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           Lievegem, 17 mei 2020 

 

Betreft: Verantwoord sporten, COVOD-19 maatregelen voor sporters volgens ministerieel besluit. 

 

Beste zaakgelastigden, 

Beste schutters, 

 

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. 

 

Gelieve onderstaande maatregelen op een strikte manier na te volgen. 

Bij vragen kunnen jullie steeds terecht op schuttersgids@knbbw.be of bij iemand van de raad van bestuur. 

 

BELANGRIJK OM ONMIDDELLIJK REKENING MEE TE HOUDEN 

 

- Het is enkel toegelaten om te schieten in open lucht. 

- Hou 1,5m. afstand 

- Kom niet eerder dan 10 minuten op voorhand aan en niet gelijktijdig. 

- Volg de richtlijnen, pijlen of informatieborden die zich op het terrein bevinden. 

- Probeer je gezicht niet aan te raken,  draag eventueel handschoenen en/of mondmasker. 

- Moet je hoesten of niezen, doe dat dan in een papieren zakdoekje of je elleboogplooi. 

- Sport niet en blijf thuis als je symptomen hebt die op COVID-19 kunnen wijzen, zoals een grieperig 

gevoel, koorts, hoesten, kortademigheid, neusloop of ongewone vermoeidheid. Ga pas weer sporten 

als het mag van je arts 

- Sport ook niet als een huisgenoot symptomen heeft of positief getest heeft op het virus. Ga pas weer 

sporten als het mag van de arts. 

- Heb je verhoging gehad van je lichaamstemperatuur en ben je weer koortsvrij? Rust nog even lang 

als het aantal dagen dat je koorts had. Na bv. 3 dagen koorts, mag je nog 3 dagen niet sporten, 

vanwege het risico op een hartontsteking. 

- Ontsmet en /of was uw handen grondig bij aankomst op het terrein. Handen wassen we minstens 20 

seconden en we drogen ze enkel af met papier die we daarop weggooien. 

- Ontsmet reeds thuis grondig jouw materiaal. 

- Zorg dat je alles bij hebt en niets moet lenen, enkel gebruik van eigen materiaal is toegestaan. 

- Breng je eigen drinken of snack mee, de kantine kan en mag jou niks verkopen. 

- U mag ook in de kantine niks nuttigen. 

mailto:marc.dbr@telenet.be
mailto:schuttersgids@knbbw.be


 2/2 17-5-2020 

- Neem je de auto, rij dan alleen of enkel met huisgenoten naar het terrein, ongeacht de afstand. 

- Geef geen kussen, handen, high-five, schouderklopje en aanvaard ze ook niet. 

- Laat steeds dezelfde persoon de wip invullen of desinfecteer grondig met alcoholspray +70% 

- Kantines blijven gesloten, toiletten mogen open maar dienen voldoende ontsmet te worden. 

- Er mag geen enkele vorm van horecafaciliteit worden uitgeoefend. 

- Wedstrijden buiten oefensessies mogen niet. 

- Voorzie handzeep en desinfecterend materiaal. 

- Raap enkel Uw eigen pijlen op. 

- Heb je verzorging of hulp nodig, laat je dan door zo weinig mogelijk mensen aanraken. Volg de 

instructies van de trainer of de organisatie 

- Na het schieten je materiaal schoonmaken en ontsmetten, daarna je handen wassen en/of ontsmetten. 

Vertrek direct naar huis en blijf niet palaveren. 

- De leden aangesloten bij de KNBBW en houder van een geldige bondskaart zijn gedekt door de 

verzekering. Let wel, de maatschappij moet op de hoogte zijn van desbetreffende training. 

 

BELANGRIJK REKENING MEE TE HOUDEN VANAF 18 MEI 

 

- Alle bovenstaande zaken blijven van toepassing. 

- Er mag geschoten worden met maximum 20 personen. (geen toeschouwers), wel 1 verantwoordelijke 

of begeleider inbegrepen. Social distancing in acht houden ( 1 persoon per 30m² in openlucht ) 

 

 

Dit document zal herzien worden na de beslissingen genomen op 8 juni door de Veiligheidsraad. 

Weet dat de locale reglementen steeds kunnen afwijken van deze nationale regelgeving. 

De Corona infolijn is bereikbaar via 0800/14.689 of info@coronavirus.be 

 

Bron : 

• www.sportvlaanderen.be/corona 

• www.blijfsporten.be 

• Gedragscode voor sporters 

• Gedragscode voor begeleiders 

• Protocol voor gemeenten 

• Leidraad voor een verantwoorde heropstart van de sportsector 

• www.vlas.be 

 

Raad van bestuur KNBBW 
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