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Beste schutters, beste leden,
Licht aan het einde van de tunnel?
Sinds de publicatie van de vorige editie van ons tijdschrift eind 2020 zijn 
de schietstanden helaas niet meer open geweest. En neen, ik kan jullie 
nog geen exacte datum geven wanneer we terug onze geliefkoosde 
hobby kunnen beoefenen. Door de sluiting van de schietstanden 
kunnen we jullie deze keer ook geen wapenreview aanbieden. Wat 
dan wel? Informatie, heel veel informatie want gelukkig zijn er in deze 
tijden ook heel wat positieve zaken te vertellen.
We zullen voor (hopelijk de laatste keer) maar beginnen met de Covid 
19 pandemie. Nu de vaccinatie stilaan op kruissnelheid komt mogen 
we stilletjes hopen op meer versoepelingen en dus op een heropstart 
van de indoor sportactiviteiten.
Ik wil jullie trouwens ook meegeven dat Fros, samen met andere 
instanties (VSF, klankborgroep), mee aan de kar trekt om aan de 
overheid duidelijk te maken dat schietsport op een veilige manier mee 
zou kunnen heropstarten bij de relance van de sportsector (hopelijk 
nog in mei). We hebben inderdaad heel wat troeven in handen. Zo 
heeft iedere schietstand een ventilatiesysteem om schadelijke lucht 
af te voeren, staan de schutters afgeschermd van mekaar op de 
vuurlijn,….
En dan nu het positieve nieuws!       
Ondanks deze onzekere tijden zijn er toch nog mensen die geloven 
in de toekomst van de schietsport  en een nieuw project uit de grond 
stampen. Een nieuwe Olympische schietsporthal in Opwijk zal weldra 
een feit zijn. U leest er verder in dit tijdschrift alles over in een exclusief 
interview.
De twee eerste Fros Biatlons van dit jaar dienden we wegens Covid 19 
te annuleren maar werden verplaatst naar een latere datum zodat we 
alsnog dit jaar ons eerste echte Vlaams kampioenschap Fros Biatlon 
kunnen organiseren.  Wisten jullie trouwens dat Fros de wapens voor 
de Containercup ter beschikking stelde van de atleten?
Wat onze andere plannen zijn kunnen jullie verder in dit nummer 
ontdekken. Ik kan jullie alvast meegeven… we hebben aan iedereen 
gedacht!
Samen met jullie zie ik de toekomst met veel vertrouwen tegemoet en 
hopelijk treffen we mekaar op een schietstand of een Fros evenement 
met een frisse …..

Gunther Herregodts        
Landelijk Coördinator         
Fros Multisport Vlaanderen  
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Door de coronamaatregelen zijn de indoorschietstanden sinds 29/10/2020 voor de tweede 
maal gesloten. De indoorschietstanden zullen wellicht nog enige tijd gesloten blijven. Dat 
heeft tot gevolg dat het behalen van de vereiste van 12, respectievelijk 6 schietbeurten 
met toepassing van de vorige coronamaatregel, voor heel wat sportschutters niet haalbaar 
wordt.
Op voorstel van Vlaams minister van Sport Ben Weyts, besliste de Vlaamse Regering op 
29/1/2021 daarom tot aanvulling van de tijdelijke maatregelen uit het besluit van 27/3/2020. 
Deze aanpassing treedt in werking op 1/2/2021.

1. Voorlopige sportschutterslicenties
De tijdelijke regeling die de duur van alle voorlopige sportschutterslicenties die op 14/3/2020 
geldig waren verlengt met zes maanden wordt uitgebreid. Ze is ook van toepassing op de 
voorlopige sportschutterslicenties, die uitgereikt zijn vanaf 15/3/2020 tot uiterlijk 1 maand 
na de huidige sluiting van de indoorschietstanden.
Voorlopige sportschutterslicenties, geldig op 14/3/2020 en voorlopige 
sportschutterslicenties, uitgereikt vanaf 15/3/2020 tot uiterlijk 1 maand na de huidige 
sluiting van de indoorschietstanden
• uitzonderlijk verlengd met 6 maanden (DUS: 12 + 6 maand = 18 maand)
• geen spreiding schietbeurten over 2 trimesters
• wél spreiding schietbeurten over verschillende dagen
• tijdens de verlenging kan je in dat geval dus

 eventuele schietbeurten inhalen
 deelnemen aan de praktische proef voor het behalen van een definitieve 

sportschutterslicentie
• Voorbeeld: voorlopige sportschutterslicentie met vervaldatum 20/3/2021 heeft als 

nieuwe vervaldatum 20/09/2021.

