
 

 
Geachte dames en heren voorzitters 
Beste zaakgelastigden 
 
De veiligheidsraad kondigde op 3 juni ll. enkele nieuwe maatregelen af met betrekking 
tot een versoepeling in zowel de sportsector als de horecasector. Vanuit de KNBBW willen 
we jullie graag een overzicht geven van deze nieuw te volgen maatregelen.  
 
Er zijn 3 clusters van maatregelen die van toepassing zijn op de uitoefening van onze 
sport: 
 
1) De algemeen te volgen maatregelen 
 
- de hygiënemaatregelen blijven maximaal van toepassing zoals handhygiëne en 
ontsmetting van materiaal en voorwerpen 
 
- de social distancing van 1,5 meter moet steeds worden gerespecteerd. Indien dit niet 
mogelijk is moet een mondmasker worden gedragen.  
 
- blijf thuis als je je ziek voelt 
 
- buitenactiviteiten blijven de voorkeur genieten, binnenruimtes moeten zo veel mogelijk 
verlucht worden 
 
- wekelijks mag er met maximaal 10 personen nauwer contact genomen worden maar 
hou er rekening mee dat ook familie hiertoe behoort 
 
- groepsbijeenkomsten worden beperkt tot macimaal 10 personen inclusief kinderen 
 
- neem extra voorzorgsmaatregelen voor personen binnen de risicogroep waaronder 
ouderen 
 
2) de maatregelen binnen de sportsector 
 
- vanaf 8 juni is bij elke sport, behalve contactsporten, zowel trainings- als 
wedstrijdvorm toegestaan, zowel binnen als buiten 
 
- in sportfaciliteiten mogen douches en kleedkamers nog niet worden gebruikt 
 
- in georganiseerd verband mag er in juni gesport worden met maximaal 20 personen, 
social distancing moet in acht genomen worden (behalve voor kinderen tot 12 jaar), 



handhygiëne blijft belangrijk en materiaal moet worden ontsmet 
 
- vanaf 1 juli zal het toegestaan zijn om met maximaal 50 personen te sporten als alle 
andere opgelegde protocollen worden gevolgd 
 
3) de maatregelen binnen de horecasector 
 
- tussen de tafels moet minstens 1,5 meter afstand worden gehouden 
 
- er mogen maximaal 10 personen aan dezelfde tafel zitten 
 
- er moet verplicht zittend geconsumeerd worden. dranken afhalen aan de toog of aan de 
toog consumeren kan niet 
 
- dranken moeten worden bedeeld door personen met een mondmasker 
 
- voor avondschietingen geldt een maximaal openingsuur tot 1 uur 
 
- vermijd om zoveel mogelijk cash te betalen. probeer dit zoveel mogelijk te clusteren en 
voorzie handhygiëne en ontsmetting waar dit wel gebeurt 
 
- in het sanitair moeten toiletten regelmatig ontsmet worden, bij urinoirs dient steeds 1,5 
meter afstand te worden voorzien dus indien nodig moeten urinoirs afgesloten worden als 
er minder dan 1,5 meter tussen is 
 
- er mag niet met handdoeken gewerkt worden in het sanitair. voorzie papieren doekjes 
en werk zo veel mogelijk met afgesloten vuilnisbakken 
 
- in de keuken moeten handdoeken en afwasmateriaal regelmatig gewisseld worden 
 
- alles wat te maken heeft met glazen, tassen, borden en bestek moet steeds gewassen 
worden met zeep en gespoeld worden. Glazen enkel spoelen in koud water mag niet! 
Liefst alles machinaal reinigen, indien dit niet kan dan met heet water en detergent. 
indien er geen mogelijkheid is om heet water te gebruiken dan moeten de glazen 
voldoende lang in het water met detergent liggen en afgespoeld worden met drinkbaar 
water.  
 
We haalden deze info op de volgende websites waar jullie ook extra informatie kunnen 
terugvinden: 
 
https://www.info-coronavirus.be/nl/news/nvr-0306/ 
https://www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-in-vlaanderen/ 
https://heropstarthoreca.be/drinkgelegenheden/ 
 
Willen jullie graag wat extra info in jullie kantine of clubhuis omhoog hangen dan vind je 
dat hier terug: 
 
https://www.sport.vlaanderen/media/13605/affichesporters.pdf 
https://www.sport.vlaanderen/media/13572/voor-de-sporters.pdf 
 



We willen graag benadrukken dat de KNBBW er bewust heeft voor gekozen om aan jullie 
enkel een overzicht van de te volgen regels te bezorgen. We kiezen er niet voor om 
voorstellen te doen hoe jullie bepaalde schietingen kunnen gaan organiseren gezien elke 
club zijn eigen specifieke kenmerken heeft. 
We wijzen er dan ook op dat jullie als bestuursleden zelf verantwoordelijk zijn voor de 
toepassing van deze maatregelen! Denk dus goed na over hoe je in jullie specifieke 
situatie deze richtlijnen zal toepassen.  
 
