
Huidige Maatregelen Corona

• Een mondmasker is overal verplicht. Het masker mag enkel 
worden afgezet wanneer u aan uw tafel zit of zich op de 
schietpositie bevindt. Bij alle verplaatsingen moet een 
mondmasker worden gedragen. Ook bij het op ruimen en 
ontsmetten van uw schietpositie

• De social - distancing (1,5 m) moet steeds in acht worden 
genomen

• Bewaar de afstand (1,5 m) ook op de parking 

• Geef mekaar geen hand, maar begroet mekaar op een andere 
manier.

• Zet uw mondmasker op alvorens u de zaak betreed.

• Bij entree is iedereen verplicht zijn handen te ontsmetten zowel bij 
entree als het betreden van de schietkelder. Er zal alcogel 
voorzien worden. 

• Iedere schutter dient een eigen pen mee te brengen om zich te 
registreren in het aanwezigheidsregister.

• De verluchting moet altijd aangezet worden tijdens het schieten.

• Iedereen schiet bij voorkeur met zijn eigen wapen.

• Er worden geen wapens of materiaal doorgegeven aan mekaar.

• Een wapen huren is mogelijk, maar voor het gebruik moet men 
eerst de handen wassen en ontsmetten. De huurwapens worden 
na elke schietbeurt gereinigd en ontsmet.

• Iedere schutter moet zijn eigen gehoorbescherming en schietbril 
voorzien.



• Iedere schutter blijft ten alle tijde op zijn schietbaan.

• Er mogen geen gesprekken gevoerd worden op de schietbaan, 
hiervoor hebben we een cafetaria.

• Iedere schutter dient na het schieten zijn schietpositie, het 
touchscreen, de borstelstelen, vuilbliksteel en de spuitbus op te 
ruimen en terug te ontsmetten met het voorziene product. 

• Bij het verlaten van de schietstand moet men zijn handen terug 
ontsmetten.

Werkwijze:
1. De hulzen bijeen keren en in de bak deponeren.
2. Gebruik de spuitbus en ontsmet de schiettafel, het 

bedieningspaneel, de borstelstelen en vuilblik steel en alles 
wat men heeft aangeraakt.

3. De spuitbus ontsmetten zonder deze opnieuw vast te nemen.
4. Het papier in de vuilbak deponeren die voorzien is.
5. Handen ontsmetten met alcogel.

• In de winkel zijn maximum 2 klanten toegelaten, hier is een 
monsmasker altijd verplicht.

• Het maximum aantal personen per tafel is 10. Mits de social 
distancing in acht genomen.

• Initiaties zijn voorlopig niet mogelijk.


