
 

 

 

Op onze vraag en na onderzoek door de experten binnen Sport Vlaanderen is er beslist dat wij onze  

‘schietingen’ mogen beschouwen als een sportwedstrijd. Dit wil zeggen dat wij het protocol voor het 

organiseren van sportevenementen en sportwedstijden moeten volgen en binnen dit protocol het 

‘Algemeen basisprotocol sportwedstijden’. Belangrijk om te weten is dat alle beschrijfschietingen of 

alle andere afgeleide schietingen vallen onder dit protocol waarbij er een limiet is van 200 

deelnemers en waarbij een zittend publiek (partners, kinderen) is toegelaten tot 200 mensen. 

De KNBBW heeft een leidraad opgesteld waarbij wij de clubs willen begeleiden bij een verantwoorde 

en veilige heropstart.  

Ondertussen hebben we ook gemerkt dat er enkele clubs hebben beslist om dit jaar geen publieke 

schietingen meer te geven. We hebben vanuit de federatie respect voor deze beslissing maar hopen 

dat met de leidraad de genomen beslissing heroverwogen wordt..  

Toch willen we er zeker de nadruk op leggen dat elke club voor zich deze leidraad moet evalueren 

naar zijn eigen specifieke locatie en mogelijkheden om na te gaan of het voor hun club haalbaar is 

opnieuw publieke schietingen te geven waarbij aan alle verplichtingen wordt voldaan. 

Bij vaststelling van overtredingen of bij twijfel, gelieve U te wenden tot schuttersgids@knbbw.be, 

een van onze verantwoordelijken zal dit behandelen zonder enige vorm van nadelige erkentenis. Het 

is echter niet de bedoeling hier een nationale kliklijn van te maken  

 

1. Voorbereiding. 

Neem voldoende tijd om een heropstart voor te bereiden en na te gaan of aan alle wettelijke 

verplichtingen kan voldaan worden. Veel zal afhangen van de locatie zelf, grootte schuttersterrein, 

omgeving, kantine en van het aantal vrijwilligers dat men kan inzetten om aan alle voorwaarden te 

voldoen. Hou er ook rekening mee dat in een kantine van een sportclub ook de maatregelen van de 

horeca van toepassing zijn. Maak voor jezelf een circulatieplan op om ervoor te zorgen dat 

aanwezigen elkaar zo weinig mogelijk moeten kruisen. Indien er twee toegangen zijn om je kantine 

binnen te komen, gebruik de ene als ingang en de andere als uitgang. 

Neem contact op met de gemeente om te weten of je moet melden wanneer je schietingen geeft en 

op welke manier je dit zal doen (misschien moet er een plan van aanpak voorgelegd worden waaruit 

blijkt dat je aan alle maatregelen voldoet). 

Zit je vast met iets of weet je niet hoe een bepaald probleem op te lossen? Luister eens bij een 

anderenclub hoe zij dit aanpakken.. 

 

Blijvende aandachtspunten. 

Doorheen alle fases van de heropstart blijft men verwijzen naar 6 heel belangrijke maatregelen: 

– het belang van hygiënemaatregelen zoals het wassen van de handen, ontsmetten van 

contactoppervlakken en niezen in de elleboog. 
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– organiseer zoveel als mogelijk activiteiten in de buitenlucht. 

– neem extra voorzorgsmaatregelen voor personen die tot risicogroepen behoren 

– respecteer zoveel als mogelijk de veiligheidsafstand van 1,5 meter, waar dit niet mogelijk is wordt 

het dragen van een mondmasker aangewezen. 

– beperk de wekelijkse contacten tot dezelfde bubbel van 15 personen  

Basisprotocol sportwedstrijden. 

Het basisprotocol sportwedstrijden is gebaseerd op maatregelen gegroepeerd op 6 niveaus. 