Nieuwe tijdelijke 
coronamaatregelen  
van toepassing  
vanaf 1/2/2021 op  (voorlopige) sportschutterslicenties
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2. Definitieve sportschutterslicenties
Er zijn 4 situaties waarin een sportschutter zich kan bevinden:

1. Lopende sportschutterslicenties, geldig op 1/2/2021 en met jaarlijkse vervaldag van 
1/2/2021 t.e.m. 31/1/2022

2. Nieuwe sportschutterslicenties uitgereikt vanaf 1/2/2021 tot uiterlijk 3 maanden na de 
huidige sluiting van de indoorschietstanden

3. Sportschutterslicenties die op 1/2/2021 niet meer geldig zijn en met jaarlijkse vervaldag 
van 8/7/2020 tot en met 28/10/2020

4. Sportschutterslicenties die op 1/2/2021 niet meer geldig zijn en met jaarlijkse vervaldag 
van 29/10/2020 tot en met 31/01/2021

Hierna volgt per situatie de nieuwe tijdelijke maatregel:

Situatie 1
Lopende sportschutterslicenties geldig op 1/2/2021 en met jaarlijkse vervaldag van 
1/2/2021 t.e.m. 31/1/2022
• Vervaldag 1 vanaf 1/2/20211

 aanvraag geldigverklaring/hernieuwing
 voorwaarden sportschuttersdecreet
 MAAR: geen schietbeurten te bewijzen

• Vervaldag 2
 aanvraag geldigverklaring/hernieuwing
 voorwaarden sportschuttersdecreet
 MAAR:

∙ 12 schietbeurten in voorgaande 24 maand
∙ geen spreiding schietbeurten over 2 trimesters, wél spreiding schietbeurten over 

12 dagen
Bijvoorbeeld: sportschutterslicentie (1e wapencategorie) met afgiftedatum 15/5/2018
• vervaldag 1 vanaf 1/2/2021 (inwerkingtreding nieuwe maatregelen) = 15/5/2021
• vervaldag 2 vanaf 1/2/2021= 15/5/2022

1 jaarlijkse vervaldag = verjaardag van de afgiftedatum van de sportschutterslicentie (eerst toegekende 
wapencategorie), dus de datum waarop de sportschutterslicentie telkens moet worden geldig verklaard of 
hernieuwd.
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Situatie 2
Nieuwe sportschutterslicenties uitgereikt vanaf 1/2/2021 tot uiterlijk 3 maanden na de 
huidige sluiting van de indoorschietstanden
• vervaldag 1

 aanvraag geldigverklaring
 voorwaarden sportschuttersdecreet
 MAAR:

∙ 6 schietbeurten in voorgaande 12 maand
∙ geen spreiding schietbeurten over 2 trimesters, wél spreiding schietbeurten over 6 

dagen
• Vervaldag 2, 3, …

 voorwaarden sportschuttersdecreet

Situatie 3
Sportschutterslicenties die op 1/2/2021 niet meer geldig zijn en met jaarlijkse vervaldag 
van 8/7/2020 tot en met 28/10/2020
• aanvraag nieuwe sportschutterslicentie mogelijk, met vermelding wapencategorieën 

zoals op de vorige sportschutterslicentie als
 voorwaarden sportschuttersdecreet
 MAAR:

∙ 6 schietbeurten in voorgaande 12 maand
∙ geen spreiding schietbeurten over 2 trimesters, wél spreiding schietbeurten over 6 

dagen
 ! ENKEL na afgifte van de vorige sportschutterslicentie
 Deze nieuwe sportschutterslicenties moet uitgereikt zijn in de periode vanaf 1/2/2021 

tot uiterlijk 3 maanden na de huidige sluiting van de indoorschietstanden.
 Vervaldag 1 = zie situatie 2

