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Coronacrisis
• Update maatregelen (voorlopige) sportschutterslicenties
• Tips & Tricks

VTS trainerscursussen

• instructeur B geweerschieten
• initator kleischieten
Trimester 2
JAARGANG 2020

Wetgeving

Wetswijziging uittreksel
strafregsiter
FROS MULTISPORT VLAANDEREN
BOOMGAARDSTRAAT 22 bus 35
2600 BERCHEM

Redactie
FROS werkgroep Sportschieten

Beste FROS leden, beste schutters,

Lay-out
Frank Vleugels

Toen de vorige editie van ons tijdschrift eind maart 2020 verscheen
was de verplichte sluiting van de schietstanden ter bestrijding van de
Covid-19 pandemie een feit.
Nu bijna drie maanden later kunnen de schietstanden langzaamaan
en onder zeer strenge voorwaarden terug heropstarten. Het hoeft
dus geen verdere uitleg hoezeer het coronavirus ingehakt heeft op
ons dagelijkse leven.
Professioneel en familiaal zijn de voorbije maanden voor de meesten
onder ons een ware beproeving geweest. Een beproeving welke we
moesten doorstaan zonder onze geliefde hobby: sportschieten.
Voor velen onder ons is de heropstart van de schietstanden dan ook
een welgekomen zegen. Anderen maken zich dan weer zorgen over
het verplicht aantal schietbeurten.
Op 27 maart heeft de Vlaamse regering enkele maatregelen goedgekeurd
met uitzonderingen voor houders van een sportschutterslicentie.
Welke uitzonderingen en op wie dit betrekking heeft kun je verder
lezen in dit tijdschrift.
FROS heeft er alle begrip voor dat iedere situatie anders is en de
uitzonderingsmaatregelen niet voor iedereen ideaal zijn. Wij doen er
dan ook alles aan om iedereen met raad en daad bij te staan en indien
nodig in overleg te gaan met de overheid.

Hoofdkantoor
verantwoordelijke uitgever
FROS MULTISPORT Vlaanderen vzw
Huis van de Sport
Boomgaardstraat 22 bus 35
2600 Berchem
Tel.: 03 286 07 60
Fax: 03 286 58 38

Wat wij merken is dat de solidariteit onder de schutters heel groot
is, samen één familie ! Wij zijn er dan ook van overtuigd dat er voor
iedereen een oplossing zal gevonden worden. Vele van onze clubs
bieden spontaan aan om tijdelijk schutters van andere clubs welke
niet of moeilijk kunnen voldoen aan het minimum aantal schietbeurten
toe te laten.
Contacteer gerust je club of FROS: wij zoeken samen een oplossing.
Tot slot nog dit: gezien de omstandigheden zijn we er dit keer niet
in geslaagd jullie een wapenbeschrijving aan te bieden. Dit keer dus
een afgeslankte editie met belangrijke informatie betreffende de
coronamaatregelen.
Blijf gezond en hou het veilig
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Communicatie BIS over de tijdelijke
coronamaatregelen van toepassing op sommige
(voorlopige) sportschutterslicenties
Door de coronamaatregelen werden tussen 14 maart 2020 en 8 juni 2020 alle sportactiviteiten
geannuleerd. Ook de schietstanden waren gesloten. Sinds 8 juni 2020 kunnen in het kader van de
corona-exitstrategie indoorschietclubs opnieuw openen. Door de opgelegde veiligheidsmaatregelen
zoals social distancing, een maximale bezettingsgraad van 20 personen tot en met 30 juni en 50
personen vanaf 1 juli, is de capaciteit van de schietsportclubs evenwel beperkt. Het behalen van de
vereiste van twaalf schietbeurten, gespreid over twee trimesters, blijkt ook bij de heropstart van
de schietclubs, voor heel wat sportschutters niet haalbaar.
Op voorstel van Vlaams minister van sport Ben Weyts, besliste de Vlaamse Regering op 3 juli 2020
tot aanpassing en aanvulling van de tijdelijke maatregelen uit het besluit van 27 maart 2020.

