sportspecifiek
Protocol Schietsport
(versie 2.0: 7 mei 2020 *)

Schietsport in de 1,5 meter (schietport) samenleving
De schietsportverenigingen en schietsportaccommodaties mogen weer een deel van hun
activiteiten opstarten. Er geldt inmiddels (11 mei 2020) een tweede versoepeling van de
maatregelen in verband met de coronacrisis voor de sport, uitsluitend voor het
buitensporten door sporters in alle leeftijdscategorieën.
De Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie heeft daarvoor een sportspecifiek
protocol ‘schietsport’ opgesteld, dat - samen met het algemeen protocol ‘verantwoord
sporten’ van NOC*NSF – de schietsportverenigingen helpt bij het verantwoord opstarten
van de activiteiten en het (gedeeltelijk) openstellen van hun accommodatie.
Dit zogenaamde sportspecifieke protocol ‘schietsport’ is een aanvulling op het algemeen
protocol “verantwoord sporten” van NOC*NSF (in samenwerking met de Vereniging Sport
en Gemeenten). Beide protocollen kunnen niet los van elkaar worden gezien c.q.
gehanteerd, maar vormen één geheel. Met behulp van deze protocollen kan de
schietsportvereniging in samenwerking met de desbetreffende gemeente, voor iedere
sportschutter en alle kaderleden een veilige sportomgeving waarborgen.
In dit protocol is door ons een indeling in fases (uitgaande van verdere versoepeling van de
maatregelen) gemaakt, gebaseerd op de geldende adviezen van het RIVM en de daaruit
voortvloeiende, bekende en toekomstige, overheidsmaatregelen.
* deze protocollen zijn gebaseerd op de huidige situatie en worden indien nodig bijgesteld
wanneer zich weer nieuwe ontwikkelingen voordoen; het zijn dus geen statische versies.
Op https://nocnsf.nl/sportprotocol vindt u altijd de meest actuele versie van het
algemeen sportprotocol. Op www.knsa.nl/downloadcenter/ vindt u de meest actuele
versie van het schietsport-protocol.
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Fase

Periode

Maatregel(en)

tot 29 april 2020

Sluiting van alle schietsportaccommodaties;
In het geheel geen activiteiten mogelijk

1

vanaf 29 april 2020

Versoepeling van maatregelen;
Openstellen van georganiseerde buitensport voor beperkte
doelgroepen met beperkte vrijheid, als volgt:
- kinderen tot en met 12 jaar kunnen zonder maatregelen
georganiseerd buiten sporten, onder begeleiding van maximaal
twee (2) volwassenen (wel op afstand van 1,5 meter)
- jongeren van 13 t/m 18 kunnen buiten sporten (op 1,5 meter
afstand), onder begeleiding van maximaal twee (2)
volwassenen.
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vanaf 11 mei 2020

Uitbreiding versoepeling van maatregelen;
Openstellen van georganiseerde buitensport voor alle
doelgroepen, met beperkte vrijheid, als volgt:
- sporters in alle leeftijdscategorieën kunnen buiten sporten
(op 1,5 meter afstand).
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nader te bepalen

Verdere versoepeling van maatregelen;
Uitbreiding van activiteiten en doelgroepen onbekend
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PER 11 MEI 2020

FASE 1+2:
OPENSTELLEN GEORGANISEERDE BUITEN-SCHIETSPORT
VOOR ALLE LEEFTIJDSCATEGORIEËN
Uitsluitend van toepassing op vaste Kleiduivenbanen
en op Pistool- en Geweer-buitenbanen!

Bestuur schietsportvereniging:
▪ Communiceer vooraf met het gemeentebestuur over de schietsportactiviteiten die
de vereniging wil organiseren (waar, wanneer, voor wie, hoeveel).
▪ Communiceer duidelijk met alle betrokkenen wat er van hen wordt verwacht
(sportschutters, ouders, kader).
▪ Hanteer duidelijke trainingstijden en maak die bekend.
▪ Zie erop toe dat de activiteiten die worden georganiseerd passen in de geldende
richtlijnen behorende bij een bepaalde doelgroep. Grijp in waar nodig.
▪ Voorkom plekken waar meerdere sportschutter moeten wachten, zorg voor een
soepele doorstroom van de vertrekkende groep en de opvolgende groep
sportschutters.

Inrichting buitenschietbaan:
Schietbaan algemeen:
▪
▪
▪
▪

Houd te allen tijde rekening met 1,5 meter afstand tussen de sportschutters.
Markeer de beschikbare ruimte met tape om de ruimte visueel te maken.
Creëer ook op de schietbaan een route voor het van en naar het schietpunt lopen.
Wijs aan het kader op de schietbaan een “veilige” ruimte toe en baken dit af (zoals
de VVF’er, drukker, enzovoorts).
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Toepassing van maatregelen op de Kleiduivenschietbanen:
▪ Benoem bij het gebruik van een afstandsbediening voor het afroepen van de kleiduif,
één drukker. De overdracht van de afstandsbediening is ongewenst (zo nodig
ontsmetten).
▪ Markeer en communiceer; geef duidelijk aan op het terrein en de schietbaan op
welke locatie een bepaalde handeling wordt verwacht (zoals; het tekenen van
registers, eventueel wachtruimte, indienen van schietbeurtenboekje, enzovoorts) en
maak dit bekend.
▪ Teneinde groepen wachtende sportschutters te voorkomen, en dus groepsvorming
te vermijden, moeten schietsportverenigingen de mogelijkheid bieden aan hun leden
om een schietpunt voor een bepaalde tijd vooraf online te reserveren. Daarmee
wordt de toestroom van sportschutters gereguleerd.
▪ Hanteer een deur- c.q. poortbeleid. Beperk de aanwezigen tot diegenen die volgens
de maatregelen toegang tot de accommodatie c.q. schietbaan mogen hebben.
▪ Beperk het aantal kaderleden tot een minimum.

