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Eindhoven, 1 juni 2015 

Doel 
Deze beleidslijn is bedoeld om helderheid te verschaffen over de regels omtrent veiligheid bij 
handboogschietactiviteiten van de vereniging OGIO. 

Achtergrond 

Van leden van OGIO, en handboogsporters in het algemeen, mag worden verwacht dat zij de 

veiligheidsregels in acht nemen. Veiligheid is een verantwoordelijkheid van iedereen. Veiligheid is 

belangrijk voor de sporter zelf, medesporters en van de omstanders (mens en dier). De NHB stelt ook 

eisen betreffende de veiligheid. 

Toelichting  

Het veiligheidsvoorschrift in deze beleidslijn vervangt de eerdere veiligheidsinstructie. Vanwege 

praktische redenen is het veiligheidsvoorschrift op de 2e pagina geplaatst zodat deze eenvoudig op 

één pagina kan worden afgedrukt en bevestigd op prikborden, schietterreinen etc. 

Besluit vrijwilligersbeleid 

Deze beleidslijn vervangt de algemene veiligheidsinstructie die van kracht was tot het moment van 

ingang van deze beleidslijn. 

Uitvoering 

 Deze beleidslijn gaat in per 1 juni 2015. 

  



Veiligheidsvoorschrift OGIO 1864 
Dit voorschrift is, tenzij ander vermeld, van toepassing op de binnen- en buitenbanen!  
 

De handboogsporter:  

 Mag alleen zelfstandig schieten mits de beginnerscursus met goed gevolg is doorlopen óf door 
een trainer is vastgesteld dat de sporter zelfstandig én veilig kan schieten. 

 Mag zijn boog alleen aan de schietlijn, op het doel gericht uittrekken.  

 Mag alleen een pijl op de boog zetten als alle personen zich achter de schietlijn bevinden.  

 Mag alleen een boog uittrekken, zowel met als zonder pijl, als alle personen zich achter de 
schietlijn bevinden. In het geval van schieten op de binnenbaan dient daarnaast de deur naar de 
opslag gesloten te zijn. 

 Mag alleen aan andermans materiaal komen als daarvoor toestemming is gegeven.  

 Dient rustig te lopen (niet rennen!) op de schietbaan.  

 Mag alleen pijlen trekken als de medesporters op veilige afstand staan, te weten naast de pijlen 
of minimaal 2 meter achter de te trekken pijlen.  

 Dient scoreplankjes minstens 3 meter voor het doel op de grond te leggen  

 Mag, als er met stoplichten geschoten wordt, de boog pas op het doel richten als het licht op 
groen staat. (in andere gevallen, als het geluidssignaal gegeven is)  

 Dient te zorgen dat het schietmateriaal altijd in goede staat is.  

 Dient altijd gesloten schoeisel dragen.  

 Schiet vanaf dezelfde meet (schietlijn) als zijn medesporters.  
 

Specifieke regels voor (zelfstandig) schieten op het buitenterrein:  

 Hang tijdens het schieten de oranje signaalvlag(gen) in de daarvoor bestemde houders.  

 Zelfstandig schieten buiten officiële OGIO dagdelen is alleen toegestaan voor leden die een 
sleutel van de buitenpoort hebben ontvangen.  

 Jeugdleden schieten ten allen tijde onder toezicht van senioren.  

 Pijlen dienen ten allen tijde te worden uitgetrokken gericht op een doelpak. 

 Doelpakken dienen altijd opgesteld te staan met de schietwal als achtervanger. Onder geen 
beding mag schuin worden geschoten in de richting van het parkeerterrein.  

 

Omstanders en toeschouwers:  

 Mogen het schietterrein niet betreden en dienen zich ten allen tijde achter de wachtlijn te 
bevinden, tenzij er toestemming is gegeven door de wedstrijdleider(s) of trainer(s) om het 
schietterrein te betreden. 

 

Het spreekt voor zich dat je naast deze regels altijd moet uitkijken en de veiligheid van je 

medesporters en omstanders niet in gevaar mag brengen. 