• Eerst voorlopige sportschutterslicentie indien nog geen 6 schietbeurten in voorgaande 12 
maanden
 Medisch attest geldt hier voor voorlopige en definitieve sportschutterslicentie
  Deze voorlopige sportschutterslicentie moet uitgereikt zijn tot uiterlijk 1 maand na de 

huidige sluiting van de indoorschietstanden
 ! NIET van toepassing indien sportschutterslicentie niet meer geldig is nadat ze is 

ingetrokken of geschorst n.a.v. een beslissing van de gouverneur



Situatie 4
Sportschutterslicenties die op 1/2/2021 niet meer geldig zijn en met jaarlijkse vervaldag 
van 29/10/2020 tot en met 31/01/2021
• aanvraag nieuwe sportschutterslicentie mogelijk, met vermelding wapencategorieën 

zoals op de vorige sportschutterslicentie als
 voorwaarden sportschuttersdecreet
 MAAR: geen schietbeurten te bewijzen2

 ENKEL na afgifte van de vorige sportschutterslicentie
 Deze nieuwe sportschutterslicenties moet uitgereikt zijn in de periode vanaf 1/2/2021 

tot uiterlijk 3 maanden na de huidige sluiting van de indoorschietstanden
 Vervaldag 1 = zie situatie 2

• ! NIET van toepassing indien sportschutterslicentie niet meer geldig is nadat ze is 
ingetrokken of geschorst n.a.v. een beslissing van de gouverneur

2 In tegenstelling tot situatie 3 worden de sportschutters uit situatie 4 geconfronteerd met de tweede 
sluiting van de schietstanden in de periode waarin de schietbeurten voor hun sportschutterslicentie 
worden gerekend.
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Wat is het verschil tussen een validatie en een hernieuwing van de 
sportschutterslicentie? 
Een geldigverklaring of validatie van de definitieve sportschutterslicentie gebeurt jaarlijks, 
waarbij je ten vroegste 2.5 maand en ten laatste op de dag van de vervaldatum van de 
sportschutterslicentie een dossier indient, aan de hand van het aanvraagformulier VL12 
aangevuld met de bijhorende documenten vermeld op het formulier. Na afronding het 
dossier ontvang je een gele validatiesticker welke je achteraan op de sportschutterslicentie 
op de daarvoor voorziene plaats kleeft. 
Nadat je 4 stickers hebt verzameld dien je ten vroegste 2.5 maand en ten laatste een maand 
voor de vervaldatum een hernieuwing van de sportschutterslicentie aan te vragen. Bij een 
vijf jaarlijkse hernieuwing, aan de hand van het aanvraagformulier VL11 aangevuld met de 
bijhorende documenten op het formulier, ontvang je een volledig nieuwe licentie. 
Ook tijdens de corona en de sluiting van de schietclubs dient iedere schutter een dossier in 
te dienen voor de validatie / hernieuwing van de sportschutterslicentie.

sportschutterslicentie & 
corona
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Door de huidige coronamaatregelen dien ik geen schietbeurten te 
behalen. Moet ik een kopie van het sportschuttersboekje bij het 
dossier voegen voor de validatie / hernieuwing van mijn licentie?
Lopende sportschutterslicenties met een jaarlijkse vervaldag van 1/2/2021 t.e.m. 31/1/2022 
dienen bij de eerstvolgende validatie / hernieuwing van de sportschutterslicentie geen 
schietbeurten behaald te hebben. 
Er wordt wel gevraagd om tijdig een volledig dossier in te dienen, alsook een kopie van het 
sportschuttersboekje (laatste 12 maanden) bij te voegen.