1. De tijdelijke regeling voor de voorlopige sportschutterslicenties wordt gewijzigd
en uitgebreid
De vorige tijdelijke regeling uit het BVR van 27/3/2020 over de voorlopige sportschutterslicenties
wordt opgeheven.
De nieuwe tijdelijke regeling is ruimer dan de vorige: de duur van alle voorlopige
sportschutterslicenties die op 14 maart 2020 geldig waren wordt verlengd met zes maanden.
De spreiding van de schietbeurten over minstens twee trimesters is niet van toepassing op de
houders van deze voorlopige sportschutterslicenties.
Voorlopige sportschutterslicentie die geldig waren op 14 maart 2020
• worden uitzonderlijk verlengd met 6 maanden
• geen spreiding van de schietbeurten over 2 trimesters vereist
• wél 12 schietbeurten, gespreid over 12 dagen vereist
• tijdens de verlenging kan je in dat geval dus
- eventuele schietbeurten inhalen
- deelnemen aan de praktische proef voor het behalen van een definitieve sportschutterslicentie
• Voorbeelden
- Voorbeeld 1: voorlopige sportschutterslicentie met vervaldatum 20/3/2020 heeft als nieuwe
vervaldatum 20/9/2020
- Voorbeeld 2: voorlopige sportschutterslicentie met vervaldatum 30/7/2020 heeft als nieuwe
vervaldatum 30/01/2021.

2. Bijkomende tijdelijke regeling voor definitieve sportschutterslicenties met
jaarlijkse vervaldag (verjaardag eerste wapencategorie) in de periode 8/7/2020
t.e.m. 13/3/2021
Definitieve sportschutterslicentie met jaarlijkse vervaldag in de periode 8/7/2020 t.e.m.
13/3/2021
• kunnen toch – uitzonderlijk - geldig verklaard of hernieuwd worden, op voorwaarde de
sportschutter 6 schietbeurten heeft behaald, gespreid over 6 dagen
• geen spreiding van de schietbeurten over 2 trimesters vereist
Dat kan uiteraard alleen als aan alle andere voorwaarden voldaan is. Deze sportschutters moeten –
zoals andere jaren - hun aanvraag tot geldigverklaring of hernieuwing van de sportschutterslicentie
tijdig indienen
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Tips & tricks in tijden van corona
Algemene richtlijnen toepasbaar wanneer u
opnieuw gaat schieten in uw schietclub, aan
te passen aan de recente coronamaatregelen
van de Vlaamse Regering en specifieke
maatregelen die door uw club vooropgesteld
worden.

Algemeen:
1. Bewaar altijd en overal een veiligheidsafstand
van 1,5 meter.
2. Vanaf juli kunnen er opnieuw opleidingen en
begeleidingen georganiseerd worden. Ook
het afleggen van examens zijn toegestaan.
3. Draag een mondmasker.

Parking:
1. Parkeer op de parking op ruime afstand van
mekaar.
2. Bewaar de afstand op de parking.
3. Geef mekaar geen hand, maar begroet
mekaar op een andere manier.

Toegang gebouw:
1. Volg de pijlen -indien aanwezig- op de
grond bij het betreden van het gebouw of
cafetaria en volg de aanwijzingen van het
bestuur, opzichters of medewerkers.
2. Vermijd wachtrijen, indien er wachtrijen zijn
wacht dan in uw auto.

Registratie / aanwezigheidsregister /
sportschuttersboekje
1. Vul het aanwezigheidsregister in met uw
eigen balpen / ontsmet uw handen bij het
aanraken van het touchscreen.
2. Vul je gegevens in je sportschuttersboekje
zelf in met je eigen balpen.
3. Bewaar de afstand van 1,5 meter bij het
ondertekenen van je sportschuttersboekje
door de verantwoordelijke.
4. Ontsmet je handen met de daartoe
voorziene gel.

In de schietstand:
1. Blijf te allen tijde in je schietvak.
2. Maximum 1 persoon per schietvak; wanneer
alle banen bezet zijn wacht dan buiten.
3. Iedereen schiet bij voorkeur met zijn eigen
wapen! Er mogen wapens door de club
ontleend worden, na voldoende ontsmetting
voor / na de schietsessie.
4. Na de schietbeurt ontsmet je je schietvak
met
ontsmettingsspray,
volgens
de
richtlijnen van de club.
5. De tijd op de schietbaan is beperkt. Volg
hierbij de richtlijnen van uw schietclub!
6. Wanneer je gedaan hebt met schieten
verlaat dan onmiddellijk de schietstand
langs de voorziene / aangeduide weg!
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Cafetaria / bar:
1. Volg de aangeduide in- en uitgang (pijlen op
de grond), waar aanwezig.
2. Aan de bar (toog) zitten is verboden.
3. Blijf zitten aan je tafel, loop niet rond.
4. Dranken worden bezorgd aan tafel.
5. Tafels staan op minstens 1,5 meter van
mekaar en mogen NIET verplaatst worden.
6. Maximum 10 personen aan 1 tafel van
hetzelfde gezin of bubbel.
7. Kaarten verkoop is bij voorkeur met gepast
geld.

BEN JE
ZIEK?
BLIJF DAN
THUIS!

Wetswijziging uittreksel
strafregsiter

Wetgeving

Sinds 30 april is er een wetswijziging met betrekking tot het uittreksel
van het strafregister, wat iedere sportschutter jaarlijks aan FROS dient te
bezorgen in functie van zijn (voorlopige) sportschutterslicentie.
Wat houdt deze wijziging in? Het voorgaande uittreksel van het
strafregister Model 596.1-SV bestaat niet meer, en werd gewijzigd naar
het Model 596.1-5A wapens (vergunning).
Meer info betreffende het uittreksel van het strafregister kan u terugvinden
via volgende website: https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/
documenten/documenten_aanvragen/uittreksel_strafregister
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Instructeur B geweerschieten 2020
Doel cursus
Door het volgen van deze opleiding leert de cursist een recreatieve
en/of competitieve geweerschutter te trainen en begeleiden, op
provinciaal en landelijk niveau.

Startdatum
23 oktober 2020

Locatie
Gent – theorie
Mechelen – praktijk

Toelatingsvoorwaarden
1) Het diploma van Initiator Geweer- en Pistoolschieten of Initiator
Geweerschieten bezitten of ermee gelijkgesteld zijn
2) Het diploma Algemeen Gedeelte Instructeur B bezitten
3) Een geldige Vlaamse sportschutterslicentie bezitten voor
categorie D (geweer met getrokken loop)
4) Minstens 1 jaar lesgeef- en/of trainerservaring in clubverband
kunnen aantonen
Meer info vind je op deze link

De weg naar deze cursus
Wanneer je het diploma van Initiator Geweer- en Pistoolschieten
of Initiator Geweerschieten bezit, kan je inschrijven voor
het Algemeen gedeelte Instructeur B. Deze module wordt
sporttakoverschrijdend georganiseerd op verschillende locaties in
Vlaanderen. Je kan ervoor kiezen om via zelfstudie helemaal zelf
aan de slag te gaan of om lessen bij de Vlaamse trainersschool te
volgen.
Meer info vind je op deze link
Geslaagd voor het Algemeen gedeelte Instructeur B? Dan ben jij
volledig klaar voor de cursus Instructeur B geweerschieten!

Terugbetaling cursus
FROS Multisport Vlaanderen betaalt de helft van het cursusgeld
van ieder opleidingsonderdeel terug, wanneer u geslaagd bent +
actief trainer bent.

Meer info, vragen,…?
Contacteer FROS Multisport Vlaanderen via
sportschutters@fros.be of 03 286 58 00.
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Initiator kleischieten 2020
Doel cursus
Door het volgen van deze opleiding leert de cursist een beginnende
en/of recreatieve kleischutter te begeleiden.

Startdatum
10 oktober 2020

Locatie
Gent – theorie
Bauffe – praktijk

Toelatingsvoorwaarden
1) Minstens 19 jaar worden in de loop van het kalenderjaar waarin
de cursus start
2) Een geldige Vlaamse sportschutterslicentie bezitten voor
categorie C (geweer met gladde loop)
3) Slagen voor de toelatingsproef
Meer info (lessenrooster, inschrijvingsprocedure,…) vind je op:
deze link

Gegevens toelatingsproef
Datum: 29 augustus 2020
Locatie: schietstand Bauffe of Tir Der Kempen (eigen keuze)
Meer info vind je op deze link
FROS Multisport Vlaanderen biedt begeleide trainingen aan in
functie van de toelatingsproef in de schietstanden Bauffe en Tir
der Kempen. Wanneer u geïnteresseerd bent in het volgen van één
of meerdere trainingen, ter voorbereiding van de toelatingsproef
van deze initiatorcursus, aarzel dan niet om FROS te contacteren
via sportschutters@fros.be, zodat we een geschikte datum
kunnen afspreken!

Terugbetaling cursus
FROS Multisport Vlaanderen betaalt zowel de bijdrage aan de
toelatingsproef als de helft van het cursusgeld terug, wanneer u
geslaagd bent + actief trainer bent.

Meer info, vragen,…?
Contacteer FROS Multisport Vlaanderen via
sportschutters@fros.be of 03 286 58 00.
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Training doelschieten (geweer)
Ben je sportschutter maar zijn je resultaten niet echt wat ze
zouden moeten zijn of hoe jij het zou willen !
Dan heeft FROS goed nieuws !
Vanaf augustus starten we met trainingen doelschieten.
We starten heel bescheiden, iedere eerste maandagavond van
de maand. Naar gelang het succes uitbreidbaar naar meerdere
dagen in verschillende clubs.
De trainingen gebeuren met luchtdrukwapens. Heb je een eigen
wapen (geweer) breng dit gerust mee. Geen eigen wapen, geen
probleem, FROS voorziet luchtdrukwapens voor de trainingen.
Locatie: VPSG, Budasteenweg 9, 1830 Machelen
Wanneer: eerste maandag (avond) van de maand (vanaf augustus
2020)
Inschrijven: Mail naar schutters@fros.be onder vermelding
‘’training doelschieten – geweer’’ Zet er ook bij of je een eigen
wapen hebt

Biathlon Tongeren
Op zaterdag 26 september kan u deelnemen aan de
tweede editie van de biatlon in Tongeren. In teams van
3 personen loopt u door de prachtige stad Tongeren,
gecombineerd met een stukje natuur. Start, aankomst
en de schietzone na iedere loopronde zijn voorzien op
’t Vrijthof, de Grote markt van Tongeren! FROS staat
binnen deze organisatie in voor het schietgedeelte.
FROS-leden krijgen korting bij deelname aan
deze wedstrijd. Bij vertoon van de FROS-lidkaart
krijgen ze de dag van de organisatie €5 van het
inschrijvingsgeld terug.
Meer info + inschrijvingen:
http://biathlontrophiesbelgium.be/
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FROS
zoekt
schrijvers
Kan je aardig overweg met pen of klavier?
Heb je weet van bepaalde vuurwapens, hun werking, hun geschiedenis?
Dan ben jij misschien de man of vrouw die FROS zoekt!
Het FROS is op zoek naar mensen die aardig overweg kunnen met hun pen als het gaat over
schrijven van teksten, met name wapenreviews. Zo’n wapenreview gaat dan beetje over de
geschiedenis van het wapen, hoe het tot stand kwam, zijn voorouders alsook de techniek. Hoe
werkt het wapen? Daarnaast kan de schrijver dan ook uitwijden over de schietervaring met het
betreffende wapen, de kostprijs, verkrijgbaarheid, ... Kortom, alles wat interessant is voor de
wapenliefhebber!

Heb jij interesse? Stuur dan jouw kandidatuur naar sportschutters@fros.be.
Meer info over onze verwachtingen en de vergoeding krijg je dan nadat we jouw kandidatuur
hebben ontvangen!
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Wapenhandel Nikabi

Verkoop, onderhoud en herstelling van alle wapens
De winkel met een persoonlijke aanpak in een huiselijke sfeer

Onze troeven:
• eerlijke prijzen
• correcte service
• grote voorraad
• snelle beschikbaarheid
• dienst na verkoop
• ruime openingsuren 7/7
• hulp bij vergunningsaanvraag

Verkoop van o.a. :

• sportwapens
• jachtwapens
• luchtdrukwapens
• airsoftwapens
• paintballwapens
• zwartkruitwapens
• alarmwapens
• mini kanonnen
• bogen en kruisbogen
• messen, dolken, zwaarden
• alle toebehoren, munitie en veel meer!

Testeltsesteenweg 66C
BE 3271 AVERBODE
tel +32 (0)475/43.44.74

e-mail : info@wapenhandelnikabi.be
www.wapenhandelnikabi.be
BTW : BE0890 229 772
REK : KBC BE90 7360 0942 5232
Erkenning wapenhandel 2/21/14/0024 klasse FD

Belangrijke info :
-

Verboden toegang aan minderjarigen zonder begeleiding.
Geen verkoop aan minderjarigen.
Enkel verkoop in winkel, na afspraak.
Vrij verkrijgbare wapens te verkrijgen na tonen identiteitskaart.
Vergunningsplichtige wapens, onderdelen en munitie te verkrijgen na voorlegging identiteitskaart geldige
vergunning model 4, model 9, geldige sportschutterslicentie, jachtverlof of aanstelling bijzondere wachter
- Wij zijn als wapenhandelaar deontologisch verplicht de huidige wetgevingen inzake wapens strikt na te leven, alzo
zijn wij genoodzaakt alle onregelmatigheden die wij vaststellen onmiddellijk te melden aan de bevoegde diensten.
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partner van
FROS Biatlon

