
Beste Leden, 
 
Bijgevoegd treft u de link aan voor de online baanplanner en de instructie. 
 

Link: https://baanplanner.markxman.nl/4100 
 
1) U krijgt nu een rooster te zien dat per week is ingedeeld en op de dagen dat de banen 
geopend zijn.  
 
2) Nu scrolt naar de gewenste dag bijvoorbeeld: week 28 → Dinsdag 7 juli 2020 
 
3) U maakt nu een keuze op welke baan u wilt schieten bijvoorbeeld: Baan 04 – 50M voor het 
tijdvak 20:00-20:25 → deze klikt u aan. 
 

 
 
4) Een pop-up melding komt tevoorschijn daar staat nogmaals vermeld elke baan u 
“gereserveerd” heeft en op welk tijdstip. U dient dan nog uw gegevens te bevestigen, u vult 
dan in:  * Uw KNSA nummer (staat op uw KNSA pasje) 

* Uw volledige naam (voornaam en achternaam) 
* Uw emailadres 
 



Heeft u dit ingevuld dan klikt op de groene knop “reserveren”, bedenkt u zich dan op 
annuleren klikken. 
  

 
 

Wanneer u bevestigd heeft dan komt er een nieuwe pop-up melding dat u op uw emailadres 
een bericht krijgt dat u de reservering moet bevestigen.  
 

 
 
5) Nu controleert uw email en u krijgt daar een bericht van “Markxman Online”. Is uw keuze 
voor de reservering nog steeds de juiste dan bevestigd u op de link binnen 30 minuten. Doet u 
dit niet dan zal de reservering geannuleerd worden en is uw geplande tijdslot weer  
vrijgegeven. 
 

 



 
6) U bent nu klaar en uw baan is nu definitief gereserveerd. U komt na het bevestigen 
automatisch weer op de baanplanner pagina terecht met de melding: de reservering is 
bevestigd. Het tijdslot dat u gereserveerd heeft is nu voor anderen niet meer beschikbaar. 
 
LET OP: 

* U kunt 1 baan/discipline per avond reserveren. 
* Heeft u gereserveerd maar u bent onverhoopt verhinderd op de geplande avond dan dient u 
dit aan te geven bij een van de deze mannen: Stephan Nijdam, Jan Kiers of Peter Stuart. Zij 
kunnen uw reservering ongedaan maken en uw gereserveerde baan vrijmaken voor een ander 
lid.  
 
Voor welke tijdvakken kunt u reserveren. 

Zoals eerder vermeld kan dit op de maandag, dinsdag en donderdagavonden. Doch met één 
belangrijke kanttekening: Schoot u voorheen niet op de maandag- en donderdagavonden dan 
schiet u nu ook niet op deze avonden. De verenigingsavond blijft de reguliere schietavond. 
 
BELANGRIJK: 

Zoals eerder aangegeven, u dient voortaan zelf uw persoonlijke beschermingsmiddelen mee te 
brengen. Dit zal betekenen dat u dus uw eigen gehoorbeschermers en veiligheidsbrillen moet 
aanschaffen en meebrengen.  
 
Plus voor het gebruik op de britsen/tafels op de 50 meter (geweer)baan dient men zelf een 
schietmat mee te brengen. Dit kan uiteraard ook een groot kleed of een laken zijn. Bent u een 
schutter die uitsluitend staand schiet dan is dit niet van toepassing, voor knielenden de 
liggende schutters is dit een absolute verplichting ! 
 
Brengt u géén eigen gehoorbeschermers, veiligheidsbril en of een schietmat/kleed mee dan 
kunt u ondanks uw reservering géén gebruikmaken van de schietbaan! 
 
 
 

Het bestuur wenst weer veel plezier op de schietbanen toe. 
 

 
 
 