Gezond sporten: adviezen en richtlijnen rond gezond en veilig sporten 

Communicatie: informatieverspreiding m.b.t. omgang met Corona 

Mens: maatregelen met weerslag opdeelnemers, medewerkers, toeschouwers 

Infrastructuur: specifieke voorzieningen op en rond de wedstrijdsite 

Omgeving: specificaties en richtlijnen m.b.t capaciteit en flows op en rond de wedstrijd 

Product: specificaties m.b.t de diverse categorieën van wedstrijden. 

2. Praktische uitwerking. 

Gezond sporten. 

- 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 

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

 

Communicatie. 

-  Probeer zo veel mogelijk de manier waarop je een publieke schieting organiseert bekend te 

maken (facebook, stuur mails, zet het mee op de website van de KNBBW, breng voorzitters 

en zaakgelastigden op de hoogte zodat ze dit kunnen doorgeven aan de leden, …) Vergeet 

hier ook de oudere generatie niet, die niet altijd toegang heeft tot de digitale middelen. 

- Maak de maatregelen zichtbaar op het terrein. Hang affiches op die door de overheid 

worden aangeboden om aan te geven dat je alle maatregelen zo goed mogelijk volgt . 

- Communiceer voor, tijdens en na elke activiteit over je beslissingen en verdere stappen. 

- Schakel een coördinator(en) in van wie er altijd één herkenbaar aanwezig is. Het aanstellen 

van een CoronaSafe-verantwoordelijke die kennis heeft van het draaiboek is verplicht. 

- Een aanwezigheidslijst van de deelnemers is verplicht en kan opgevraagd worden door 

contacttracing in geval van een besmetting. Wij raden ten stelligste aan dat de aanwezigen 

die niet deelnemen ook opgenomen worden in de aanwezigheidslijst 

- Indien iemand na een activiteit een besmetting meldt, dan communiceer je dit naar alle 

deelnemers, uiteraard zonder hierbij persoonlijke gegevens vrij te geven. 

- Kondig vooraf aan hoeveel schutters er maximaal kunnen inschrijven 

- Hou zeker rekening dat toeschouwers ook plaats innemen, dus eveneens vermelden bij 

reservatie 

- Beperk Uw inschrijvingen aan de hand van de capaciteit van de infrastructuur. 



Mens. 

- Probeer zoveel mogelijk aanwezigen in de buitenlucht te laten zitten als het weer het toe laat 

maar ook daar moet rekening worden gehouden met 1,5 meter afstand tussen 2 

groepsbubbels. 

- Probeer de 1,5m. afstand te behouden, behalve in de bubbel van 15 personen 

- Wij raden de medewerkers aan zich te voorzien van mondmasker 

- Er dient een basiskit aanwezig te zijn van handgel, ontsmettingsdoekjes en mondmasker 

- 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. 

- Vermijd het geven van kussen, handen, high-five, schouderklopje en aanvaard ze ook niet. 

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

de instructies van de CoronaSafe coördinator 

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

- Raap enkel Uw eigen pijlen op. 

Infrastructuur. 

- deelnemers: deelnemers dienen op voorhand in te schrijven (is verplicht), dit kan via mail, 

telefonisch, Excel, Google Forms, Eventalix, …. 

De lijst met deelnemers kan ook gebruikt worden onder de wip om de geschoten vogels op 

aan te duiden door de wipbestuurder, uitbetalen met blikken of contant geld onder de wip 

wordt ten stelligste afgeraden. Contant geld kan wanneer het op voorhand verpakt is op een 

hygiënische manier. Een globale afrekening (schieten, consumpties) op het einde van de 

schieting is eveneens een optie en zelfs een aanrader. Voorzie handhygiëne en ontsmetting 

wanneer cash betaald wordt. 
- locatie:  

