Aan de leden van Top Shot 2019
20 juni 2020
Dame en heren,
Het is zover . Vanaf 1 juli kunnen we weer op de schietbaan in Stein terecht. Onze eerste schietavond
valt op 7 juni. Daarvoor moeten we een procedure volgen die hieronder staat geformuleerd.
Vervolgens wordt oprij gezet waarom dit ons protocolmoet zijn. We hebben geen keus.
Maar eerst voor de dinsdagavonden:
Je krijgt een Whatsapp met een oproep om je via deze app of via eduard.rodigas@wxs.nl aan te
melden op de MAANDAG voorafgaand aan een schietavond. Dat moet gebeuren voor 24.00 uur.
Geef aan welke tijd je wilt schieten volgens de indeling in dit schema:
20.00-20.30
20.30-21.00
21.00-21.30
21.30-22.00
Daarbij is alleen het tijdstip van belang. Welke baan je kunt gebruiken krijg je via de app te zien op de
dinsdagmorgen. Het bestuur maakt vervolgens de indeling voor de dinsdagavond. We zullen zorgen
dat familieleden zoveel mogelijk in hetzelfde blok zullen gaan schieten. Je moet wel je voorkeur
aangeven voor maandagavond voor 24.00 uur. Kun je die week niet dan hoef je uiteraard ook niets
op te geven.
OPGELET !!! Als op de maandagavond blijkt dat er tijd over blijft dan worden de bloktijden
aangepast. Dat betekent dat sommigen langer kunnen schieten dan een half uur. Als je je te laat
aanmeldt loop je dus ernstig risico dat je op die dinsdag niet kunt schieten.
Op de dinsdagavond moet je eerst je handen ontsmetten en je inschrijven op een presentielijst van
Schietbaan Stein. Vervolgens kunnen de schutters van 20.00 uur direct de baan op. De andere
schutters wachten in de kantine of in de tent.
Een van de bestuursleden houdt toezicht vanuit de wachtruimte en komt binnen (met kapje en
handschoenen) als de situatie dit vraagt. In elk geval staat hij op de baan direct achter een aspirant of
een introducee die nog niet het introductieprotocol om hem of haar terzijde te staan.
Bij binnenkomst van de eerste schutters hangen deze hun schijf op. Tijdens hun schietbeurt wordt er
niet naar voren gelopen. Vijf minuten voor het einde van hun schiettijd gaan zij naar voren en
plakken de schijf af en verlaten de baan. Ondertussen heeft het dienstdoend bestuurslid de volgende
groep gewaarschuwd dat zij naar binnen kunnen zo gauw de voorgaande groep de kantine betreedt.
Die volgende groep hangt eerst een of meer kleine schijven op voor zover gewenst.
De ervaring zal duidelijk maken of dit een goede wekwijze is en natuurlijk vinden er aanpassingen
plaats indien noodzakelijk/gewenst.

Nu nog even wat aanvullende informatie:
We hebben als bestuur jullie al een tekst doen toekomen hoe we tijdens de corona – tijd gaan
schieten (zie mail van 6 juni).

“Het lijkt erop dat we per 1 juli weer in Stein mogen schieten. Onder welke condities dat zal mogen gebeuren moeten we nog
horen van de baaneigenaar. Zo gauw we meer weten zullen we jullie op de hoogte stellen.
We hebben als bestuur besloten dat we met een andere opzet de banen en schietbeurten gaan verdelen. We willen ons beperken
tot het geweerschieten. Aspiranten mogen alleen met grendelgeweren schieten. In het begin zal Jo Metsemaekers zijn Howa 308
hiervoor beschikbaar stellen. Bedenk dat een .308 geweerpatroon rond de 70 eurocent kost. Deze dienen met Jo afgerekend te
worden. Zo gauw we onze verenigingsverloven voor de .22 Anschutz hebben kan daarmee geschoten worden. Dat is in elk geval
een stuk goedkoper.
We denken dat eenieder per schietavond in principe over een uur van de baan gebruik kan maken. Daarbij moeten we rekening
houden dat aspiranten begeleiding moeten krijgen. Zolang we aspiranten met een geleend grendelgeweer (semi-automatische
wapens zijn voor hen verboden) kan dat voor hen ook iets minder zijn afhankelijk of iedereen komt.
Voor elke schietavond moet je opgeven per app wanneer je wilt schieten; het eerste uur/deel of het tweede uur/deel van de
avond. Doe dat svp uiterlijk de maandagavond voorafgaand aan een schietavond. Per app krijg je dan te horen wanneer/ hoe
laat je bent ingedeeld.
Het pistoolschieten vervalt omdat de eerste interesse van aspiranten en leden uitgaat naar het geweerschieten. Pistoolschieten is
slechts beperkt mogelijk:
a. Vanaf 25 m en
b. Als er tijd overblijft.
Eventueel kan er op een pistoolbaan van SV De Rode Leeuw met pistool geschoten worden (ook op dinsdagavond) als er plaats
is.”

Omdat we van de Stichting ivm de corona maatregelen maar 3 banen tegelijk kunnen gebruiken, kan
eenieder bij een volle bezetting tenminste een half uur over een baan beschikken in plaats van de
hierboven genoemde tijd van 1 uur. Je krijgt telkens de maandag voorafgaand aan de schietavond
een mail waarna je kunt aangeven op welk tijdstip je wilt schieten.
Dat er maar 3 schutters tegelijk op de baan mogen staan betekent voor de begeleiding van nieuwe
schutters die al een basistraining hebben gehad dat iemand van het bestuur achter in de
wachtruimte staat en de zaak observeert en de baan opgaat -met handschoenen en mondkapje- om
eventueel hulp te bieden voor zover nodig.
Bij “blanco” aspiranten en introducees staat iemand van het bestuur met mondkapje en
handschoenen direct achter de schutter om instructie en hulp te bieden.
Verder is het zo dat we het tijdvretende naar voren lopen om schoten te waarderen en af te plakken
moeten beperken. Dat kan als er drie baankijkers zijn. Ik heb er altijd een bij me. Wie heeft er nog
meer een baankijker? (graag even aan mij doorgeven) Verder kan het helpen om twee of meer kleine
kaarten op je spiegel te plakken. Kortom we gaan niet meer tussendoor kijken en plakken. Dat
gebeurt aan het begin en aan het eind van een tijdblok.

