
Beste Schutters 
 
Hier de maatregelen die van toepassing zijn tijdens de LCI bij DNM. 

We vragen om volgende richtlijnen te volgen:  
Bij aankomst 
 

 Kom maximaal 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd 
 Er wordt gevraagd om geen supporters mee te brengen, enkel de nodige personen. 

 
Beginuren 
Zaterdag: 10.00 uur en 14.00 uur 
Zondag: 10.00 uur en 14.00 uur 
 
Er wordt in 2 lijnen geschoten en er kunnen maximaal 14 schutters per reeks deelnemen. Zo kunnen 
we de maatregelen goed naleven. 
 
Er zal buiten een groene of rode vlag uithangen. 
Als de groene vlag uithangt kan je het lokaal betreden. 
 
Als de rode vlag uithangt dan zijn we nog bezig met verluchten en ontsmetten, gelieve dan in je 
wagen te wachten tot de groene vlag wordt uitgehangen. 
 

                 
 
 
 

Bij binnenkomst 
 Voor het binnenkomen je handen ontsmetten er is een dispenser voorzien aan de 

inkomdeur. Ontsmet u handen voor het aanraken van de deurklink. 
 Verplicht mondkapje te dragen bij het betreden van het lokaal. 

 
 
 
 
 
 
 



In het lokaal 
 Binnen in het lokaal zijn de horecaregels van kracht. 

Mondkapje verplicht, enkel aan tafel mag je het mondkapje afzetten. 
 Schutters mogen het mondkapje afnemen als ze aan de schietlijn, tussen de schermen staan.  
 Wanneer schutters of begeleiders zich verplaatsen in het lokaal is een mondkapje steeds 

verplicht. 
 Er zijn extra dispensers voorzien in het lokaal.  
 Schutters en begeleiders nemen een vaste plaats om te zitten tussen het schieten door of 

tijdens de pauze. We vragen om niet van plaats te wisselen.  
 Verplaatsingen binnen het lokaal beperk je tot het minimum.  

 

 

Tijdens de wedstrijd 
 Er zullen vaste doelen toegewezen worden, er zal in twee lijnen geschoten worden. 

We houden rekening dat de doelen worden ingedeeld met mensen uit je eigen bubbel indien 
mogelijk. 

 We vragen om steeds in een rechte lijn van en naar de doelen te lopen. Dit doe je enkel naar 
je eigen doel, vantussen het scherm waar je staat te schieten. 

 Ieder heeft zijn eigen blazoen om op te schieten, en zal ook zijn eigen pijlen trekken. 
 Bij het noteren van de punten zal ieder zijn eigen bordje gebruiken. 
 We bedienen aan tafel volgens horeca normen. 
 Er zullen geen broodjes of verse soep verkrijgbaar zijn. 
 Voorzie warme kledij. Door het tussentijds verluchten kan het frisser zijn in het lokaal. 

 

Contact opvolging  
Voor de registratie gaan we de doelindeling gebruiken en vragen aan iedere schutter om 
telefoonnummer of e-mailadres in te vullen, mocht er iemand besmet zijn kunnen we de schutters 
snel verwittigen. De info die we vragen gebruiken we enkel hiervoor.  
 
Elke schutter van deze reeks zal ingelicht worden. Dit zal gebeuren zonder de persoon in kwestie te 
vernoemen.  
 
Wanneer er iemand  van de schutters of begeleiders na de wedstrijd positief test op Covid-19 vragen 
we om ons direct op te hoogte te brengen. Zodat we andere personen die in dezelfde reeks hebben 
geschoten meteen kunnen verwittigen. We leven hierbij strikt de privicy wetgeving na.  
 
Indien U zich niet goed voelt of koortsig bent vragen we u om NIET te komen. 
Alvast bedankt voor jullie begrip en medewerking. 


