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           Lievegem, 18 mei 2020 

 

Betreft: Beslissingen Raad Van Bestuur omtrent verderzetting schuttersseizoen 2020 

 
Geachte dames en heren voorzitters, zaakgelastigden 
Beste schuttersvrienden,   

De afgelopen dagen en weken hebben wij uitvoerig jullie vragen, zorgen en bezorgdheden gehoord. Wij hebben 

ook opgemerkt dat bepaalde richtlijnen een eigen interpretatie krijgen, veelal afwijkend van de officiële richtlijnen. 

Als KNBBW nemen wij uiteraard onze verantwoordelijkheid en is het onze plicht jullie correct in te lichten. Daarom 

hebben wij een vereenvoudigd en gepersonaliseerd document opgemaakt voor onze leden. 

Dit document werd opgesteld volgens de nationale richtlijnen en werd door de raad van bestuur van de KNBBW 

goedgekeurd op datum van 17/5/2020. 

 

Vooraleer jullie toelichting te geven hoe jullie de trainingen in jullie club opnieuw kunnen opstarten indien gewenst, 

willen we jullie graag nog enkele beslissingen doorgeven die vandaag ook op de raad van bestuur zijn genomen: 

 

1. De bondsschietingen 

 

De eerder genomen beslissing met de intentie om dit jaar nog 5 bondsschietingen te organiseren, blijft momenteel 

nog behouden. Er zal echter nog geen loting gebeuren op de raad van bestuur van 6 juni gezien rond die periode 

duidelijk moet komen over de verdere versoepeling van de maatregelen. Pas tegen 8 juni zullen we zicht krijgen 

op welke mogelijkheden er zullen zijn om de kantines te openen en hoeveel aanwezigen er op sportevenementen 

zullen mogen zijn in de zomerperiode.  

 
Van zodra we meer zicht hebben op de nieuwe richtlijnen na 8 juni, zal de KNBBW een beslissing nemen of en in 

welke periodes er dit jaar nog bondsschietingen zullen worden georganiseerd. Uiteraard zullen we deze beslissing 

tijdig informeren aan jullie en we bekijken pas dan wanneer en hoe de loting zal gebeuren.  

 

2. Het jeugdcriterium en het BK jeugd 

 

Heel wat organisatoren van de plaatselijke jeugdkampioenschappen hebben reeds laten weten geen jeugdschieting 

te zullen inrichten wegens de huidige onzekerheid. Als federatie hebben we daar uiteraard het volste respect voor.  

Als gevolg daarvan is beslist dat het nationaal jeugdcriterium dan ook niet zal doorgaan. Indien de mogelijkheid 

het toe laat en er toch nog een inrichtende maatschappij beslist zijn jeugdschieting te organiseren op de voorziene 

of alternatieve datum, dan kan dit uiteraard maar er zal geen klassement binnen het criterium worden 

opgemaakt.  
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We bekijken wel nog of de mogelijkheid bestaat om het Belgisch kampioenschap en de koningschieting van België 

kan worden ingericht. Afhankelijk van de versoepeling van de richtlijnen zal hier later over gecommuniceerd 

worden.  

 

3. Het Europees Kampioenschap 

 

Dit was reeds eerder afgelast maar nu is ook beslist dat Ovezande het EK in 2021 mag inrichten. De exacte datum 

zal worden bepaald in samenspraak met de inrichtende maatschappij en de Nederlandse federatie.  

 

4. De nationale keizerschieting 

 

Deze blijft nog behouden op zondag 20 september zoals reeds eerder beslist. 


