Eerste LESSENREEKS TRIGGER VZW 2019
Op 2/3/2019 zal TRIGGER VZW opnieuw starten met een lessenreeks aan nieuwe leden.

Verloop van de cursus:
Tijdens de eerste cursusdag zal minder praktijk gegeven worden maar voorkeur aan
theorie. Praktijk met onze luchtwapens kan op elke openingsdag.(zie ons web)
Op maandag 4/3/2019 vanaf 19:00 uur zal een bijkomende les gegeven worden, meer
gericht naar de praktijk. We blijven onze cursisten volgen bij de praktijk, aanvraag
voorlopige sportschutterslicentie, wegwijs met vuurwapens, theoretische en praktische
proef en vervolgens de aanvraag tot het bekomen van een definitieve
sportschutterslicentie. Van start tot einde is dit een 7- tal maanden.
We verwachten de cursisten op 2/3/2019 om 08:00 uur en gebruiken het eerste half uurtje
voor administratie.
Aanmelding tussen 08:00 - 08:30
Les 1: Wapens en munitie
Eddy Essers

: 08:30 - 10:00

Koffiepauze

: 10:00 - 10:15

Les 2: Veiligheid op de stand en techniek
Bart Merken

: 10:15- 11:15

Les 3: Sportschutterslicentie
Jaak Peeters

: 11:15 – 12:15

Broodjesmaaltijd

: 12:15 - 12:45

‘s Morgens zal met een bestellijst voor een broodje worden rondgegaan.
Praktijk

: 12:45 - 13:15

Les 4: Wetgeving
Marcel De Raeve

: 13:15 - 14:30

Les 5: Examenvragen
Rudy Loysch

: 14:30 - einde overlopen van examenvragen

Maandag 4/3/2019

Les 7 : Veiligheid in het algemeen/doping in de sport
Marcel COENEN

: 19:00 20:00

Vanaf 18:00 zullen enkele trainers aanwezig zijn om vroege vogels reeds wegwijs te
helpen met training luchtwapens.
Na de theorie zal tot 22:00 uur praktijk kunnen gevolgd worden.

Donderdag 9/5/19
Vanaf 19:00 Aanvraag voorlopige sportschutterslicentie voor de leden van cursus 2/3/2019
Mee te brengen doc: USR – Doktersattest – kopij IK- €12 te storten op rekening lidgelden

Maandag 20/5/19
De inmiddels houders van Voorlopige sportschutterslicentie (VSSL) zijn uitgenodigd voor
het vervolg van de cursus.
19:00 uur: Rondleiding vuurwapenstanden, voorstelling wapens, door Jan Vanlee
Eerste schot met vuurwapens onder toezicht van individuele trainers.

Donderdag 12/9/2019
Vanaf 19:00 Schiet- en Hanteringsproeven. Deelnemers dienen zich ruim voordien in te
schrijven via VSK, S&H proeven, klikken op Trigger vzw 12/9/19

Algemeenheden
De cursus is enkel voor aangesloten leden en verplicht voor leden:
- niet in het bezit van een wapenvergunning
- in het bezit van een wapenvergunning, maar die een nieuwe vergunning of
sportschutterslicentie in een andere categorie willen.
- leden politie niet houder van brevet Nationaal parcours
- Andere leden zijn vrij de cursus te volgen. (bv. heropfrissing)
De cursus en het gebruik van luchtdrukwapens/schietschijven tijdens deze cursus is gratis,
munitie dient aangekocht in de club. Voorzie jullie van wisselgeld.
Inschrijven via: secretariaat@triggervzw.be
Leden die bij een vorige cursus lessen gemist hebben, kunnen volgens de agenda hun
gemiste les volgen. Graag melding vooraf.
Aansluiten bij onze club kan door te surfen naar onze website www.triggervzw.be . In de
linker kolom “Ledenzaken” aanklikken, vervolgens “Online lidmaatschap”, het formulier
invullen en verzenden. Onze secretaris zorgt voor de verdere afhandeling.

De Raeve Marcel
Voorzitter Trigger vzw