Wat gebeurt er met mijn voorlopige sportschutterslicentie tijdens 
corona?
Alle lopende voorlopige sportschutterslicenties worden automatisch met 6 maanden 
verlengd, waardoor de duurtijd van voorlopige licentie 18 maanden (12 + 6 maanden) 
is. Ook de voorlopige sportschutterslicenties die in de komende periode, tot uiterlijk een 
maand na de huidige sluiting van de indoorstanden, worden uitgeschreven krijgen deze 
automatische verlenging van 6 maanden.
Deze verlenging van de voorlopige sportschutterslicentie kan een hulpmiddel zijn om aan 
de benodigde 12 schietbeurten te komen en/of examens af te leggen in functie van het 
bekomen van een definitieve sportschutterslicentie. Zijn deze 18 maanden verstreken? Dan 
dien je een tijdelijke nieuwe voorlopige sportschutterslicentie aan te vragen, waarbij de 
reeds behaalde schietbeurten blijven gelden.
Belangrijk:  wanneer Fros het dossier voor de definitieve sportschutterslicentie ontvangt, 
dient Fros naar de afgelopen 12 maanden te kijken om te bepalen of je een actief schutter 
bent. De 12 schietbeurten dienen dus in de afgelopen 12 maanden behaald te zijn! De 
spreiding over minstens 2 trimesters is echter door de huidige coronamaatregelen niet van 
toepassing op deze sportschutterslicenties. 

Uittreksel van het strafregister: origineel of niet?
In functie van de sportschutterslicentie mag Fros enkel het uittreksel uit het strafregister 
model 596.1 – 5A – wapens (vergunning) aanvaarden. Andere modellen (595 – algemeen 
model, 596.1 – 5B wapens (erkenning), 596.1 – 10 – jacht,…) worden NIET aanvaard. 
Alle uittreksels van het strafregister, aangevraagd aan een stad / gemeente in België, 
bevatten tegenwoordig een QR-code waardoor Fros het document online kan verifiëren. Je 
mag dus een exemplaar dat je digitaal (via mail) hebt ontvangen bij het dossier voegen en 
bent niet verplicht om een origineel exemplaar te bekomen via de gemeente / stad van jouw 
woonplaats. 
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In 2020 maakte Fros een ambitieus plan op voor het sportschieten vanaf 2021.
De beginnende schutter, doelschutters, dynamische disciplines, kleiduifschutters; aan 
iedereen werd gedacht. Meer dan ooit willen we de federatie zijn waar iedereen ongeacht 
zijn niveau of kunnen zich thuis voelt.
Ik hoef jullie niet te vertellen dat de Covid 19 epidemie een serieuze rem gezet heeft op 
deze plannen. Uitstel is echter geen afstel en met het (hopelijke) einde van de pandemie in 
zicht zullen we zorgen dat we er klaar voor zijn. Tijdelijke werkgroepen zullen alles in goede 
banen leiden en meer dan ooit zal de samenwerking met onze clubs belangrijk zijn.
Ik zal alvast een tipje van de sluier oplichten:
• Initiaties voor de beginnende schutters: In samenwerking met onze clubs willen we onze 

sport meer dan ooit in de kijker zetten en promoten. Initiaties voor iedereen die op een 
unieke, veilige, verantwoorde manier wil kennis maken met de schietsport onder leiding 
van ervaren, erkende en gediplomeerde lesgevers.

• Jeugdwerking: Luchtstanden waar men op jonge leeftijd onder begeleiding van VTS 
lesgevers zal kunnen kennis maken met de schietsport.

• Trainingcentra voor de ervaren (doel)schutters en biatlon atleten: We streven er naar om 
per provincie één Fros trainingscentrum op te richten.

• Op maat opleidingen: Voor iedereen die zijn niveau wil opkrikken
• Trainingen voor dynamische disciplines en kleiduifschutters: ter voorbereiding op (Fros)

wedstrijden.
• Fros wedstrijden over gans Vlaanderen voor doelschutters en dynamische disciplines.
Het spreekt voor zich dat we niet alles ineens kunnen verwezenlijken. Van zodra de 
clubs terug open gaan houden we jullie op de hoogte van wanneer wat en onder welke 
voorwaarden van start zal gaan.
Heb je als club of als (ervaren) lesgever interesse om mee te werken aan dit ambitieuze 
project laat het ons gerust weten door een mailtje naar: schutters@fros.be
Gunther Herregodts
Landelijk Coördinator 

