruimte.
Aandachtpunten zijn, bijvoorbeeld: zorgen voor rust, koeling bij kwetsuren, druk op de wond om bloedverlies
tegen te gaan/te beperken, ondersteunen lichaamsdeel om druk op het letsel te verminderen.
NB: Indien een persoon/dier getroffen is door en pijl en de pijl nog aanwezig is, deze NIET verwijderen.
Verwijderen dient te geschieden door het medisch personeel in het ziekenhuis.

Melding incident.
Gegevens die telefonisch aan de hulpverleningsdiensten doorgegeven dienen te worden;
- aard en ernst incident,
- naam melder (contactpersoon) en vereniging = AGILAZ
- adres: Molenweg 4a, Tiendeveen
- aantal slachtoffers of omvang van het incident,
- adres en de bereikbaarheid (het telefoonnummer zodat de contactpersoon door de hulpverleningsdiensten
  teruggebeld kan worden voor meer informatie)

E.  Geraadpleegde literatuur en verklarende woordenlijst.

Geraadpleegde literatuur.
Besluit 20 mei 1998 houdende regels voor Horeca, sport- en recreatie-inrichtingen
Handboek trainers FITA
Deel III van het handboek handboogsportaccomodaties, uitgave NHB, ISBN 90-804615-1-2, 2 oktober 1998).
In sommige gevallen is de tekst uit de voornoemde literatuur één op één overgenomen, waarvoor dank aan de
geestelijke vader(s)
Schietbaan.
Enkelvoudige ruimte voor één handboogactiviteit beginnend met de schietlijn en eindigend met het doel.
Door het midden loopt de baanas.

Verklarende woordenlijst.

Baanas.
Een denkbeeldige lijn tussen het nulpunt of 0-punt (het oog van de handboogschutter) en het midden van het
doel.

Baanzool
Het gedeelte van de accommodatie tussen het nulpunt en de pijlenvanger.

Blazoen.
Een weergave van concentrische cirkels of andersoortige afbeeldingen, meestal gedrukt op papier of karton.

Direct schot.
De pijl die ongehinderd het doel bereikt.

Doel.
Een lichaam, gemaakt van daarvoor geschikt materiaal, dat de snelheid van de hierin doordringende pijl
reduceert tot 0, en dat meestal voorzien is van een blazoen.

Doellijn.
De lijn waarop het doel staat opgesteld (meestal staan meerdere doelen naast elkaar opgesteld. Deze lijn loopt
evenwijdig aan de schietlijn.

Handboogactiviteit:
Het daadwerkelijk schieten met handbogen en pijlen tijdens wedstrijden, trainingen of in andere zin

Inrichting:
De (sport)accommodatie waar binnen achtereenvolgens buiten met fysieke middelen mogelijk wordt gemaakt
om handboogactiviteiten te houden.

Nulpunt.
De standplaats van de schutter, het 0-punt wordt vastgelegd in de baanas; dit gebeurt meestal door middel van
en piket, een tegel of een teken op de grond
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Onveilig gebied.
Het gedeelte van de inrichting waarin tijdens het schieten pijlen die het doel missen of daarop afketsen, terecht
kunnen komen. In het onveilige gebied is gevaar voor het leven, letsel en/of schade aan goederen te duchten.
De afmetingen van het onveilige gebied zijn afhankelijk van het type baan.

Pijlenvanger.
Een ondoordringbare versperring, bedoeld om pijlen die het doel missen op te vangen.

Vereniging
De vereniging is de rechtspersoon die met fysieke middelen een handbooginrichting exploiteert en als zodanig
handboogactiviteiten ontwikkeld.

Afketsende pijl.
Een pijl die na contact met de grond of met een voorwerp op-, zijwaarts of terug springt en zijn vlucht meestal in
een afwijkende richting voortzet. De snelheid van de pijl kan hierna variëren tussen nagenoeg de
oorspronkelijke snelheid en 0.

Afketsgebied.
Het gebied waarin tijdens het schieten door het afketsen een afketsende pijl terecht kan komen. Het
afketsgebied is een onderdeel van het onveilige gebied.

Roos.
Het centrum van het blazoen (wordt bij veldschieten spot genoemd).

Schietgebied.
Het gebied of de ruimte met meerdere banen en bijbehorende aangegeven gebieden. Het gebied wordt begrens
door de toeschouwerslijn, de opstelling van de vangnetten en aan weerszijden van de uiterste banen de
onveilige gebieden.

Schietlijn.
De lijn van waar de schutter de pijlen schiet naar het doel.

Toeschouwerslijn.
De lijn waar achter zich een ieder moet bevinden, die geen deelnemer is of een functie heeft bij de
schietactiviteiten op dat moment.

Wachtlijn.
De lijn die achter de schietlijn evenwijdig loopt. In de ruimte tussen de schietlijn en de wachtlijn mogen zich
alleen deelnemers bevinden die op dat moment aan de schietbeurt bezig zijn.

Wachtruimte.
De ruimte tussen de wachtlijn en de toeschouwerslijn waarbinnen de deelnemers en functionarissen die niet
aan de schietactiviteiten deelnemen (niet aan hun schietbeurt bezig zijn) bevinden. Alleen in deze ruimte mag
de handbooguitrusting worden opgesteld.
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Bijlage bij huishoudelijk reglement respectievelijk het veiligheidsplan.

