Erkend door Sport Vlaanderen
Met de steun van de Vlaamse gemeenschap

Richtlijnen
voor de heropstart
van Schietclubs
vanaf 8 juni 2020
Dit document is slechts een handleiding met richtlijnen om
de schietclubs bij te staan met de heropstart na de
coronamaatregelen.
De door de overheid opgelegde maatregelen dienen te allen
tijde gerespecteerd te worden. Meer info over de
momenteel van kracht zijnde maatregelen kan u vinden
onder:
https://crisiscentrum.be/nl/news/start-van-fase-3-van-het-afbouwplan-vanaf-8-juni

1. Wat is toegelaten vanaf maandag 8 juni 2020 ?
Vanaf 8 juni kunnen de contactloze sportactiviteiten worden hervat, indoor
en outdoor, amateur of professioneel, competitie en training.
Hoe je dit in de praktijk kan aanpakken beschrijven we hieronder. Uiteraard is
iedere schietstand uniek en zijn niet altijd alle maatregelen mogelijk.

2. Belangrijkste basisregels:
• De hygiënemaatregelen blijven essentieel.
• In de schietstanden moet de veiligheidsafstand van 1,5 meter
gerespecteerd worden.
• Het sportschieten kan enkel in georganiseerd verband gebeuren, mits
naleving van de volgende voorwaarden:
1. Onder begeleiding van een verantwoordelijke.
2. Beperkt tot 20 personen t.e.m. 30 juni, en beperkt tot 50 personen
vanaf 1 juli.
3. De veiligheidsafstand van 1,5 meter moet worden gerespecteerd
(geldt t.e.m. 30 juni)
• Schietopleidingen/begeleidingen zijn verboden t.e.m. 30 juni, vermits
het respecteren van de veiligheidsafstand van 1,5 meter in de regel niet
mogelijk is tijdens een schietopleiding.

3. Organisatie:
FROS vraagt met aandrang om bij de organisatie van de heropstart zo veel
mogelijk voorrang te geven aan sportschutters waarvan de
sportschutterslicentie eerst komt te vervallen na de heropstart plus één maand
(= 8 juli). Op die manier willen we vermijden dat sportschutterslicenties
moeten worden ingetrokken door te weinig schietbeurten.
• Indien mogelijk raden we sterk aan te werken met een reservatiesysteem
zodat iedereen de kans krijgt schietbeurten in te halen.
• Beperk de tijd op de schietbaan om zoveel mogelijk schutters de kans te
geven hun schietbeurten te behalen.

4. Parking:
• Vraag aan de leden om op de parking op ruime afstand van elkaar te
parkeren.
• Bewaar de afstand ook op de parking !
• Geef mekaar geen hand, maar begroet mekaar op een andere manier.

5. Toegang tot de infrastructuur:
• Voorzie een FLOW ingang / uitgang van de sportinfrastructuur zodat
schutters welke aankomen en schutters welke vertrekken mekaar zo min
mogelijk kruisen.
Tip: Breng eventueel pijlen aan op de grond, muur of wand.

• Vermijd wachtrijen !
Tip: Laat schutters eventueel wachten in hun wagen wanneer de stand vol is.

• Indien er toch moet gewacht worden, zorg er voor dat de wachtende
schutters 1,5 meter afstand bewaren.
Tip: Breng eventueel markeringen aan met plakband op 1,5 meter afstand van mekaar.

6. Registratie / Aanwezigheidsregister
• Laat de schutters het aanwezigheidsregister invullen met hun eigen
balpen.
• Zorg er voor dat de 1,5 meter afstand steeds wordt gerespecteerd.
• Voorzie handschoenen wanneer een touchscreen aangeraakt moet
worden.
• Voorzie desinfecterende handgels aan de inkom en uitgang.

7. Schietruimte / Schietbaan:
• Waak er over dat het maximum aantal personen in de schietstand niet
overschreden wordt en dat de afstand van 1,5 meter tussen schutters
bewaard blijft.
• Wanneer de schutters van mekaar afgescheiden staan door middel van
een wand, muur ed. kan er afgeweken worden van de 1,5 meter afstand.
De wand of muur welke de schutters van mekaar scheidt mag geen gaten
of openingen vertonen.
Tip: Plak eventuele openingen (bv. bij afneembare wand) volledig af met plakband of
plastiek folie.

• Wanneer er geen scheidingswand tussen de schutters is dient u rekening
te houden met de social distancing.
• Iedereen schiet met zijn eigen wapen. Er worden geen wapens of
materiaal doorgegeven aan mekaar !
• Iedere schutter blijft te allen tijde op zijn schietbaan.
• Ontsmet na elke schietbeurt de plaats waar een schutter heeft
geschoten/voorwerpen die schutters aanraken. Dit kan ook door
ontsmettingsmiddel te voorzien voor elke schutter, die na het
beëindigen van de schietbeurt de eigen stand kan reinigen.

8. Tekenen Sportschuttersboekjes:
• Laat de schutter vooraf met eigen balpen zijn gegevens invullen in het
sportschuttersboekje.
• Laat de schutter een stap achteruit gaan, zodat de verantwoordelijke de
schietbeurt kan aftekenen op een veilige afstand.
• Voorzie de verantwoordelijken voor het tekenen van de
sportschuttersboekjes van mondmaskers / desinfecterende gels /
handschoenen.

9. Na de schietbeurt:
• Zie erop toe dat schutters onmiddellijk de schietstand verlaten en niet
blijven hangen op de schietstand of parking.
• Zie erop toe dat elke schutter zijn handen ontsmet bij het verlaten van
de schietstand.

10.Praktische zaken:
• Beperk zo veel mogelijk de werking van je secretariaat.
• Laat eventuele schietbeurten zo veel mogelijk elektronisch betalen.
• Er worden bij voorkeur geen wapens of materiaal verhuurd. Indien wel,
dan dienen deze na iedere schutter / gebruiker ontsmet te worden.

11.Algemeen:
• Moet je hoesten of niezen, doe dit in je elleboog
• BEN JE ZIEK BLIJF DAN THUIS

Vragen of opmerkingen aarzel dan niet om FROS te contacteren
sportschutters@fros.be of 03/286.58.00 – Landelijk Coördinator:
schutters@fros.be
Op de website van Sport Vlaanderen:
https://www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-invlaanderen/
of op de website van het crisiscentrum:
https://crisiscentrum.be/nl/news/start-van-fase-3-van-hetafbouwplan-vanaf-8-juni
kan u eveneens alle nodige informatie terugvinden.