Fros sportschieten 

een kijk op de toekomst 
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Fros had een exclusief interview met initiatiefnemers Dirk De Bisschop en Jos Van Belle.
Dirk en Jos, de toekomstige eigenaars en bestuurders, willen op korte termijn een nieuwe 
multi-sportinfrastructuur realiseren langs de Steenweg op Vilvoorde 259 in Opwijk. Het 
sportcomplex zal onder andere een ondergrondse Olympische indoorschietstand bevatten. 
De aanvraag voor de omgevingsvergunning werd reeds ingediend.
Fros: Vanwaar dit initiatief?
Dirk & Jos: Het idee was er bij ons al langer. Er bestaat in Vlaanderen immers een groot 
tekort aan geschikte schietinfrastructuur voor sportschutters, recreatieve schutters en 
veiligheidsdiensten.
Fros: een multi- sportinfrastructuur, niet alleen schietbanen dus?
Jos: We willen een zo groot mogelijk publiek bereiken. Naast de sportschutters willen we ook 
volop inzetten op jeugdwerking met een moderne luchtdrukstand. Daarnaast kan iedereen 
ook gewoon een drankje komen nuttigen of zich wagen aan een spelletje petanque.
Het beoogde complex zal dan ook bestaan uit:
• Een ondergrondse indoor schietstand van 100 m met 8 schietbanen.
• Een ondergrondse indoor schietstand van 25 m met 10 schietbanen.
• Gelijkvloers een indoor luchtdrukstand met 10 schietbanen.
• Outdoor: 6 petanquebanen.
• Een ruime horecagelegenheid.
• Een opsplitsbare vergaderzaal.
• Polyvalente ruimte.
• Ruime parking voor personenwagens en fietsen.
Fros: Een brede doelgroep maar met de nadruk op de schietsport?

