
COVID-19 Procedure SSV Texel (rev 12-05-2021) 

Algemene regels voor de schutters 
- Blijf thuis als je, of iemand onder hetzelfde dak, verkouden of grieperig is 

- Probeer de 1,5 meter afstand ten alle tijden te respecteren 

- Gebruik van een mondkapje is verplicht, maar mag wel af tijdens het schieten 

- Niet blijven hangen op de baan en/of tunnel 

- Volg altijd de aanwijzingen op van de wapenkamerbeheer en/of het bestuurslid van dienst 

Plannen 
- Neem contact op met een coördinator voor een afspraak, zonder afspraak kan er niet 

worden geschoten. De coördinator bepaalt het tijdslot. 

- De bloktijd voor een sessie is 3 kwartier. Dit is inclusief registratie, schieten en opruimen.  

- Voor nu is 1 schietsessie per week toegestaan, om eenieder gelegenheid te geven om te 

schieten 

Binnenkomst 
- Alvorens de baan te betreden, dient de schutter zijn handen te reinigen 

- De wapenkamerbeheerder laat de schutter binnen indien er voldoende ruimte in de gang is 

- Maximaal 1 schutter bij de wapenkamer, de bench is gesloten. Alleen de 

wapenkamerbeheerder is in de wapenkamer 

- De wapenkamerbeheerder of het bestuurslid voert een triage uit op de schutter. Wordt een 

van deze vragen met ja beantwoord, dan dient de schutter naar huis te gaan 

- Betreedt de baan pas als de wapenkamerbeheerder dit aangeeft 

Schietactiviteit 
- Voer de schietactiviteit als gewoonlijk uit 

- Gebruik zo veel mogelijk eigen materiaal 

- Na 40 minuten gaat het Vast Vuren aan, en dient men de sessie te beëindigen en de baan zo 

spoedig mogelijk te verlaten 

Na de schietactiviteit 
- Maak na de schietactiviteit het schietpunt schoon 

- Lever het huurwapen en eventueel de geleende gehoor/oog-bescherming in bij de 

wapenkamer 

- De wapenkamerbeheerder controleert dit, en reinigt deze alvorens deze opgeborgen 

worden 

- Na ontvangst van het stempelboekje, dient de schutter direct de tunnel te verlaten 

- Als er na wordt gehangen bij de bar, dient de schutter nogmaals zijn handen te reinigen 

 