BAANREGLEMENT HBV AGILAZ.
Bijlage 2 bij huishoudelijk reglement

Het baanreglement is er vooral om de veiligheid van de schutters op de baan te waarborgen.
Alle leden, aspirant-leden en gastschutters worden geacht nota te hebben genomen van dit reglement. Iedereen is verplicht
altijd de bepalingen van dit reglement in acht te nemen.

1. Het consumeren van alcoholhoudende drank is tijdens het actief deelnemen aan de schietactiviteiten verboden.
2. Op de schietbanen wordt tijdens het schieten NIET gerookt.
3. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle aanwezigen op de baan om een veilige en prettige gang van
  zaken te waarborgen.
4. De praktische leiding van het schieten en de daarmee gepaard gaande activiteiten is in handen van de
  baancommissaris. Deze geeft de noodzakelijke commando’s, en ziet erop toe dat eenieder zich aan de
  regels houdt.
5. Alle aanwezigen op de baan zijn verplicht de aanwijzingen van de baancommissaris, of diens plaatsvervanger, op te
  volgen.
6. Bij afwezigheid van de baancommissaris wordt er eerst door de aanwezige leden afgesproken wie, op dat moment of
  die dag, de taak van baancommissaris op zich neemt.
7. Er mag alleen met handbogen worden geschoten.
8. De bogen moeten steeds in goede staat van onderhoud verkeren.
9. Er mag alleen worden geschoten vanaf de afgesproken meet.
10. Het kruislings schieten (van baan veranderen) is verboden.
11. Schutters mogen pas hun boog in de hand nemen nadat de baancommissaris het signaal ‘baan vrij’ heeft gegeven dan
  wel iedereen achter de meet staat (dus geen enkele persoon zich op de baan bevindt)
12. Schutters mogen alleen een pijl op de pees hebben wanneer zij op de meet staan en nadat de baancommissaris het
  commando ‘baan vrij' heeft gegeven. Tijdens het opzetten van de pijl en het uittrekken van de boog dient de pijl naar
  het doel te wijzen.
13. Materiaal (pijl, boog, etc.) dat valt mag niet worden opgepakt voordat het signaal ‘halen’ of ‘pijlen’ is gegeven, dan wel
  de baancommissaris toestemming heeft gegeven het materiaal op te rapen (dat wil zeggen dat door niemand meer
  geschoten wordt) en de schutter zijn schietronde kan voltooien.
14. Het schieten dient onmiddellijk te worden gestaakt wanneer zich personen of dieren op de baan bevinden.
  Het is nimmer toegestaan met of zonder pijl op de pees op mens of dier te richten.
15. Schutters die klaar zijn met schieten doen enkele stappen achterwaarts vanaf de meet en zetten hun boog weg zodat
  de baancommissaris kan zien wie er nog niet klaar is.
16. Nadat elke schutter zijn pijlen heeft geschoten, worden de pijlen pas gehaald wanneer de baancommissaris het signaal
  ‘halen' of ‘pijlen' heeft gegeven.
17. Het is verboden te rennen, te stoeien e.d. met pijlen in de hand of pijlentas/koker.
18. Niet schietende schutters en/of publiek dienen ruim achter de meet te blijven dan wel - indien aanwezig - de
  materiaallijn.
19. Lawaai en onrustig gedrag moeten worden vermeden. Dit stoort de schutters in hun concentratie en heeft daardoor ook
  invloed op de veiligheid. Dit betekent overigens niet dat het altijd volledig stil moet zijn.
  Schutters die niet actief deelnemen aan de schietactiviteiten dienen afstand te nemen en de actieve schutters te
  vrijwaren van overlast. Deze schutters dienen plaats te nemen in de kantine OF als er buiten wordt geschoten op het
  terras.
20. Schutters moeten er op toezien dat alle schutters de baan veilig kunnen gebruiken en alle bovenstaande regels in acht
  worden genomen.
21. Geluidsapparatuur, die in of over de oren worden gedragen en belemmeren dat de drager de commando’s van de
  baancommissaris niet / slecht hoort, is verboden.
22. De leden zijn verplicht bij het betreden van de gymzaal sportschoeisel te dragen.
  Het schoeisel mag geen strepen – die onuitwisbaar/moeilijk te verwijderen zijn – op de vloer achterlaten. Bij het
  negeren van deze regel zal de betreffende persoon daarop aangesproken worden met het verzoek het juiste schoeisel
  aan te trekken, de schoenen uit te trekken of anders de gymzaal te verlaten en plaats te nemen in de kantine of op het
  toneel.
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PERSOONLIJKE VEILIGHEID.
1. Als er gelopen moet worden met pijlen in de hand, dan worden de schachten verticaal langs het lichaam gehouden en
  zijn de pijlpunten daarbij naar beneden gericht.
  Risico: als de punt naar boven of naar voren is gericht kan deze bij het struikelen in het lichaam dringen of iemand
  anders steken.
2. Leg nooit een scorebordje vlak voor het doelpak.
  Afstand doelpak / scorebordje op de grond en minimaal drie meter voor het doelpak dan wel duidelijk naast het doelpak.
  Risico: Als het scorebord vlak voor het doelpak ligt bestaat de kans dat de schutter in de pijlen loopt.
3. Houdt tijdens het uittrekken van de pijlen met de andere hand het doelpak tegen. De vingers van deze hand zijn daarbij
  gespreid weerszijden de schacht van de pijl.
  Risico: Omtrekken van het doelpak en de kans dat deze valt.
4. Draag tijdens het schieten bij voorkeur gesloten schoeisel.
  Risico: letsel aan voeten door vallende pijlen.