Kennismaking met Kleiduiven schietsportactiviteiten (door niet-leden van schietsportverenigingen):
▪
▪

▪

Schietsportverenigingen kunnen geïnteresseerden via hun website online digitale
informatie geven over de schietsport, met een korte introductie.
Omdat de trainer c.q. instructeur op 1,5 meter afstand moet blijven, moet eerst met
het sportwapen ‘droog’ geoefend worden, en bij het gebruik van patronen moet
het sportwapen – zo nodig – op een affuit geplaatst worden om daarmee een veilige
schootsrichting af te dwingen.
Vanwege de voorgeschreven 1,5 meter afstand, moet de trainer zijn/haar
lesmethode zodanig inrichten dat hij/zij de kennisoverdracht doet zonder fysiek
contact met de beginnende sportschutter. In vakjargon van de Nederlandse sport
wordt dit omschreven als de lesmethode “praatje-plaatje-daadje”.
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Toepassing van maatregelen op de Pistool- en Geweer-buitenbanen:
▪ Een traditionele schietbaan voor het Pistool- en Geweerschieten bestaat uit
zogenaamde schietpunten, meestal van elkaar gescheiden door een wand of scherm.
Normaal gesproken worden alle schietpunten door de sportschutters benut, maar in
dit geval moeten de schietpunten zodanig vrij gelaten worden dat er altijd minimaal
1,5 meter afstand tussen de sportschutters is.
▪ Markeer en communiceer; geef duidelijk aan op het terrein en de schietbaan op
welke locatie een bepaalde handeling wordt verwacht (zoals; het tekenen van
registers, eventueel wachtruimte, indienen van schietbeurtenboekje, enzovoorts) en
maak dit bekend.
▪ Teneinde groepen wachtende sportschutters te voorkomen, en dus groepsvorming
te vermijden, moeten schietsportverenigingen de mogelijkheid bieden aan hun leden
om een schietpunt voor een bepaalde tijd vooraf online te reserveren. Daarmee
wordt de toestroom van sportschutters gereguleerd.
▪ Hanteer een deur- c.q. poortbeleid. Beperk de aanwezigen tot diegenen die volgens
de maatregelen toegang tot de accommodatie mogen hebben.
▪ Aangezien de capaciteit van een schietbaan door het vrij maken van schietpunten
niet volledig wordt benut, zullen zo nodig de openingstijden van de accommodaties
verruimd moeten worden.
▪ Beperk het aantal kaderleden tot een minimum.

Kennismaking met Pistool- en Geweer-schietsportactiviteiten (door niet-leden van
schietsportverenigingen):
▪
▪

▪

▪

Schietsportverenigingen kunnen geïnteresseerden via hun website online digitale
informatie geven over de schietsport, met een korte introductie.
Omdat de trainer c.q. instructeur op 1,5 meter afstand moet blijven, moet eerst met
het sportwapen ‘droog’ geoefend worden, en bij het gebruik van patronen moet
het sportwapen – zo nodig – op een bok geplaatst worden om daarmee een veilige
schootsrichting af te dwingen.
Bij de eerste introductielessen Pistool en Geweer is het gebruik van vuurwapens
ongewenst en wordt schietsportverenigingen geadviseerd om uitsluitend gebruik te
maken van luchtdrukwapens.
Vanwege de voorgeschreven 1,5 meter afstand, moet de trainer zijn/haar
lesmethode zodanig inrichten dat hij/zij de kennisoverdracht doet zonder fysiek
contact met de beginnende sportschutter. In vakjargon van de Nederlandse sport
wordt dit omschreven als de lesmethode “praatje-plaatje-daadje”.
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Gebruik (schiet)sportattributen (voor alle schietsportdisciplines):
▪

▪
▪
▪

De sportattributen die binnen de schietsport worden gebruikt zijn beperkt,
namelijk: een sportgeweer, sportpistool en bijbehorende munitie c.q. kogels. Voor
niet-leden en aspirant-leden en soms ook gewone leden geldt dat zij niet zelf over
een sportwapen beschikken en dan gebruik kunnen maken van verenigingswapens.
De meeste schietsport-verenigingen bieden die faciliteit ook. Er zal op toegezien
moeten worden dat na elk gebruik van een verenigingswapen, het desbetreffende
sportwapen wordt gedesinfecteerd voor de volgende gebruiker.
Desinfecteer, na gebruik, de bediening voor de schijventransport of de
elektronische schotwaardering.
Gebruik bij het beoefenen van Luchtgeweer- en/of Luchtpistool-disciplines alleen
eigen munitie (het delen van bakjes is niet toegestaan).
Wanneer munitie wordt gekocht door een sportschutter die geen eigen verlof tot
het voorhanden hebben van een vuurwapen heeft, beperk dan het aantal in te
nemen patronen.
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FASE 3:
UITGAANDE VAN HET VOLLEDIG OPENSTELLEN VAN DE
GEORGANISEERDE BINNENSPORT IN ALLE LEEFTIJDSCATEGORIEËN
EN TOESTAAN VAN SCHIETSPORTWEDSTRIJDEN EN

KAMPIOENSCHAPPEN
Een nadere differentiatie behoort tot de mogelijkheden.
De richtlijnen voor deze fase zijn conform de adviezen van het RIVM en de daaruit
voortvloeiende overheidsmaatregelen en houden verband met de voorgaande fases.
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