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Nieuwsbrief schutters VSK september 2019

02/09/2019

In deze nieuwsbrief sportschutters willen wij u op de hoogte brengen van
volgende activiteiten:
• 4 tot 9 september MOF Arizona
• 14 september 2019 - weideschieting Berendrecht 2040
• 27 tot 29 september MOF Mikpunt
• 28 tot 29 september 2019 - weideschieting Maldegem 9990
• 14 tot 20 oktober MOF Arkebuze - disc 9 en 11
• 17 tot 20 oktober MOF Derbyschutters - disc 9 en 11
• 18 tot 19 oktober MOF Polderschutters - disc 4 en 5
• 24 tot 27 oktober MOF Sakal - disc 15 en 16
• 25 tot 27 oktober MOF Vossenhul- disc 9 en 11
• Update van de wapenwetgeving - studiedag 18 oktober 2019
• 2 en 3 november 2019 - Info BOA 2019
• Ons team hanterings - en schietproeven versterken??
U kan steeds op de affiche klikken om deze duidelijker te kunnen zien!!

4 tot 9 september MOF Arizona

14 september 2019 - weideschieting Berendrecht 2040
BERENDRECHT 2040 –Steenovenstraat zonder nummer- TIR staat
aangeduid.
5 machines op maat van jagers. Wedstrijd niet voor prijzen maar
schutters kunnen stempel bekomen.
Zat: van 10 tot 18u. Nadien BBQ mits reservatie.
Info: 0475/85.83.83 of georges.cauberghs@telenet.be
Club: KLEIN BRABANT SHOOTING CLUB

27 tot 29 september MOF Mikpunt

28 tot 29 september 2019 - weideschieting Maldegem
9990
MALDEGEM 9990 – “Kleiveld”- Aalterbaan 239
TRAP M.I. – JPK. M.I. – SCHIETEN MET STAAL
Inrichters: Verniest Walter en Andy: 0475/31.84.69
Zaterdag 13u –19u. Zondag : 10u – 19u.
Club :DE CLAYSCHUTTERS

14 tot 20 oktober MOF Arkebuze - disc 9 en 11

17 tot 20 oktober MOF Derbyschutters - disc 9 en 11

18 tot 19 oktober MOF Polderschutters - disc 4 en 5

24 tot 27 oktober MOF Sakal - disc 15 en 16

25 tot 27 oktober MOF Vossenhul- disc 9 en 11

Update van de wapenwetgeving - studiedag 18 oktober
2019
Jawel: de Belgische wapenwet werd eind mei 2019 nog maar eens
gewijzigd. Daarbij zijn er twee nieuwe categorieën verboden wapens
toegevoegd. Er geldt voortaan ook een aangifteplicht van
geneutraliseerde vuurwapens en de toekenningsvoorwaarden voor
wapenbezit zijn verduidelijkt. De regels voor het uitlenen van wapens zijn
aangescherpt en ook het verhandelen van verboden vuurwapens is nu
beter omkaderd. Verder heeft de
nieuwe richtlijn ook enkele technische correcties doorgevoerd. Al deze
veranderingen worden uitvoerig besproken tijdens deze studiedag. Vanuit
de politiezones is ons ook de vraag gesteld om duiding te geven over de
actuele munitie waarmee politiemedewerkers vandaag geconfronteerd
kunnen worden. We halen dit topic aan op deze studiedag – en we
bespreken daarbij ook meteen de nieuwe kogelwerende materialen die
politiemensen kunnen gebruiken op het veld. We sluiten de dag af met
een minidebat.
Hier kan u alle nodige info omtrent deze studiedag terugvinden en de
uitnodiging bekijken

2 en 3 november 2019 - Info BOA 2019
BOA 2019 - WEX in MARCHE-EN-FAMENNE - het weekend van 2 en 3
november 2019. Tijdens de BOA 2019 zal er luchtpistool geschoten
worden op zaterdag 02/11/2019 en luchtkarabijn op zondag 03/11/2019.
Dit evenement is publiek toegankelijk en tijdens het evenement zal er op
een schietstand van de federatie URSTB-f kennis gemaakt kunnen worden
met onze sport. Er zullen instructeurs aanwezig zijn om u en onze
bezoekers kennis te laten maken met de discipline luchtpistool,

luchtkarabijn of het opgelegd schieten. We willen onze sport immers
promoten bij het grote publiek. Er zal ook een kleisimulator met ervaren
instructeurs aanwezig zijn. Ook de gebruikelijke exposanten zullen
aanwezig zijn.
Nieuwigheden op de BOA 2019

