
 

 
 

 
 

 

 Merelbeke, 5 april 2020 

 

Beste voorzitters, zaakgelastigden 
Beste schutters, 

 
De afgelopen weken waren ook voor ons als federatie niet evident om gepaste maatregelen te 
nemen. Op korte termijn hebben wij enkel de reglementering en richtlijnen van de overheid gevolgd 
maar uiteraard werden ook al veel vraagtekens gesteld bij de verdere invulling van het 
schuttersseizoen.  

Vandaag heeft de raad van bestuur in een videoconferentie enkele knopen doorgehakt, onder 
voorbehoud van eventuele extreme verlengingen van de lockdown: 

1) Het sectorkampioenschap en het BK seniors 

De KNBBW heeft beslist het sectorkampioenschap integraal uit te stellen naar 2021 waar er in 
overleg met de organiserende maatschappijen datums zullen worden vastgelegd en waarvoor 
opnieuw zal moeten worden ingeschreven.  
De inleggelden van dit jaar zullen worden teruggestort door de respectievelijke 
hoofdafgevaardigden. 
Het BK 2021 zal dan ook in Asper doorgaan op zondag 19 september.  

2) De nationale keizerschieting 

Omdat we realiseren dat de huidige beperkende maatregelen rond de social distancing en de 
organisatie van (sport)evenementen nog niet direct versoepeld zal worden, hebben we ervoor 
gekozen om de keizerschieting niet te laten doorgaan op 7 juni maar te verplaatsen naar zondag  
20 september. Op die manier geven we ook de aangesloten maatschappijen voldoende tijd om 
de eigen koningschietingen tijdig in te richten. We doen dan ook zeker een warme oproep om de 
koningschieting te laten doorgaan voor 20 september. 
We geven nog even voor alle duidelijkheid mee dat deze datum vooralsnog onder voorbehoud is 
gezien Sint-Gillis Dendermonde nog contact dient op te nemen met het stadsbestuur om deze 
datum te laten bevestigen. Van zodra dit is gebeurd, zal hier ook vanuit het secretariaat van de 
KNBBW bevestiging rond worden gegeven.  

Op de keizerschieting zullen ook de prijzen uitgedeeld worden van de seniors die normaal gezien 
op het congres zouden worden gegeven. Daarvoor zal zeker nog een specifieke oproep worden 
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gedaan naar de zaakgelastigden met de vraag hun leden hiervan ook op de hoogte te brengen. 
In functie hiervan zullen de uren van inschrijving voor de keizerschieting licht gewijzigd worden 
van 9u00 tot 10u30! 

3) Het congres te Elewijt 

In onderling overleg met Elewijt werd beslist het congres in zijn gekende vorm niet te laten 
doorgaan. Er zal op 6 september wel nog een huldemoment worden voorzien voor Hubert Van 
Innis met bijhorende stoet, bloemenhulde, toespraken en ontvangst door het gemeentebestuur.  
In de namiddag zal een huldeschieting worden georganiseerd die kan worden gezien als 
congresschieting.  

De voorziene verslagen (seniors, jeugd, financiën en verzekeringen) van het schuttersjaar 2019 
zullen worden gepubliceerd op de website. De vooruitblik naar het jaar 2020 zal in beperkte 
vorm worden vermeld met specifieke verwijzing naar de veranderingen in het reglement van 
inwendige orde.  

4) De bondsschietingen 

Gezien de inkorting van het schuttersseizoen hebben we beslist dat in 2020 slechts 1 
bondsschieting per sector zal worden gegeven. We voorzien deze te kunnen inrichten vanaf juli. 
Er zullen dus 2 bondsschietingen in juli, 2 bondsschietingen in augustus en 1 bondsschieting in 
september worden ingericht, aangevuld met de toegevoegde bondsschietingen van de 
keizerschieting op 20 september.  

