
Beste schutters,


We hebben jullie gemist! 

We zijn dan ook blij dat we jullie vanaf woensdag 10 juni terug in onze club kunnen verwelkomen!

We moeten ons wel houden aan de maatregelen die door de overheid worden opgelegd. Hierdoor zal 
de manier van werken tijdelijk gewijzigd zijn. De openingsuren blijven wel hetzelfde.

We rekenen erop dat iedere schutter zich aan deze regels houdt, zodat de schietstand ook open kan 
blijven.


Globaal gelden volgende voorwaarden:


- Opleidingen + initiaties zijn bij wet verboden t.e.m. 30 juni.

-   Er worden geen schietproeven afgenomen.

- Blijf thuis als u ziekteverschijnselen vertoont.

- 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.

- Bij entree is iedereen verplicht zijn handen te ontsmetten. 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 met zijn eigen wapen.

- Er worden geen wapens of materiaal doorgegeven aan mekaar.

- Iedere schutter moet zijn eigen gehoorbescherming voorzien. 

- Iedere schutter blijft ten alle tijde op zijn schietbaan.

- Er mogen geen gesprekken gevoerd worden op de schietbaan.

- 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.


BELANGRIJK: schutters die dringend schietbeurten nodig hebben om hun sportschutterslicentie te                                  
valideren kunnen telefonisch contact met ons opnemen. 


Schieten :


Om lange wachtrijen te voorkomen en om de maatregelen optimaal te kunnen naleven gaan we 
voorlopig enkel werken met reserveringen. Zonder reservering kan u niet schieten! 


U kan zelf reserveren via het reservatieformulier waarvan de link op de website (www.mikpunt.eu) is 
geplaatst onder het tabblad “heropening schietstand” links vanboven op de homepage.


Werkwijze:


1. Voordat u reserveert moet u de beschikbare plaatsen raadplegen via het overzicht op de 
website:“overzicht beschikbare plaatsen”.


2. Vervolgens kan u reserveren door het registratieformulier “reserveren schietbanen” in te vullen.

3. Ten slotte moet u “overzicht beschikbare plaatsen” opnieuw openen of hernieuwen en controleren 

als uw initialen op het gewenste tijdstip staan. 

4. Als de initialen er staan is de reservering voltooid.




Telefonisch reserveren is ook mogelijk tijdens de openingsuren (089/763773).


Wij werken met een lopende week dus men kan niet reserveren voor een datum buiten deze lopende 
week.

Een lopende week is steeds van woensdag tot zondag.

Op donderdag kan men dus reserveren voor de actuele dag, vrijdag, zaterdag, zondag en de volgende 
woensdag.

Om iedereen de kans te geven om zijn hobby opnieuw uit te oefenen is het (voorlopig) enkel 
toegestaan om per persoon 1 maal per dag één baan te reserveren.

Voor het inschrijven moet u volgende gegevens invullen: achternaam, voornaam, kaliber en de baan 
die u wenst te gebruiken. Er mag enkel gebruikt gemaakt worden van de baan die u gereserveerd 
heeft.  Voor een schietbeurt tellen we 1 uur. Dit is inclusief zich naar de stand begeven, klaar maken, 
opruimen en zich terug naar boven begeven. Vijf minuten voor het uur moet iedereen terug boven zijn. 
We vragen u dan ook dit strikt te volgen zodat er geen wachtrijen ontstaan.


Annulaties moeten altijd worden gemeld via mail: robin@mikpunt.eu of telefonisch (tijdens de 
openingsuren, 089/763773). Liefst 24 u op voorhand. 

Om het comfort voor de schutters zo optimaal mogelijk te houden hebben we tussen elke schietbaan 
tussenschotten voorzien. Dit zorgt ervoor dat tijdens het schieten het dragen van een mondmasker 
niet noodzakelijk is. Wel wordt er gevraagd om de social distancing ten alle tijden te respecteren. Als 
we merken dat dit niet gebeurt, kan dit nog worden herzien. Zo is er maar 1 persoon tegelijk 
toegelaten op de trap. Wacht dus bij het betreden en verlaten van de schietkelder tot er zich niemand 
meer op de trap bevindt. Ook bij het betreden van de schietbanen dient dit 1 per 1 te gebeuren. Het 
gebruik van de ventilatie is verplicht!

Als u te vroeg bent voor uw schietbeurt moet er in de cafetaria of buiten gewacht worden.

Het is niet toegestaan zich in de schietkelder te begeven zolang diegene die voor u heeft gereserveerd 
niet terug boven is. 


• 100 meterbaan : 4 banen.  Enkel voor degenen met een vast abonnement.

• 50 meterbaan : 3 banen.  Baannummers : 1 - 2 - 3 geweer vb. Lever action 30-30, .223

• 30 meterbaan : 5 banen enkel zwaar kaliber vb. 9mm, 45ACP Lever action : 357 en 44-40 enz. geen 

30-30 baannummers : 4 - 5 - 6 - 7 - 8

   LET OP: baan 4 mag enkel op 25 m gebruikt worden!

• 25 meterbaan : enkel kleinkaliber 22LR baannummers : 9 - 10 - 11 - 12 - 13 

• 10 meter lucht : 5 banen. baannummers : 1 - 3 - 6 - 8 - 10

   Meytons alleen voor wedstrijdschutters (baan 1 en 3).


Winkel:


Er zijn maximaal 2 personen tegelijk toegestaan in de winkel. Hier is een mondmasker wel verplicht.

Bij het vastnemen van goederen of wapens zijn handschoenen ook verplicht.


Cafetria:


De cafetaria is ook terug geopend (max.20 personen). De richtlijnen worden ter plaatse duidelijk 
gemaakt.


  


In afwachting tot de overheid de maatregelen terug versoepelt, danken wij u voor uw begrip!


Jean, Lina & Robin


mailto:robin@mikpunt.eu