Na de klassieke finale voor de betreffende categorieën, waaraan nu
maximaal twee buitenlanders per finale kunnen deelnemen, zal er aan het
einde van elke wedstrijddag een Super Final plaatsvinden die uitsluitend
openstaat voor Belgen. Er wordt dus een Super Final georganiseerd voor
het luchtpistool op zaterdag en een Super Final voor het luchtkarabijn op
zondag. Deze twee superfinales staan open voor de 8 beste schutters,
d.w.z. degenen die de beste scores hebben behaald in alle categorieën,
van junioren tot S3 en mannen en vrouwen samen. Het inschrijvingsgeld
voor eventuele deelname aan deze Super Final bedraagt 1 euro per
schutter. De winnaar bij het luchtkarabijn ontvangt als geschenk een
LG400 Expert en de winnaar bij het luchtpistool een LP500 Expert,
geschenken aangeboden door onze sponsor WALTHER. De winnaars van
de 2de en 3de plaats zullen andere prijzen in ontvangst nemen. Sport
toegankelijk maken voor iedereen is een prioritaire doelstelling van zowel
de Ligue Handisport Francophone als de federatie URSTB-f. We hebben
vernomen dat de mensen die zijn ingeschreven in de categorie
gehandicapten zojuist hun classificaties hebben ontvangen, op deze
manier kunnen ze toetreden tot het circuit van de gehandicaptenwedstrijd
met erkenning in hun respectieve categorie. Deze indeling zorgt voor
rechtvaardigheid onder de deelnemers.
Regels die van kracht zijn tijdens de BOA 2019

- Voor de duiveltjes en benjamins worden de steunen met veer en met
katrol gecontroleerd en, indien nodig, ter plaatse aangepast aan de
voorschriften;
- Een spijkerbroek wordt getolereerd;
- Het plaatsen van een meter en/of andere verwijderbare voorwerpen
(niet plakkend) aan de voeten van de schutter is toegestaan. Elke andere
vorm van markering is verboden.
- Het gebruik van veiligheidsvlaggen is verplicht. Deze vlag moet
geplaatst worden van zodra de schutter gaat zitten tijdens zijn wedstrijd
of de baan verlaat.
- Er is geen systematische controle meer op wapens of kleding voor de
start van de wedstrijd. Na elke reeks worden de schutters echter
geselecteerd door loting om hun uitrusting te laten controleren.
Inderdaad, op dat moment zal er een controle zijn van de wapens
(conformiteit van luchtpistool en luchtkarabijn) en de uitrusting (jas,
broek, handschoen indien karabijnschutter, schoenen,...). Desalniettemin
kan de schutter die zijn wapen en/of uitrusting wil controleren, dit doen
voordat hij schiet. Deze schutter moet echter 15 minuten voor aanvang
van zijn wedstrijd op zijn baan zijn.
- Er wordt ook een tapingcontrole georganiseerd. Als er zwachtels,
klittenband, een korset of fysiotherapietape wordt ontdekt op het lichaam
van de schutter met als doel meer stabiliteit te verkrijgen, zal deze
laatste worden gediskwalificeerd.
- Er wordt tijdens de gehele BOA 2019 muziek gespeeld.

- Het gebruik van een elektronische hoofdtelefoon voor
gehoorbescherming is verboden.
- Een luchttank zal op het terrein bij het wapen- en uitrustingsdepot
worden geplaatst.
Roger LOUIS Directeur O&A URSTBff

Ons team versterken??

De Vlaamse Schietsportkoepel is de enige door de Vlaamse overheid
erkende unisportfederatie voor de sporttak sportschieten. Ze biedt het
sportschieten aan voor doelschutters (met pistool, revolver, karabijn,
zwart-kruit) en kleischutters.
Zij is hierdoor ook gemachtigd om hanterings- en schietproeven af te
nemen van kandidaat schutters.
De theoretische proeven zijn enkel geldig voor aanvraag van een
sportschutterslicentie.
De praktische proeven zijn geldig :
1. in het kader van de federale regelgeving rond wapens bij de aanvraag
van een vergunning tot het voorhanden hebben van een vuurwapen
2. in het kader tot het bekomen van een geldige sportschutterslicentie.
Daarom leggen wij in het kader van project 2020 een wervingsreserve
aan van examinatoren voor het afnemen van de hanterings- en
schietproeven.
Voorwaarden :
In het intern reglement sportschutterslicentie staat in hoofdstuk V, Art 12
§4 opgenomen wat er moet gebeuren alvorens aangesteld te kunnen
worden als examinator:
Sportschutter zijn, en houder van een sportschutterslicentie die minstens
geldig is voor de wapencategorieen, waarover hij bevoegd is de examens
af te nemen.
Minstens 5 jaar ervaring hebben met wapens uit de betrokken
wapencategorie waarvoor hij bevoegd is de examens af te nemen.
Gedurende tenminste 5 jaar zijn aangesloten bij de federatie VSK.
Slagen voor een theoretische proef voor examinatoren
Slagen voor een praktisch en technische proef
Instemmen met de door de Federatie opgetelde deontologische code voor
examinatoren en deze deontologische code strikt naleven.
Informatie ?
Voor alle informatie aangaande deze functie kan je dhr. Danny Merckaert
aangesteld VSK Coördinator voor de schietproeven per e-mail : hsproeven@vsk.vlaanderen contacteren.

Geïnteresseerd ?
Gelieve een korte motivering en jouw kandidatuur per e-mail te sturen
naar hs-proeven@vsk.vlaanderen. dit uiterlijk voor 30 september
2019.
De testen zullen nog in de maand oktober 2019 plaatsvinden.

Vlaamse Schietsportkoepel vzw
Boomgaardstraat 22/7
2600 Berchem
Tel. 03/286 07 25 (8u30-12u30)
vsk@sportschieten.be

Volg ons op de sociale media

www.sportschieten.be