Nieuwe Olympische 
schietsporthal in Opwijk
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Dirk: Zoals u het zegt,  op het vlak  van de schietsport zal het mogelijk  zijn om meerdere 
Olympische schietsportdisciplines te beoefenen. De realisatie van deze activiteiten 
zal gebeuren in nauwe samenwerking met de gemachtigde schietsportfederatie Fros 
Multisport Vlaanderen, welke erkend en gesubsidieerd wordt door Sport Vlaanderen. Zo 
zullen er gediplomeerde Fros instructeurs aanwezig zijn om beginnende sportschutters te 
begeleiden en om sporters met een Olympische ambitie te omkaderen. 
De 25m stand zal volledig uitgerust zijn voor statisch en dynamisch schieten.
Voor de gespecialiseerde veiligheidsdiensten zal er ook de mogelijkheid zijn met een 
voertuig in de 100m stand binnen te rijden om in realistische omstandigheden te kunnen 
simulatie trainen.
Naast de sportinfrastructuur zal het complex ook een aantrekkelijke horecagelegenheid van 
184m², een opsplitsbare vergaderzaal van 70 m² (voor het organiseren van opleidingen, 
teambuildings), een polyvalante ruimte van 190 m² en voldoende parkeermogelijkheden 
voor personenwagens en fietsen omvatten. Het horecapunt zal voor iedereen toegankelijk 
zijn en zal de mogelijkheid bieden aan alle verenigingen van regio Opwijk om in gunstige 
omstandigheden te kunnen vergaderen. 
Door een horecagelegenheid te voorzien die vrij toegankelijk is, trachten wij niet alleen 
verschillende sporttakken en -verenigingen samen te brengen, maar ook zo veel mogelijk 
liefhebbers warm te maken voor een sportieve uitdaging. Bovendien biedt ze de mogelijkheid 
om genietend van een drankje of een snack zicht te hebben op de aanliggende petanque 
banen en de luchtdruk schietstand.  
Fros: een project met heel wat uitdagingen?
Dirk: Bij de uitwerking van het concept waren veiligheid en ecologie doorslaggevend.
De schietstanden zullen dan ook gebouwd worden volgens de nieuwe strenge Vlarem-
normen.
Qua ecologie zal er gebouwd worden met groene daken, een waterdoorlatende parking en 
zonnepanelen voor de energievoorziening. In de -1 schietstanden zal de verschoten munitie 
voor de volle 100% kunnen gerecycleerd worden.
Het gaat om een unieke infrastructuur waarvan er slechts 5 in Vlaanderen bestaan.
 Aan de realisatie van het project is een investeringsbudget van 3,5 miljoen euro verbonden.
Fros: Dirk en Jos hartelijk bedankt voor dit interview en voor het vertrouwen in de 
toekomstige samenwerking met Fros Multisport Vlaanderen.
Fros zal jullie op de hoogte houden van de evolutie bij de verwezenlijking van dit prachtige 
project. In de volgende edities van ons tijdschrift kunnen jullie dan ook een stand van zaken 
verwachten. 
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Net als in 2020 nemen ook in 2021 Belgische topatleten en Bekende Vlamingen het 
dagelijks tegen elkaar op in een even heroïsche als unieke zevenkamp: de Container Cup. 
Fros Multisport Vlaanderen verleent ook dit jaar haar schietmaterialen voor één van de 
zeven delen van de Container Cup, het schietgedeelte, waar de deelnemers met een 
luchtdrukwapen 5 doelen dienen te raken. 
Commentatoren Pedro Elias en Wesley Sonck ontvangen dit seizoen 30 topatleten 
en 8 bekende Vlamingen in hun container. Ook dit keer komen de sporters uit heel wat 
verschillende sportdisciplines zoals paardrijden, snooker, rally, squash, basketbal, korfbal, 
wielrennen, atletiek en nog veel meer.
Vorig jaar won veldrijder Mathieu van der Poel bij de mannen. Sprintster Hanne Claes was 
de sterkste bij de vrouwen. Wie van de 30 atleten wint dit jaar de clash der sporten en 
kroont zich tot winnaar van De Container Cup?
Delfine Persoon, aangesloten bij de Kortrijkse Groeninghe Karabiniers en dus lid van Fros, 
toonde zich door een op dit ogenblik sterke tweede plaats in het vrouwenklassement neer 
te zetten. Met de beste looptijd over 1500m (4’58.55), maar liefst 105 Monkey bars en een 
tweede plaats in het 1000m roeien (3’26.49) bewees ze als boksster over een brede waaier 
van conditionele vaardigheden te beschikken. In het schietgedeelte behaalde ze 3 op 5. 
Proficiat, Delfine!  
Bron: https://www.goplay.be/de-container-cup 

De Container Cup
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Schietclub Sint-Hubertusschutters Beveren-Leie kocht in 2017 
voor hun 25 meterstand 6 digitale Meyton target systemen (tot 8000 
joule) voor verschillende kalibers op een daarvoor gemaakte stoel.
Ze wensen echter hun 25 meterstand vrij houden van dergelijke metalen 
installaties om training voor de politiediensten veiliger te houden. Telkens 
worden deze voor gebruik door externe diensten beschermd, wat veel 
werk met zich meebrengt. Deze systemen worden hierdoor te koop 
aangeboden, waarvoor geïnteresseerden zich kunnen melden via 
vd.donckt@scarlet.be.
Omschrijving
• 6 digitale Meyton ramen met kaders geschikt tot 8000 joule 

op een gezamenlijk stoel
• Kaders zijn manueel neerklapbar alsook gedeeltelijk links / 

rechts schuifbaar
• Er zijn 6 zware metalen covers die in neergeklapte positie de 

ramen kunnen beschermen
Inbegrepen is ook een elektriciteitskast met sturing voor de systemen 
gemaakt door Meyton, 6 monitors met selecteerbare verschillende 
kalibers en 6 bedieningen via consoles. Fix alsook snelvuur is mogelijk.
Aankoopprijs in 2017: +- €50.000 euro 

Verkoopprijs €25.000euro  
of eigen voorstel (is bespreekbaar)

Te koop
Target systemen

MEYTON
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Landelijke Fros 
Kampioenschappen  
2021

Sportschutterslicentie verplicht voor vergunningsplichtige wapens 
Voor buitenlandse deelnemers telt de Europese vuurwapenpas

Gratis deelname  
voor leden van Fros

Bijdrage van €10 voor  
niet-leden van FrosKALENDER

10/10
2021

Discipline : ORDONNANCE.  
Militair Dienstgeweer 100 m
Van 13.00  tot $.00 uur. 

