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           Lievegem, 02 augustus 2020 

 

Betreft: Afgelasten Nationale Keizerschieting en Belgisch Kampioenschap voor de jeugd. 

 

Beste zaakgelastigden, 

Beste schutters, 

 

Sneller dan verwacht is een 2e golf van besmettingen met het Covid-19 virus in aantocht. De 

veiligheidsraad heeft om de verspreiding van het virus nog maximaal trachten tegen te houden, 

verstrengde maatregelen aangekondigd. 

 

Hier bovenop leggen ook steeds meer regio's en gemeenten extra maatregelen op. Zo heeft o.a. de 

gemeente Beveren (Haasdonk) besloten dat er tot eind augustus geen evenementen mogen doorgaan.  

 

Ook in andere gemeenten is er reeds een verbod of grote beperking op het organiseren van (leden-) 

schietingen. Het wordt hierdoor moeilijker en moeilijker en zelfs bijna onmogelijk om grotere 

evenementen op een veilige manier te organiseren volgens alle geldende voorschriften. 

 

Om deze redenen en omdat ook wij het verspreiden van het virus willen tegengaan, kunnen het 

Belgisch Kampioenschap voor de jeugd te Haasdonk Sint-Jacobus en de Nationale Keizerschieting te 

Sint-Gillis Dendermonde Willem Tell niet meer doorgaan. 

 

In samenspraak met de betrokken maatschappijen en op advies van het gemeentebestuur zullen we 

deze twee KNBBW-activiteiten dan ook noodgedwongen definitief annuleren. 

 

Van in het begin in maart hebben we als federatie steeds getracht om zoveel mogelijk van het 

schuttersseizoen te redden door steeds nauwgezet de evolutie rond Covid-19 op te volgen en onze 

jaaractiviteiten hierop aan te passen zodat we onze schutters toch nog iets konden aanbieden. 

 

Jammer genoeg heeft  Covid-19 er anders over beslist. Tegen dergelijke overmacht kunnen we niet op 

en moeten we deze vervelende periode verder ondergaan. 

 

Er is ook heel wat onduidelijkheid over de bubbel van 5 en het dragen van een mondmasker en wat de 

gevolgen hiervan zijn voor het inrichten van beschrijfschietingen.  

De bubbel van 5 zijn de leden van je eigen gezin + 5 vaste (dezelfde) andere personen tijdens de hele 

maand augustus. 

Volgens het ministerieel besluit kunnen er buiten nog wedstrijden georganiseerd worden met publiek 

tot 100 personen. Sport Vlaanderen dringt er echter sterk op aan om geen publiek meer toe te laten. 

 

Op de website van Sport Vlaanderen vind je de aangepaste richtlijnen en het aangepast protocol voor 

wedstrijden en evenementen, met in het geel aangeduid, de aanpassingen vanaf 29/7. 
Er geldt  een mondmaskerplicht in alle publiek toegankelijke delen van openbare ruimtes voor +12-

jarigen.  

Verder is een mondmasker ook verplicht als je geen 1,5 meter afstand ten opzichte van anderen kan 

garanderen. Die mondmaskerplicht geldt voor alles wat je doet naast het sporten: als je naar de 

kleedkamers gaat, gewoon rondloopt voor of na het sporten of naar de cafetaria gaat. Tijdens het 

sporten zelf is het mondmasker niet verplicht. 
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Gezien de gemeenten elk hun eigen extra maatregelen kunnen opleggen, kunnen we geen éénduidige 

informatie meer verstrekken aan onze maatschappijen over hoe een beschrijfschieting moet en kan 

ingericht worden. 

We gaan daarom de maatschappijen die nog beschrijfschietingen willen geven, adviseren, om naast het 

voldoen aan alle protocols (sport en horeca) ook contact op te nemen met hun gemeente- of 

stadsbestuur om na te gaan of zij nog beschrijfschietingen kunnen en mogen organiseren en zo ja in 

welke vorm dan. 

 

Het hoofdbestuur en de algemene vergadering van de KNBBW hopen dat jullie gezond en wel blijven in 

deze onzekere tijden.  