* wippen: dienen zo veel mogelijk door dezelfde persoon ingevuld te worden, indien niet 
gelieve te ontsmetten met ontsmettingsmiddel; zorg dat de 1,5 meter regel ook onder de 
wip wordt gerespecteerd, tenzij binnen de eigen bubbel.  
* kantine: wetgeving van de horeca wordt hier gerespecteerd. Tussen de tafels minstens 1,5 
meter afstand houden; er mogen maximaal 15 personen in groep aan tafels zitten mits 
dezelfde bubbel; verplicht zittend consumeren; dranken afhalen aan de toog of aan de toog 
consumeren kan niet; dranken moeten worden bedeeld door mensen met een mondmasker; 
personeel achter de bar is verplicht om een mondmasker te dragen; voor avondschietingen 
geldt een sluitingsuur tot 1 uur; vermijd om zoveel mogelijk cash te betalen, probeer zo veel 
mogelijk te groeperen; voorzie handhygiëne en ontsmetting waar wel cash wordt betaald. 
* keuken: De maatschappijen die voedsel wensen te serveren dienen zich te houden aan de 
maatregelen van het FAVV; alles wat te maken heeft met glazen, tassen, borden en bestek 
moet gewassen worden met warm water, zeep en zorgvuldig gespoeld worden; glazen enkel 
spoelen in koud water is onvoldoende; enkel naspoelen met drinkbaar water; handdoeken 
en afwasmateriaal moeten regelmatig gewisseld worden. 
* sanitair: toiletten moeten regelmatig ontsmet worden, bij urinoirs dient steeds 1,5 meter 
afstand te worden voorzien, urinoirs moeten afgesloten worden indien deze afstand niet kan 
gewaarborgd worden; er mag niet met handdoeken gewerkt worden, enkel wegwerpdoekjes 
en de vuilbakken moeten zoveel mogelijk afgesloten worden.  

- hygiëne: voorzie ontsmettingsmiddel voor als men de kantine binnen komt, voorzie 

voldoende zeep, zorg dat toiletten regelmatig eens ontsmet worden, zet alle deuren open 



zodat de klinken niet door iedereen aangeraakt moeten worden, voorzie verluchting voor de 

kantine en zet ramen open waar mogelijk. 

Omgeving. 

- Social distance wordt waar mogelijk maximaal gefaciliteerd. Eénrichtingsflows worden 

geoptimaliseerd en drukke punten worden hertekend met het oog op het bewaren van de 

aanbevolen afstand (1.5m). 

- De CoronaSafe coördinator volgt op, evalueert en stuurt waar nodig bij. 

 

Product. 

- Tijdens de sportbeoefening zelf vallen de regels van social distance weg vanaf 1 juli en 

hoeven deelnemers aan competitiewedstrijden en sportevenementen geen afstand te 

houden tijdens het beoefenen van de sportactiviteit. Voor toeschouwers gelden deze 

afstandsregels wel nog. 

- In functie van geldende en lopende maatregelen, kunnen de verschillende activiteiten 

worden bijgestuurd in functie van de meest recente coronamaatregelen. 

 

3. Links naar protocollen en affiches. 

 

De maatregelen binnen de sportsector: 

 https://www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-in-vlaanderen 

Leidraad opnieuw veilig opstarten met sport 

https://www.sport.vlaanderen/media/13868/leidraad.pdf 

Protocol voor organisatoren van sportevenementen en sportwedstrijden. 

https://www.sport.vlaanderen/media/13780/protocol-voor-sportevenementen.pdf 

De maatregelen binnen de horecasector: 

 https://heropstarthoreca.be/drinkgelegenheden 

Richtlijnen voedselagentschap. 

 www.favv.be 

Affiches 

www.heropstarthoreca.be/drinkgelegenheden 

www.sport.vlaanderen/media/13605/affichesporters.pdf 

Gedragscode voor sporters: 

www.sport.vlaanderen/media/13572/voor-de-sporters.pdf 

Gedragscode voor vrijwilligers:  

www.sport.vlaanderen/media/13575/voor-vrijwilligers.pdf 

Gedragscode voor bestuurders:  

www.sport.vlaanderen/media/13570/voor-bestuurders.pdf 

 

4. Bijkomende informatie 

 

Waarom heropstarten ? 

