
Richtlijnen reservaties voor E1b 

 

Het schieten kan hervat worden vanaf zaterdag 8 mei voor Target 121 in Leopoldsburg. 

We starten in de “corona module” ons opgelegd door de overheid, hopelijk duurt deze regeling niet te lang, zodat 

wij terug naar een normalisatie kunnen gaan zoals voor corona. 

Momenteel is de bubbel van 10 voor buitensport van toepassing, de regel zal gehandhaafd worden op al onze 

andere beschikbare schietstanden. (alle standen behalve H5a,b,c en T3) deze zijn voor TSC/KVBSV tijdens corona. 

Er zal in blokken van 2 uur geschoten kunnen worden, verdeeld over de zaterdag en de zondag. 

 

Zat. Blok1 van 9 tot 11 uur TSC/KVBSV 

Zat. Blok2 van 11 tot 13 uur TSC/KVBSV 

Zat. Blok3 van 13 tot 15 uur Target 121 

Zat. Blok4 van 15 tot 17 uur Target 121 

 

Zon. Blok1 van 9 tot 11 uur Target 121 

Zon. Blok2 van 11 tot 13 uur Target 121 

Zon. Blok3 van 13 tot 15 uur Target 121 

Zon. Blok4 van 15 tot 17 uur Target  121 (5 pers) – TSC/KVBSV (5 pers) 

 

Reservatie is verplicht, anders heeft men geen toegang tot de E1b. 

Deelnemers voor de E1b moeten zichzelf eerst opgeven aan volgend mailadres 

target121.reservatie.e1b@gmail.com 

 

Met volgende gegevens 

 Naam  

Voornaam  

Badgenummer Target 

Gewenste dag en blokken     zat 9-11   11-13  13-15  15-17      zon      13-15  15-17 

Eventueel koppeling van 2 schutters : 2 mensen die van Oostende samen komen , ook samen kunnen schieten 

Voorbeeld : a. Peter    Peeters    4321    zon   11-13 en 13-15 en 15-17 

                      b.  Jan   Jansen   1234   +    Piet   Pieters   2345  zat 15-17      zon  15-17    

 

mailto:target121.reservatie.e1b@gmail.com


 Je kan  best meerdere blokken/dag  opgeven , de populairste blok zon van 9 tot 11 uur kan uiteraard niet altijd naar 

dezelfde deelnemer gaan. 

 

De eerste maand kalender voor mei zal dan aan de deelnemers doorgemaild worden. (vb 8/9 mei) 

           
ZAT 8 mei St Leid 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

blok 3                      

blok 4   1234   2345               

           

           
ZON 9mei St Leid 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

blok 1                     

blok 2                     

blok 3    4321                 

blok 4           TSC/KVB. TSC/KVB. TSC/KVB. TSC/KVB. TSC/KVB. 

           
            

Voor de E1b betekent dat met 1 schietstand leider en 9 schutters gemiddeld per bubbel, dat er een totaal van 55 

schutters voor Target in een weekend kan gespreid deelnemen, dus niet iedereen kan elk weekend op de E1b 

terecht . Men kan zich uiteraard ook op de H standen inschrijven ( via de website Target - later). 

Als de bubbels vergroten/verkleinen worden de lijsten mee aangepast. 

 

Praktisch: 

1. Zich inschrijven op het reservatie mailadres 

2. De kalender met blokken en dagen wordt doorgemaild, (bevestiging wanneer men mag komen) 

3. Kom +/-  half uur voor begin blok aan op de parking kantine Target. 

4. inschrijven in het schootsregister, inscannen badge. 

5. Rijd naar de E1b en wacht aan de zijkant betonbaan . 

6. Als de vorige blok volledig de stand verlaten heeft, kan de installatie/schieten beginnen. 

7. Het afdak is 50 m breed , 10 schutters maakt een tussenafstand van 5 meter. 

8. Tijdig de stand verlaten voor de volgende blok.  

9.  

OVERAL  DE GELDENDE CORONAMAATREGELEN / MONDMASKER EN TUSSENAFSTAND min 1.5 METER 


