RICHTLIJNEN BETREFFENDE DE KEURING VAN DE SCHIETSTANDEN
Leden van de keuringscommissie vanaf 2019 zijn:
Tel:

GSM:

e-mail:

Voor het Verbond Beringen:
Victor Peremans
Kamerstraat 71
Maurice Huysmans
Diestersesteenweg 85

3583
3583

Paal-Beringen
Paal-Beringen

011/42.69.08
011/42.85.79

0479/74.54.18 victor.peremans@telenet.be
0474/96.18.19 maurice_huysmans@msn.com

Voor het Verbond Zand en leemstreek:
Georges Gyselaers
Kanaalstraat 74
Herman Meers
Oude Beekstraat 6
Cor Stevens
Burg. Coenegrachtslaan 30

3590
3740
3770

Diepenbeek
Munsterbilzen
Riemst

011/33.12.77
089/41.32.00
012/45.69.76

0472/20.73.21 georges.gyselaers1@telenet.be
0486/17.18.64 h.meers53@gmail.com
0474/21.89.82 corstevens17@hotmail.com

Voor het Verbond Lummen:
Dany Steyfkens
Heivinkstraat 4
Willy Meykens
Vagevuurpad 8

3520
3550

Zonhoven
Heusden-Zolder

011/720981
/

0472/883782
0494/046429

dany.steyfkens@telenet.be
/
/

De commissie staat in voor het keuren van de schietstanden en zijn accommodatie.
De datum van keuring wordt op de algemene vergadering aan de inrichters van een provinciale wedstrijd meegedeeld.
Bij het keuren van de schietstand en zijn accommodatie moeten er twee verantwoordelijken van de inrichtende gilde aanwezig zijn.
Om de keuring vlot te laten verlopen moet elke kogelvanger van elke beschikbare schietboom op voorhand naar beneden gelaten worden.
Ook dient het aanwezigheidsregister ter beschikking te zijn op de dag van de keuring.
Wanneer de commissie vaststelt dat de bezochte schietstand in strijd is met de technische bepalingen van het reglement dan wordt de inrichter verzocht de
vastgestelde onregelmatigheden in orde te brengen vóór de afgesproken nieuwe keuringsdatum.
Indien de schietstand dan nog niet in orde bevonden wordt, gaat de inrichting van de wedstrijd naar een andere gilde van dat gewest.
Dit gebeurt in samenspraak met het bestuur van het plaatselijk gewest (art. 21 f van het reglement).
Op de dag van de keuring wordt bepaald op welke schietboom de individuele wedstrijd en op welke schietbomen de ploegenwedstrijd doorgaat.
Ook wordt er meegedeeld welke kleppen er moeten geplaatst worden (ook voor oefenstonden).
Het keuringsformulier moet ondertekend worden door de aanwezige commissie en door de verantwoordelijke van de inrichtende gilde.
Door ondertekening van het keuringsformulier verklaart de inrichtende gilde zich akkoord met de bindende aanbevelingen die gegeven worden door de
commissie.
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