We willen wel graag over 1 ding heel duidelijk zijn: wat ons betreft is het in juni 
niet mogelijk om eender welke vorm van publieke schietingen te organiseren! 
Pas vanaf juli, en wanneer er opnieuw 50 personen zijn toegelaten, is het 
denkbaar dit volgens alle richtlijnen te doen ... 

 

 

 

Naast de nieuwe richtlijnen gegeven door de veiligheidsraad, heeft de raad van bestuur 
ook nog enkele beslissing genomen afgelopen zaterdag: 
 
1. De bondsschietingen 
 
De richtlijnen zoals ze momenteel voorliggen, dwingen ons er toe om de beslissing te 
nemen dat er dit jaar geen bondsschietingen meer kunnen worden ingericht. De regel dat 



er maximaal 50 deelnemers toegelaten zijn in juli is onrealistisch met het idee dat de 
bondsschietingen toegankelijk moeten zijn voor elke bij de KNBBW aangesloten schutter. 
Bovendien willen we ook in elke sector minstens 1 bondsschieting kunnen organiseren 
om de gelijkheid voor iedereen te kunnen garanderen. Vandaar de beslissing om dit jaar 
geen bondsschietingen meer in te richten.  

 

2. Het jeugdcriterium en het BK jeugd 
 
Eerder werd reeds beslist dat het nationaal jeugdcriterium niet zal worden georganiseerd. 
Als de maatregelen het later op het jaar toelaten, dan kan wel nog steeds een individueel 
jeugdkampioenschap worden ingericht maar ook hier blijft het nog even afwachten wat 
de versoepelingen in een latere fase zullen toelaten.  
 
In dezelfde geest werd wel beslist om het kampioenschap van België en de 
koningschieting wel nog te laten doorgaan indien de omstandigheden het toelaten. De 
datum wordt momenteel behouden op zaterdag 29 augustus te Haasdonk Buiten. Meer 
info hierover wordt later nog verspreid.  
 
3. Het Europees Kampioenschap 
 
Dit was reeds eerder afgelast maar nu is ook beslist dat Ovezande het EK in 2021 mag 
inrichten. Dit zal doorgaan in het weekend van 14 en 15 augustus 2021.  
 
4. De nationale keizerschieting 
 
Deze blijft nog behouden op zondag 20 september zoals reeds eerder beslist. Hier zal wel 
een bondsschieting worden georganiseerd tijdens de namiddagschieting.  
 
5. compensatie clubs en leden 
 
De KNBBW is er zich van bewust dat dit geen schuttersjaar is zoals we gewoon zijn. Er is 
geen kampioenschap, we kunnen minder gaan schieten, er zijn minder edities van de 
schuttersgids, ... Er zijn echter wel vaste uitgaven die moeten worden betaald zoals het 
lidgeld bij VLAS en de premie voor de verzekering die gelijk blijft.  
De daarbij horende uitgaven zijn daardoor lager dan voorzien in de begroting. Om die 
reden zijn we het idee genegen om dit jaar zeker een compensatie te voorzien. We willen 
hier echter een gegronde beslissing in nemen op basis van het volledige schuttersjaar 
gezien er momenteel nog heel veel onduidelijkheden zijn voor de rest van het seizoen. 
Daarom zal hierin pas in oktober een definitieve beslissing worden genomen op de 
algemene statutaire vergadering.  
 
6. agenda schietingen en schuttersgids 
 
Gezien we nu reeds merken dat er al verschillende maatschappijen beslissen dat er geen 
beschrijven meer worden georganiseerd dit jaar, en er ongetwijfeld andere 
maatschappijen zijn die hun kalender nog zullen herbekijken en data van schietingen 
zullen verschuiven, vragen we uitdrukkelijk dat jullie alle ingegeven schietingen op onze 
website nakijken en eventueel de data ervan aanpassen of uidrukkelijk aangeven dat de 
schieting is geannuleerd. Op die manier staat ook steeds de juiste info online en in de 



schuttergids! 
 
#houhetveilig, #samentegencorona 
 
Met sportieve groeten, 
  

Secretaris-Generaal Nationaal Voorzitter 

BRAM UVYN MARC DE BRUYNE 
 
 


