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Geachte Verenigingen en leden van de NBVS,  

Op de afgelopen jaarvergadering  van 8 Juli 2020 is aan de orde geweest de corona- 

pandemie. Door het NBVS bestuur zijn toen voorstellen gedaan aan de 
vertegenwoordigers van de verenigingen waarop zij hebben kunnen reageren.  

Er is voorgesteld:   

- Is er een vereniging die in de problemen zou kunnen komen  met hun schiet 

inrichting omdat zij zich niet kunnen houden aan de richtlijnen van de RIVM. De 
RIVM richtlijnen werden toen opgenoemd. 

Het bondsbestuur gaf aan, indien er problemen zouden zijn bij verenigingen, dat zij dan 

terecht konden op de schietbanen van de NBVS die zouden worden ingericht bij Minli in 

Landgraaf. 

Er waren enkele verenigingen die vragen hadden over de richtlijnen en / of zij bezoekers 

mee konden nemen. Na uitleg hierover waren er geen verenigingen meer die gebruik 
wenste te maken van banen bij Minli in Landgraaf. 

 

Het bondsbestuur van de NBVS heeft in diversen bestuursvergaderingen de gang van 

zaken aangaande de Corona pandemie besproken en de voortgang daarvan nauwlettend 

gevolgd. Het Bondsbestuur is van mening, dat indien iedereen zich aan de richtlijnen 
houdt, het schietseizoen net zoals het NK.LK verantwoord is. 

Op 24 Juni 2020 en op 26 Juni 2020 werd door het kabinet Groen licht gegeven voor 

binnen-schietbanen en sportkantines, zoals U hieronder kan lezen. 

Groen licht voor binnen-schietbanen en sportkantines 

vrijdag 26 juni 2020 

Het kabinet maakte op 24 juni tijdens een persconferentie bekend dat nu definitief is 

besloten dat ook de binnen-sportaccommodaties en dus ook schietsportverenigingen, 

alsmede sportkantines, per woensdag 1 juli 2020 weer open mogen. Deze 

versoepeling ten opzichte van het eerdere voornemen om die pas per 1 september 2020 

toe te staan, is een grote opsteker voor onze verenigingen en sportschutters. Uiteraard 

geldt deze versoepeling met inachtneming van een aantal voorschriften maar dat zijn er 

minder dan waarmee in een eerder stadium nog rekening werd gehouden. 

Wedstrijden en kampioenschappen: 

Vanaf 1 juli zijn dus ook alle wedstrijden en kampioenschappen voor onze sport (binnen 

én buiten) weer toegestaan. In hoeverre de KNSA nog kampioenschappen landelijk en in 

de districten gaat houden, is een besluit dat de desbetreffende Landelijke Technische 

Commissies en Districtsbesturen zelfstandig kunnen nemen, naar analogie van de 
besluiten die het Algemeen Bestuur daarover eerder heeft genomen. 

1,5 meter afstand tijdens schietsport vervalt per 1 juli: 

Het kabinet heeft besloten de aangekondigde versoepeling nog verder door te voeren, 

zodanig dat tijdens sportbeoefening – en dus ook tijdens schietsportbeoefening – 

geen 1,5 meter meer in acht genomen hoeft te worden. Die 1,5 meter afstand geldt 

nog wel vóór en na het sporten, dus: in kleedkamers, de kantine, de wapenkamer, 
enzovoorts. 



Omtrent de Corona situatie heeft het bondsbestuur van de NBVS de volgende richtlijnen 

vastgesteld, omtrent het wedstrijdschieten in het seizoen 2020-2021 en tijdens het 
NK.LK.  

1: De richtlijnen van de RIVM zijn ten alle tijden van kracht: 

Symptomen COVID-19 
Klachten die veel voorkomen: 

 Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn 

 Hoesten 

 Benauwdheid 

 Verhoging of koorts 

 Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping) 

 Heb je een of meer van deze klachten? 

Laat je testen en blijf thuis tot de uitslag bekend is. 

Dan is het afhankelijk van de uitslag (positief of negatief) of je weer naar buiten mag. En of ook je huisgenoten 
thuis blijven.  

Als iemand binnen het gezin of huishouden ook koorts en/of benauwdheid heeft, dan moet iedereen 
thuisblijven. 

2:  Wedstrijden en kampioenschappen;  

- Als een schutter een lokaal binnen komt dient hij zich te houden aan de RIVM richtlijnen, en indien 
aanwezig de richtlijnen van de horeca zaak.   

- In de schietruimte dient aanwezig te zijn  Handgel Desinfect .   

- Zodra de schutter in de schietruimte de wedstrijd gaat schieten  geld de richtlijn van binnen-
schietbanen en sportkantines. 

- De 1.5 meter afstand vervalt tijdens de wedstrijd zolang hij de wedstrijd schiet in de eerste ronde en in 
de tweede ronde, en / of iedere volgende ronde. 

- Deze 1.5 meter afstand heeft ook  betrekking op  de aanwezige schrijvers en trekkers die op dat 
moment deel uitmaken bij die wedstrijd.  

- Na het schieten van hun wedstrijd dienen de schutters  de schietbanen te verlaten en zich weer te 
houden aan de geldende richtlijnen van de RIVM + horeca gelegenheid.. 

-  

- Het bestuur heeft gelet op de feiten en omstandigheden een impopulaire maatregel ingenomen  
omtrent het trekken  en waarderen van de waardering schoten. 

-  De pluimen van de  betreffende schutter worden getrokken door een persoon van 
de vereniging zelf. ( dus niet door de tegenpartij ). 

-   
3.  Indien de situatie wijzigt aangaande de Corona Pandemie, en richtlijnen van de RIVM  zal  
    het bondsbestuur in overleg met de verenigingen de competitie stil leggen.  
 
 
Namens het Bestuur: 
NBVS      
 
 
 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen

