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Beste schutters, beste leden,

Ik weet eigenlijk niet goed hoe ik dit voorwoord moet aanvangen.  
2020 een jaar om snel te vergeten zo kan ik het best omschrijven. 
De Covid 19 pandemie een lockdown van 14 maart 2020 tot 7 juni 
2020, een tweede lockdown van 29 oktober 2020 tot ….. ?

Veel tijd om onze geliefde sport te beoefenen was er in 2020 
helaas niet. Velen van jullie kwamen in de problemen met hun 
sportschutterslicentie. Gelukkig waren er de uitzonderingsmaatregelen 
van de Vlaamse Regering bij de eerste lockdown. Goede maatregelen: 
een verlenging van 6 maanden voor alle voorlopige licenties welke op 
14 maart 2020 geldig waren, 6 geldige schietbeurten (in plaats van 
12) voor alle definitieve licenties met vervaldag tussen 8 juli 2020 en 
13 maart 2021. Maar …. velen van jullie vragen zich terecht af: wat nu 
met de 2de lockdown?

Ik kan jullie momenteel enkel meegeven dat wij hierover in overleg 
zijn met Sport Vlaanderen en de Vlaamse Regering. Van zodra er 
meer duidelijkheid hierover is zullen we dit onmiddellijk naar jullie 
communiceren.

Als schietsportfederatie zijn we er ons wel degelijk van bewust dat 
het voor de sportschutter geen makkelijke periode is. We zullen er 
dan ook alles aan doen om ieder van jullie zo veel mogelijk te helpen. 
We doen alles wat in onze mogelijkheden ligt om iedereen te helpen 
zijn licentie te behouden of terug te krijgen. Uiteraard alles binnen 
het wettelijk kader.

Wat met 2021? Zo slecht als 2020 was, zo goed zal 2021 zijn! hiervoor 
gaan we allemaal ons uiterste best doen. In 2021 plannen we tal van 
initiatieven voor jullie onze leden.

In 2021 gaan we verder met de Fros Biatlons, een heuse 
biatloncompetitie in vijf verschillende provincies, op vijf centra 
van Sport Vlaanderen, met tal van verassingen! Een niet te missen 
uitdaging voor het volledige gezin!

Niet alleen aan de geïnteresseerde sporters voor Biatlon, maar aan 
ieder van jullie wordt gedacht in 2021. Er zijn tal van nieuwe initiatieven 
voor zowel de doelschutters onder ons, degene die het liever iets 
dynamischer hebben als de kleiduifschutters. Voor iedere doelgroep 
worden de initiatieven besproken in een werkgroep. Meer informatie 
volgt ongetwijfeld in onze volgende editie of via een extra newsflash.

Nu rest er mij nog één ding, ieder van jullie een gezellig eindejaar 
toewensen! prettige feesten, respecteer de Corona maatregelen en 
hou het vooral veilig.

Gunther Herregodts        
Landelijk Coördinator         
FROS Multisport Vlaanderen  



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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De Beretta 92 is steeds een erg populair pistool geweest en werd vooral voor militaire doeleinden 
gebruikt. Dit houdt in dat het een pistool is dat een minimum aan onderhoud vroeg en erg goed 
presteerde in de zwaarste omstandigheden.

Het gegeven dat dit pistool zodanig gegeerd was om zijn oorspronkelijke kwaliteiten en 
betrouwbaarheid, zette Beretta er toe aan een type te maken, speciaal op de leest van de 
sportschutters, waarbij de robuustheid en betrouwbaarheid behouden bleef maar nog meer werd 
ingezet op accuraatheid en precisie voor de fanatieke sportschutter.

De Beretta 92X Performance werd ons als Belgische primeur voorgeschoteld om te testen en blijkt 
een echt pareltje te zijn.

Waar de meeste recente pistolen zijn samengesteld uit een legering, besliste Beretta om deze 
Performance X volledig uit staal te vervaardigen. Deze beslissing heeft zijn voor- en nadelen. Aan 
de ene kant is het totaal gewicht van het pistool uiteraard een stuk groter dan de competitie maar 
het grote voordeel dat Beretta uit deze constructie haalt is het quasi compleet wegwerken van 
enige vorm van terugslag, hetgeen de accuraatheid sterk ten goede komt.

De grip van het pistool in kwestie is een gewoonte, met een vaste en hoge grip blijft het pistool als 
een rots in de handpalm, klaar voor actie.

Wie niet aan de grip kan gewoon worden wordt verwend, Beretta voorziet immers in the box een 
alternatieve grip die iets breder is en voor sommigen onder ons makkelijker in de hand zal liggen. 

Tekst en foto’s:   
Chris Bosseloo

Primeurtest: 

Beretta 92X Performance



Het is echter niet enkel het uiterlijk en de ergonomie die 
significant veranderd is. De grootste en misschien wel 
belangrijkste verandering is onder de motorkap.

Waar het 92-type niet specifiek gekend was voor zijn licht- 
en zachtheid, is men bij Beretta aan het tunen geslagen en 
hebben geen enkele moeite gespaard om de trekker bij de 
Performance X een serieuze upgrade te geven.

Rechtstreeks uit de verpakking was de double action pull 
slechts 3,17 kg en de single action slechts (ja u leest het 
goed)  slechts 1,36 kg. Dit zijn cijfers die je normaal slechts 
bekomt na het manueel pimpen van een trekker. Super job 
ook hier weer van Beretta!

Maar naast het meetbare gaat het ook om het tastbare en 
ook daar scoort de Beretta 92 X Performance zeer goed. De 
trekker is boterzacht zowel in Single Action als in Double 
Action en de voorzijde van de trekker is voorzien van laterale 
inkepingen om de vinger te houden exact waar je hem wil.

Alsof dit alles nog niet voldoende is installeerde Beretta 
ook nog het “Extreme-S” trigger systeem, dat dus nog 
aanpasbaar is en waardoor het de trekker reset met 40% 
zou verminderen.

• Front and rear serrations.
• Skeletvormige hamer
• Ambidextreuze veiligheid aan 

de duim
• Verlengde beavertail: zorgt 

voor de best mogelijke grip 
voor de schutter bij het uit de 
holster halen van het pistool en 
vermijdt hammerbite

• Oversized magazijnbasissen
• Oversized releaseknop van het 

magazijn
• Hoge-kwaliteitskoffer met 

geïntegreerd combinatieslot

Naast de volledig-stalen 
constructie en het extra 
bijgeleverd Vertec frame heeft 
Beretta dit pistool voorzien 
van tal van nieuwigheden en 
innovaties:
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Het vizier bij de Beretta is van goeie kwaliteit 
en moet volgens mij voldoen aan de hoge 
eigen van de meeste sportschutters. 
Het achtervizier is in wigvorm, volledig 
aanpasbaar met een volledig zwarte 
coating om glans tegen te gaan en om hoog 
contrast te vormen met het vooraanzicht, 
een knalrode fiberoptisch geheel.

Heeft Beretta gescoord met dit pistool?

Jawel! Heel erg hard zelfs. Beretta heeft 
het voor elkaar gekregen om elk onderdeel 
perfect op elkaar af te  stemmen.

Beretta heeft met dit pistool er een 
afgeleverd dat aan alle desiderata voldoet.

Een gouden raad: ga snel naar je erkende 
Beretta-dealer om dit quasi perfecte 
pistool zelf te testen!



Club in de kijker
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Hoe en wanneer is de club ontstaan?
“De Zaatschieters” werd opgericht in 1957 op initiatief van Alex Suanet en Roland Smolders, twee 
bedienden bij de “NV Scheepswerven Jos Boel & Zonen”, in Temse beter gekend als de Zaat. Om 
de binding met “de Zaat” te onderlijnen en tevens om de aandacht van buitenstaanders te trekken 
kreeg de club de ietwat ondeugende naam... “De Zaatschieters” en koos men als embleem voor de 
combinatie van de grootspant van een oud karveel met daarboven twee gekruiste luchtkarabijnen.
In 1958 sloot de club aan bij het FKPA - Federatie Karabijnschutters Provincie Antwerpen - en kon 
de zoektocht naar een geschikte plaats voor het oprichten van een schietstand, om deel te nemen 
aan officiële wedstrijden, beginnen.

In de zaal van “De Cambrinus” werd een eerste onderkomen gevonden. Daarna werd nog verschillende 
keren verhuisd met onderkomen in onder andere: ‘t Hekgat, De Nieuwen Bond, de noodkerk op 
Korea, Het Volk, Het Liberaal Huis, Den Orlay en De Gulden Cop. Dan was men het zwerven beu 
en besloot men een eigen schietstand op te richten op het Gemeentelijke Sportcomplex “Fernand 
Schuerman”. De schietstand werd de modernste van het land en tussen 1975 en 1983 oraniseerde 
de club verschillende Belgische Kampioenschappen.

Vertel iets over de historiek van deze club!
Op sportief vlak ging het de vereniging voor de wind. Pas aangesloten bij FKPA werden zowel op 
individueel vlak als in clubverband verscheidene titels behaald en in een mum van tijd promoveerde 
men naar eerste afdeling. Twee decennia lang waren De Zaatschieters de te kloppen ploeg. Wou 
men kampioen worden, dan moest men eerst Temse kunnen verslaan.

Van de vele topschutters die deel hebben uitgemaakt van de vereniging, springt François De Bondt 
met zijn ontelbare titels in federatieverband, elf nationale titels, deelnames aan het Europees- 
en wereldkampioenschap in het oog. François De Bondt was bovendien de eerste Belgische 
sportschutter die in Duitsland een cursus voor schietmonitor volgde en nadien Nationaal Trainer 
werd. Ook Karin Biva, deelneemster aan 3 Olympische Spelen en verscheidene wereldbeker 
tornooien, maakt bij De Zaatschieters kennis met het sportschieten en sloot hier later haar 
loopbaan af.

De Zaatschieters Temse
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Dat de vereniging bij de absolute top hoorde was ondertussen tot buiten onze grenzen gekend 
en zo werden De Zaatschieters als eerste buitenlands ploeg uitgenodigd op het zeer prestigieuze 
“Bundesschiessen” dat slechts om de vier jaar in Duitsland plaatsvindt. Drie van onze schutters 
schoten “goud” en mede om die reden mochten we mee opstappen in de slotoptocht door Hannover. 
Dit was het begin van een succesvolle reeks ontmoetingen met andere Duitse verenigingen.

Ook nu nog kan de vereniging bogen op het behalen van individuele nationale titels, zo schoot de 
jeugd zich in 2012 naar de 1e plaats in de Trofee Van Orshaegen die jaarlijks georganiseerd wordt 
en wisten ze deze titel in 2013 en 2015 te verlengen.

De vereniging is nu, meer dan 60 jaar na data, nog steeds actief in dezelfde schietstand gelegen op 
het Gemeentelijke Sportcomplex “Fernand Schuerman”. Na stichter- voorzitter Roland Smolders 
nam Jozef Verheyden de fakkel van voorzitter over, later gevolgd door Pierre De Bondt en huidig 
voorzitter Willy Crabbé, die dit jaar de fakkel zal overdragen aan Alain Crabbé, die samen met 
Maarten Vaerendonck (secretaris) en Brett Jansegers (schatbewaarder) het nieuwe bestuur van de 
club zal vormen. Dankzij de inzet van deze voorzitters en hun besturen kon de ontwikkeling van de 
vereniging verdergaan en zijn De Zaatschieters ondertussen een der oudste sportschuttersclubs 
in Vlaanderen.

Hoeveel FROS-leden telt De Zaatschieters Temse op dit moment?
28 

Wat zijn de mogelijkheden in de club (schietbanen, maximum toegelaten  kalibers,…)?
In het totaal telt de stand 10 banen waar men Luchtgeweer 10m / Kleinkaliber 10m / Luchtpistool 
kan beoefenen.

Doelgroep(en) van de club: wie is er welkom?
Iedereen jong, oud, G-sport (afhankelijk van aandoening).

Richten jullie wedstrijden in? Zo ja, welke wedstrijden (eventuele data in 2020, kalibers,…)?
Landelijk Kampioenschap Kleinkaliber
Interclub wedstrijden KK & Luchtgeweer
400pnt KK & Luchtgeweer
400pnt opgelegd Luchtgeweer & Luchtpistool
400pnt Luchtpistool

Vertel een leuke anekdote over de club!
De Zaatschieters is een club met een heel goede samenhang, we sluiten zelfs af als we op bezoek 
zijn bij andere clubs.

Toekomstvisie: wat is dé grote droom van de club?
Groeien, meer jeugdleden, optie voor uitbreiding van de de stand met een pistoolstand 25m.

Website: www.zaatschieters.net / Facebook:  https://www.facebook.com/zaatschieters

http://www.zaatschieters.net
https://www.facebook.com/zaatschieters
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Doel cursus
Door het volgen van deze opleiding leert de cursist een beginnende 
en/of recreatieve kleischutter te begeleiden op clubniveau.

Startdatum
14 oktober 2021

Locatie
Gent – theorie
Bauffe – praktijk 

Toelatingsvoorwaarden
1) Minstens 19 jaar worden in de loop van het kalenderjaar waarin 

de cursus start
2)  Een geldige definitieve Vlaamse sportschutterslicentie bezitten 

voor categorie C (geweer met gladde loop)
3) Slagen voor de toelatingsproef

Meer info vind je hier. 

Gegevens toelatingsproef
Data toelatingsproef nog niet gekend.

Meer info over de toelatingsproef vind je hier.

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.

Inschrijven
Inschrijven voor deze cursus kleischieten kan u volbrengen via de 
website van de Vlaamse Trainersschool.

Meer info, vragen,…?
Contacteer FROS Multisport Vlaanderen via   
sportschutters@fros.be of 03 286 58 00. 

SPORTSCHIET
EN

FROS VTS cursussen

Initiator kleischieten 2021

https://www.sport.vlaanderen/VTS-opleiding?activiteitId=82063&opleidingId=1244#
https://www.sportschieten.be/node/8479
https://www.sport.vlaanderen/trainers-en-sportbegeleiders/opleiden-en-bijscholen/vind-een-vts-opleiding-op-jouw-maat/
mailto:sportschutters%40fros.be?subject=
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Doel cursus
Door het volgen van deze opleiding leert de cursist een beginnende 
en/of recreatieve geweer- en pistoolschutter te begeleiden op 
clubniveau.

Startdatum
27 februari 2021

Toelatingsvoorwaarden
1) Minstens 19 jaar worden in de loop van het kalenderjaar waarin 

de cursus start
2) Een geldige definitieve Vlaamse sportschutterslicentie bezitten 

voor categorie A+B+C (revolver + pistool + geweer met gladde 
loop of A+B+D (revolver + pistool + geweer met getrokken loop)

3) Slagen voor de toelatingsproef

Meer info vind je op deze link

Gegevens toelatingsproef
Op vrijdag 15 januari 2020 staat er een toelatingsproef gepland 
te Kontich.

Toelatingsproeven in Mechelen kunnen, vanaf het ogenblik dat dit 
opnieuw mogelijk wordt, op aanvraag georganiseerd worden.

Er zullen vanaf het ogenblik dat de schietstanden opnieuw mogen 
openen trachten alternatieve data voor te stellen, dit onder 
voorbehoud.

Meer info + inschrijving voor de toelatingsproef via deze link .

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.

Inschrijven voor deze cursus geweer- en pistoolschieten kan u 
volbrengen via de website van de Vlaamse Trainersschool.

Meer info, vragen,…?
Contacteer FROS Multisport Vlaanderen via   
sportschutters@fros.be of 03 286 58 00. 

SPORTSCHIET
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FROS VTS trainerscursussen

Initiator geweer- en pistoolschieten

Locatie
Gent – theorie
Mechelen – praktijk

https://www.sport.vlaanderen/VTS-opleiding?activiteitId=82063&opleidingId=1244#
https://www.sportschieten.be/node/8479
https://www.sport.vlaanderen/VTS-opleiding?activiteitId=93224&opleidingId=1123#
mailto:sportschutters%40fros.be?subject=
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De kandidaat schrijft zich in via de VSK website. Na ontvangst van het inschrijvingsgeld is de  
inschrijving definitief. De kandidaat duidt aan waar hij de proef wenst af te leggen. Kijk dus na of 
de schietstand waar je de proef aflegt hier ook voor geschikt is. Voorbeeld: in de schietstand van 
Mechelen kan er enkel de luchtdiscipline geschoten worden.

Elke kandidaat dient zowel met een geweer als met een pistool of revolver tweemaal 20 schoten 
te doen. Tijdens de eerste 20 schoten moet de kandidaat minstens 80% schieten in de eigen 
discipline. In de tweede reeks schiet de kandidaat 20 schoten met het andere type wapen. Hierbij 
moet er minstens 60% geschoten worden. De doelen waarop geschoten wordt zijn steeds de 
officiële kaarten voor de desbetreffende discipline.

Dit betekent concreet:
Pistool : 20 schoten op 25 m met 1 hand OF 20 schoten op 10 m lucht
Geweer: 20 schoten op 50 m liggend OF 20 schoten op 10 m lucht

De kandidaat kan de proef afleggen in volgende kalibers: lucht,.22lr, 9mm, .38, .357 (het pistool 
dient wel met één hand te worden vastgehouden, de afstand blijft 25 meter voor pistool of 50 
meter voor geweer).

Verduidelijking punten: De kandidaat zal om de 80% te behalen, 160 van 200 punten moeten 
behalen. Hetzelfde voor de 60%, hier zal 120 van de 200 punten moeten behaald worden. Er mag 
enkel gebruik gemaakt worden van open richtmiddelen voor pistool en revolver. Voor het geweer 
kunnen open richtmiddelen of een diopter gebruikt worden. Er wordt geen ondersteuning van het 
geweer toegestaan, een geweerriem mag wel gebruikt worden.

Tijdens de proef zal extra aandacht gaan naar de veiligheid en het gedrag van de schutter. Een fout 
tegen de veiligheidsregels zal resulteren in een niet geslaagde toelatingsproef.

De kandidaat dient zelf pistool, geweer, beschermingsmiddelen, munitie te voorzien. Bij het slagen 
in de toelatingsproef ontvangt de kandidaat een attest van slagen. Dit attest is onbeperkt geldig.

SPORTSCHIET
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FROS VTS trainerscursussen
Toelatingsproef
Initiator geweer- en pistoolschieten


