
                                                              AANGEPASTE REGELS NA 9 JUNI 2021 

 

- Nieuwe regelgeving “sport vlaanderen” – sportactiviteiten in een georganiseerde context, 

kunnen doorgaan met maximaal 50 personen indoor, of 100 personen outdoor, exclusief 

begeleiders. 

- Contact is toegestaan bij sportactiviteiten in georganiseerd verband in de mate dat dit 

noodzakelijk is door de aard van de sport 

- Georganiseerde sport wedstrijden (competities, tornooien, interclubs,…) zijn toegelaten, ook 

met contact. 

 

Er zijn dus geen reservaties meer nodig voor de stand E1B, en geen beperkingen voor stand T5. 

 

De algemene regel afstand 1.5 meter en mondmaskerdracht, blijft altijd en overal van toepassing 

behalve op het moment van schieten , of tijdens een consumptie in de kantine. 

 

Standen:    

-  T1 - 10 schutters  

- T3 – pistool , revolver  

- T4 – luchtwapens 

- T5 – trap, clay 

- T6 - jachtstand 

- H2A – 100 meter 

- H2B – 400 meter 

- H3 – 300 meter 

- H4 – 100 meter 

- H5A – 25 meter 

- H5B – 50 meter 

- H5C – 100 meter 

- H6A – 25 meter 

- H6B – 50 meter 

- H7 – 200 meter 

- E1B – 25 tot 400 meter 

Kantine:   

- De kantine is terug indoor toegankelijk met een maximum van 4 personen per tafel, en een 

tussenafstand van 1.5 meter tussen de tafels. 

- Outdoor idem 

 



Schuttersboekjes:  

- Het aftekenen van de schuttersboekjes kan, dit gebeurd door bevoegde personen ( 25 

momenteel) herkenbaar aan een rode badge samen met de gewone targetbadge gedragen. 

 

FROS:   

- De leden met een voorlopige licentie kunnen een mail van FROS verwachten met naargelang 

de noodzaak een nieuwe aanvraag voor een voorlopige licentie (gratis), voor iedereen kan dit 

anders zijn, er zijn 4 mogelijke gevallen. 

- Een examen is voorzien op 22 augustus 2021 (inschrijven kantine), men moet de voorziene 

12 beurten behaald hebben. 

 

 

 

 

 