Domein Polygoon, Brechtsebaan, Brasschaat. 

https://fros.optijd.be 

12/09
2021

Discipline : 13 CENTERFIRE (.32 & .38) 
PSC., Slachthuisstraat 13 A, Turnhout 

Inschrijvingen : https://fros.optijd.be 

3/10
2021

Discipline : 14 STANDAARDPISTOOL
PSC., Slachthuisstraat 13 A, Turnhout 

https://fros.optijd.be 

9/10
2021

Discipline : 15 VRIJPISTOOL
MKG., Grote Nieuwedijkstraat 433, Mechelen. 

Neggers Jean 
Tel : 0468 110 299 - jeanneggers@gmail.com

26/09
2021

Discipline : 16 SPORTPISTOOL .22
PSC., Slachthuisstraat 13 A, Turnhout 

https://fros.optijd.be 

17/10
2021

Discipline : 17 SUPERKALIBERS
SAPO Fort 3, Frans Beirenslaan 2A, Borsbeek.

https://fros.optijd.be 

27/11
2021

Discipline 18 - 19 SNELVUUR 
LUCHTPISTOOL SNELVUUR
MSV. Fortsteenweg 120, Merksem

Mertens Ernest:  
0475 77 83 33 - ernest.mertens@telenet.be

25/09
2021

Discipline : SPEED CHALLENGE
SAPO Fort 3, Frans Beirenslaan 2A, Borsbeek. 

https://fros.optijd.be 

30/05
2021

Discipline : BOWLING PINS 
SAPO Fort 3, Frans Beirenslaan 2A, Borsbeek. 

https://fros.optijd.be 

4/9
2021

Discipline : ACTION SHOOTING 
SAPO Fort 3, Frans Beirenslaan 2A, Borsbeek. 

https://fros.optijd.be 

16/10
2021

Discipline : ACTION SHOOTING 
vanaf 13.00 uur. 

TIR DER KEMPEN, Dept 6, Noorderwijk.

Adams Jozef: 014 85 15 56 - adams.jef@skynet.be 

9/10
2021

Discipline : 4-5
50 m. Liggend Vrijgeweer SENIORS 
50 m. Standaardgeweer DAMES en JUNIORS

MKG. Grote Nieuwedijkstraat 433, Mechelen. 

Neggers Jean: 
0468 110 299 - jeanneggers@gmail.com 

19/12
2021

Discipline : 9 - 9A LUCHTGEWEER
600 pnt. Juniors, Dames, Seniors, 400 pnt. Kadetten. 

 PSC., Slachthuisstraat 13 A, Turnhout

https://fros.optijd.be

28/11
2021

OPGELEGD: LUCHTGEWEER - 
LUCHTPISTOOL
SV.REBELS, Fort 2 (Lokaal 131)Wommelgem. 

https://fros.optijd.be

22/08
2021

ZWART KRUIT
aanwezig zijn om 8.00 uur 

25 M. Pistool & Revolver, 50 m. en 100 m. Geweer 

TARGET 121, St.weg op Helchteren, Leopoldsburg. 

Janse Willy: 013 77 43 79 - willy.janse@telenet.be

14/11
2021

Discipline : 11 - 11A LUCHTPISTOOL 
600 pnt. Juniors, Dames, Seniors, 400 pnt. kadetten. 

PSC., Slachthuisstraat 13 A, Turnhout 

https://fros.optijd.be 

8/8
2021

Discipline 12 SNELVUURPISTOOL 
600 pnt. Juniors, Dames, Seniors, 400 pnt. Kadetten. 

PSC., Slachthuisstraat 13 A, Turnhout 

https://fros.optijd.be 

14/11
2021

Discipline : 12Bis, (Snelvuur Bis) 
SAPO Fort 3, Frans Beirenslaan 2A, Borsbeek 

https://fros.optijd.be 
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