Tot slot . Hou svp rekening met de eisen van de Stichting zoals hieronder geformuleerd.
Namens het bestuur van Top Shot 2019.
Eduard Rodigas, voorzitter
EDEDELINGEN CORONA

CORONA MAATREGELEN SCHIETSPORTCENTRUM STEIN
Algemeen: iedereen is op de hoogte van de corona maatregelen van het RIVM en wij hopen dan ook dat iedereen zich
hieraan houd en rekening houd met een ander. Hebben we ziekteverschijnselen dan blijven we thuis en komen niet
schieten. Ontsmetten en afstand houden is het nieuwe normaal. Hier gaan we dan ook met zijn allen voor en zullen
ook anderen hierop aanspreken indien men zich niet aan de regels houd. Voor meer gedetailleerde info over
maatregelen die verplicht zijn bekijk de pagina: www.rijksoverheid.nl/maatregelen covid19. Verder verzoeken wij
jullie de hieronder bijgevoegde documenten (3xpdf en het document van de KNSA) door te nemen en daar waar deze
voor jullie van toepassing zijn ook te hanteren.



KNSA schietsport protocol





Protocol verantwoord sporten
Corona checklist voor verenigingen bij het opstarten van de club
Corona checklist




Bij aankomst cq binnenkomst heel even de handen alvast ontsmetten in de gang.
Verder staat er in de gang naar de 100 meter baan en naar de 25 meter banen nog een ontsmettingsunit die we iedere
keer even moeten gebruiken.
 Verder uiteraard bij het naar het toilet gaan ook even opletten ivm afstand max. 1 persoon toegestaan en achteraf
even ontsmetten.
 Verder bij binnenkomst zijn er looproutes aangegeven.
 Aan de bar zal een lijst liggen waarop men zich moet aanmelden (naam en achternaam) en aangeven dat men niet
ziek is en/of reeds getest is. Dit ivm een eventuele besmetting en het direct kunnen achterhalen van contactpersonen.
Binnen op de 4 schietbanen :





Er kunnen maximaal 3 personen schieten wegens de 1,5 meter richtlijn
3 van de 6 schietpunten worden afgeplakt cq worden voorlopig niet gebruikt.
De vereniging die de uren heeft besproken cq gereserveerd zal zorgdragen dat haar leden op bepaalde tijdstippen
kunnen gaan schieten. Zij zullen met hun leden ervoor moeten zorgen dat bijv. de eerste schutters bijv. van 18.00 tot
18.20 schieten verder een volgend groepje van 18.20 tot 18.40 en een derde groepje van 18.40 tot 19.00 uur. Er hebben
dan 9 schutters kunnen schieten in dit uur. Uiteraard zal dit kort zijn echter we kunnen even niet anders. Hebben we
meer schutters en komen we meerdere malen per week en hebben we meer uren dan zal het betreffende bestuur een
planning moeten maken wie, waar, wanneer en hoe lang gaat schieten. Dit is noodzakelijk willen we voorkomen dat
we dadelijk in en uitlopen en eventueel elkaar besmetten. We hebben nl. maar 1 deur naar de 25 meter banen en
zullen dus moeten opletten hoe we elkaar vermijden bij het in- of uitgaan.
 Opletten met koffers neerleggen, liefst niet meer achter ons op de banken. Gewoon met koffer naar binnen, op tafel
wapen eruit pakken en koffer onder de balie plaatsen. We zullen een stoel achter de schutter plaatsen.
 We gaan dus gepland samen naar binnen op afstand van elkaar en ook weer gepland naar buiten. Zo voorkomen we
in- en uitgeloop van leden.
In de kantine:




Ook hier houden we de juiste afstand van elkaar.
We halen onze consumpties zelf aan de bar. Anja (beheer) geeft hiervoor de plek (kleine stukje bar bij de keuken) aan
waar iedereen kan afhalen.
 Op de bar staan eventueel ook nog ontsmettingsmiddelen, spuitmiddelen en doekjes om achteraf tafels schoon te
maken.
 Aan tafel zitten we met max 4 personen. Zijn we met meerdere personen per vereniging kunnen we misschien beter
even op het terras gaan zitten, hier is meer mogelijk. Uiteraard met een correcte planning voor de leden kan men hier
sturing in geven en staan niet onnodig schutters te wachten of kan men zelfs helemaal niet schieten.
 In totaal mogen er max 30 personen in de kantine aanwezig zijn op dit moment. Uiteraard kunnen de regels elke
maand worden aangepast.
Buiten op het terras houden we ook hetzelfde aan. Zijn we met veel leden dan wacht een grote groep buiten totdat ze
kunnen schieten. We zullen zorgen dat er voldoende zitplaatsen her en der worden ingericht. Verder is de achteringang ook
open en kunnen we omlopen. Eventueel op het achterterrein parkeren is ook mogelijk. We houden zoveel mogelijk afstand van
elkaar.
Wij vertrouwen er verder op dat een ieder de regels in acht neemt die dus door het RIVM zijn afgekondigd opdat we weer onze
sport kunnen oppakken.
Met vriendelijke groet,

BESTUUR EN BEHEER VAN HET SCHIETSPORTCENTRUM STEIN.