Waarom de heropstart van onze beschrijfschietingen zijn belang heeft: 

- Maatschappelijke rol: sociaal contact, fysiek en mentaal welzijn, alternatief voor niet-haalbare 

vakantieplannen. 

https://www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-in-vlaanderen
https://www.sport.vlaanderen/media/13868/leidraad.pdf
https://www.sport.vlaanderen/media/13780/protocol-voor-sportevenementen.pdf
https://heropstarthoreca.be/drinkgelegenheden
http://www.favv.be/
http://www.heropstarthoreca.be/drinkgelegenheden
http://www.sport.vlaanderen/media/13605/affichesporters.pdf
http://www.sport.vlaanderen/media/13572/voor-de-sporters.pdf
http://www.sport.vlaanderen/media/13575/voor-vrijwilligers.pdf
http://www.sport.vlaanderen/media/13575/voor-vrijwilligers.pdf
http://www.sport.vlaanderen/media/13570/voor-bestuurders.pdf


- Financieel-economisch aspect: opgelopen Coronaschade nog maximaal indijken, sponsoring, 

investeringen 

- Gezondheid: de rol van sport en beweging kan zeer belangrijk zijn in het vermijden van een 

secundaire golf van medische problemen. 

- Reputatie: een signaal naar de buitenwereld toe dat we de vaardigheden en discipline hebben op 

evenementen op een veilige en doordachte wijze terug op te starten. 

 

Hierbij geldt één gouden regel: Sport is belangrijk, maar niet belangrijker dan gezondheid en 

veiligheid. 

Aansprakelijkheid besturen. 

Een nulrisico voor de verspreiding van COVID-19 bij de organisatie van groepsactiviteiten bestaat 

niet. Het komt er op aan om de risico’s  te beheren en te beheersen en ze zo tot een minimum te 

herleiden. Als club kan je niet aansprakelijk gesteld worden als er zich een besmetting zou voordoen 

tijdens de activiteiten, maar je dient je wel te houden aan volgende afspraken: 

- je hebt alle inspanningen geleverd die redelijkerwijze kunnen verwacht worden om een besmetting 

te voorkoming in de voorbereiding, uitvoering en opvolging van de activiteit. 

- je organiseert de activiteit volgens de wettelijk geldende maatregelen, zijnde de verschillende 

protocollen die van toepassing zijn. 

- die inspanningen moet je ook op voorhand communiceren met alle betrokken deelnemers, trainers, 

begeleiders. 

Hoe goedbedoeld je intentie ook is: beslissingen die in strijd zijn met de officiële maatregelen kunnen 

beschouwd worden als zware bestuurlijke fouten. 

 

Ondersteuningsmaatregelen Vlaamse Overheid 

 

De Vlaamse Overheid heeft 87,3 miljoen euro vrijgemaakt en aan elke Vlaamse gemeente een bedrag 

gegeven ter ondersteuning van alle lokale sport- cultuur- en jeugdverenigingen. Hieraan zijn geen 

verdere voorwaarden gekoppeld en deze zullen er meer dan waarschijnlijk ook niet komen. De 

Vlaamse overheid ziet het als taak van de stads- en gemeentebesturen om dit bedrag volgens een 

eerlijke sleutel te verdelen. 

In veel gevallen zal dit gekoppeld worden aan een verhoging van reguliere werkingssubsidies of aan 

reële uitgaven of inkomstenverlies tijdens de coronaperiode. Ook jou stad of gemeente heeft een 

deel van de pot gekregen en werkt aan een reglement om deze te verdelen. 

Luister dus misschien al eens bij de sportdienst of sportraad van je stad of gemeente, geef alvast aan 

dat jullie als kleine sport ook wel wat investeringen hebben moeten doen om coronaproof te kunnen 

schieten, en jullie hebben bovenal inkomsten gemist terwijl de rekeningen moeten blijven betaald 

worden in heel wat gevallen.  

Bereid je dus zeker en vast al voor als er duidelijkheid zou zijn binnen de gemeente op welke manier 

deze subsidies zouden worden verdeeld en hou de vinger aan de pols dat ze je kennen als sportclub 

binnen de gemeente.  

 