We voorzien de loting op de raad van bestuur van 6 juni als deze kan doorgaan (indien niet wordt 
de loting gedaan van bij iemand van de raad van bestuur thuis). De loting zal gestreamd worden 
via facebook live (het uur zal nog nader worden doorgegeven). Voor elke sector zullen minstens 2 
reserves worden geloot indien de eerst gelote maatschappij beslist om de bondsschieting niet te 
aanvaarden.  
Alle maatschappij zullen kans hebben op het loten van een bondsschieting behalve Sint-Gillis 
Willem Tell Dendermonde die reeds een toegevoegde bondsschieting hebben.  
Ook de periode zal via loting worden bekend gemaakt maar we realiseren ons dat gezien de 
omstandigheden, en mits gegronde reden zoals bvb verlengd coronamaatregelen in bepaalde 
provincies, we tolerant zullen zijn als de periode niet geschikt is en gevraagd wordt om onderling 
te verwisselen. Hier mag natuurlijk geen misbruik van worden gemaakt.  

5) Het jeugdcriterium en het BK jeugd 

Omdat we het belangrijk vinden om de jeugd de kans te geven binnen hun huidige 
leeftijdscategorieën te kunnen schieten, werd beslist de voorziene kalender voor de jeugd te 
behouden zoals voorzien. Met dien verstande dat er pas kan worden geschoten wanneer vanuit 
de overheid het licht op groen wordt gezet.  
Verder gaan we in overleg met de maatschappijen die hun jeugdschieting niet hebben kunnen 
organiseren, om samen op zoek te gaan naar een mogelijke datum om alsnog hun jeugdschieting 
te laten doorgaan. Kan dit nog voor het BK te Haasdonk dan tellen deze punten nog mee voor het 
klassement om de deelname aan het BK vast te leggen. Worden ze na het BK georganiseerd, dan 
tellen de punten enkel mee voor het eindklassement van het jeugdcriterium.  



Op het BK zullen ook de prijzen uitgedeeld worden aan de jeugdschutters die normaal gezien ook 
op het congres zouden worden verdeeld. Ook daar zal nog een specifieke uitnodiging voor 
worden verstuurd. 

6) Verdeling schuttersgids mini en affiches keizerschieting en EK 

Van zodra dit door de overheid mogelijk wordt gemaakt, voorzien wij per sector enkele 
afhaalpunten voor de schuttersgids mini waar dit kan worden opgehaald. Uiteraard zullen deze 
op de schietingen ook worden verdeeld. Voor alle duidelijkheid wil ik nog meegeven dat vanaf 
2020 de boekjes aan 2 euro zullen worden verkocht. 

Indien bepaalde maatschappijen meerdere boekjes wensen, kan hiervoor reeds een mail worden 
gestuurd naar het secretariaat en dan worden deze al klaar gelegd voor verdeling.  

De vermelde affiches zullen zo snel mogelijk door de afgevaardigden worden verdeeld onder 
aangesloten maatschappijen.  

Met deze beslissingen hebben we gekozen om de verderzetting van het schuttersseizoen zo weinig 
mogelijk te beïnvloeden waarbij het moeilijk zou geweest zijn om voor heel veel schietingen naar een 
andere datum te zoeken. Dit werd nu tot een minimum herleid met respect voor de reeds 
vastgelegde schietingen later op het seizoen.  

We vragen echter van iedereen een inspanning om zijn werking te willen afstemmen op deze 
beslissingen. Het is immers onmogelijk om rekening met iedereen te kunnen houden. Maar we zien 
dat er nu reeds veel bereidheid is geweest om de genomen maatregelen strikt te volgen waardoor 
we er van uitgaan dat jullie ongetwijfeld ook alles in het werk zullen stellen om er alsnog een mooi 
schuttersjaar van te maken.  

Hopelijk zien we elkaar snel op de schietingen maar we doen zeker nog een warme oproep om de 
opgelegde maatregelen zolang als nodig te volgen! 

#houhetveilig, #samentegencorona 

Met sportieve groeten, 

 

Secretaris-Generaal Nationaal Voorzitter 
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