HUISHOUDELIJK REGLEMENT VEILIGHEID SCHIETSTAND
Het reglement veiligheid schietstand is een gedrukte uitgave. De schutters en schutsters die
aan de schietwedstrijden deelnemen, worden op de hoogte gebracht van de in acht te houden
regels, van het huishoudreglement schietstand. Bij iedere schietwedstrijd wordt het reglement
zichtbaar voor de deelnemers aan schietwedstrijd uitgehangen aan de ingang van de
schietstand.
Dit reglement veiligheid schietstand moet steeds aanwezig zijn op de schietstand.
Begripsbepalingen:
Art. 1. Schietstand: De schietstand omvat : De schietbomen met bijbehorende doelen
(kogelvanger) - de opleg- (of aanleg) paal met bijhorende vaste vloer - de afscherming tussen
de schietbomen onderling - de omheining tussen de schietstand en de toeschouwers. Deze
omheining moet zich op minstens 2,00 m van de aanlegpaal bevinden. De schietstand is dus
de ruimte tussen de omheining en de buitenkant van de schietbomen.
Art. 2. Schietboom: De schietboom met doel(klep)afgeschermd met kogelvanger moet 20
meter zijn. De schietboom dient vast geankerd te zijn met tenminste drie spandraden aan vaste
aanhechtingspunten. Elke kabel dient afzonderlijk vastgehecht te zijn, afgeschermd voor het
publiek.
Art. 3. Wedstrijdleider:
De wedstrijdleider staat in voor:
Een vlot verloop van de schietwedstrijden
De naleving van het reglement en de veiligheid
Het bespreken van problemen met de juryleden en de nodige beslissingen nemen
Toegang tot de schietstand:
Art. 4. Schutter: De vergunninghouder van een wapen moet steeds zorgen dat de titel tot
het voorhanden hebben van het wapen bij het wapen is. Indien één schutter gebruik maakt
van het wapen van de gilden dan moet de titel tot het voorhanden hebben van het wapen op
de schietstand aanwezig zijn en moet de schutter wettelijk toegelaten zijn het wapen te
hanteren (overeenkomstig artikel 12/1, artikel 12,5° van de wet van 8 juni 2006) Buitenlandse
schutters moeten in het bezit zijn van de Europese vuurwapenpas.
Art.5. Schutters die houder zijn van een geldig jachtverlof of geldige sportschutterslicentie,
schutters die enkel met vrij verkrijgbare wapens schieten en personen die enkel één maal per
jaar schieten in het kader van de nieuwe regeling voor occassioneel schieten dienen niet
langer jaarlijks een getuigschrift van goed gedrag voorleggen aan de uitbater van de
schietstand. Schutters die overeenkomstig deze bepalingen niet vrijgesteld zijn, dienen
jaarlijks een getuigschrift van goed gedrag en zeden voor te leggen
Art.6. In de schietstand mogen zich alleen schutters met een maximum van drie (1 schutter en
2 toezichthouders) per schietboom bevinden. De schutter moet daadwerkelijk met de
voorbereiding van het wapen bezig zijn, aan het schieten zijn of deze actie beëindigen.
De wedstrijdleider en de jury bevinden zich uiteraard ook in de schietstand. Alle andere
personen hebben tijdens het schieten geen toegang tot de schietstand. De leden die zich
binnen de schietstand bevinden zijn de actieve schutters. Leden buiten de omheining zijn
toeschouwers.
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Art. 7. Op het secretariaat zal een aanwezigheidsregister, volgens de wettelijke bepalingen
bijgehouden worden. Hierin worden aan de hand van de ingediende schietlijsten, de gegevens
geregistreerd van de schutters die de schietstand gebruiken.
Art. 8. Het gebruik door een minderjarige (ouder dan 16 jaar)van een verweerwapen
voorhanden gehouden door een volwassene, en bijgevolg de tijdelijke overdracht van het
wapen en de munitie, niet strijdig is met de wet in het kader van het aanleren of de praktijk
van het sport schieten met instemming en onder toezicht van de ouders of de personen die het
gezag over hem uitoefenen.(K.B.6 februari 1996)
Art. 9. De schutters en actieve leden dienen verzekerd te zijn tegen burgerlijke
aansprakelijkheid. Elke schutter moet in het bezit zijn van een geldige sportschutterslicentie
of wapenvergunning, deze moet op verzoek van een bevoegd persoon getoond worden.
Art. 10. Binnen de schietstand geldt een algeheel alcohol- en rookverbod. Het nuttigen van
alcoholhoudende dranken, ongeacht hun sterkte, mag slechts gebeuren nadat de schutter zijn
schietactiviteiten volledig beëindigd heeft. (aandacht wordt gevestigd op het feit dat het
kavelen ook tot de schietactiviteiten behoort).
Art. 11. De schietstand is enkel toegankelijk op de aangekondigde wedstrijd- en oefentijden.
Munitie, patronen:
Art. 12. De munitie moet een standaard randvuurpatroon .22 L.R.5,68mm O zijn.
Kogelpunt moet rond zijn: en is een ogiviale loden kogel, al of niet verkoperd of van een
gelijkwaardig zacht metaal. Gewicht: 2,55 a 2,60 gr.
Art. 13. Het is niet toegelaten te schieten met lichtspoorkogels.
Art. 14. Verkoop van patronen, alleen voor ogenblikkelijk gebruik op de schietstand is
uitsluitend toegelaten door de uitbater van de schietstand aan wapenvergunninghouders.
Omgaan met het vuurwapen:
Art. 15. Wapen: Op de schietstand mag uitsluitend geschoten worden met een karabijn voor
munitie "klein kaliber" .22 LR standaard. Alle andere wapens zijn uitgesloten. Er is een
algemeen verbod van automatische en halfautomatische vuurwapens.
Art. 16. Verbouwingen of toevoegingen van welke aard ook zijn verboden aan de karabijn.
Art. 17. Wapens dienen steeds in een draagkoffer(zak) verplaatst te worden, of het wapen
voorzien van een trekkersslot. Ze mogen enkel aan de schietboom uit de koffer gehaald
worden of ontdaan van het trekkersslot en dienen onmiddellijk na het schieten terug in de
draagkoffer(zak) geplaatst te worden of voorzien van het trekkersslot.
Art. 18. Het is verboden de karabijn, al dan niet geladen, te richten op personen of eigendom.
Art. 19. Het wapen wordt steeds geladen de loop in de richting van het doel. Voor ieder schot
is men verplicht te laden.(inzet van kogel per kogel)
Art. 20. Het wapen mag slechts geladen worden op het ogenblik dat de schut(s)ter aan de
schietstand staat voor de schietbeurt.
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Art. 21. Na iedere schietbeurt zijn de veiligheidsmaatregelen verplichtend, zien of de kamer
leeg is en moet het geweer ontgrendeld zijn. Het is tevens verboden een kogel te schieten op
een andere plaats dan aan de schietstand. De persoon die dit wel doet wordt uitgesloten voor
verdere deelname aan de wedstrijd.
Technische bepalingen van de schietstand:
Art. 22. Het aanschietvlak van de klep is cirkelvormig en vervaardigd uit getemperd martensitisch staal met een hardheid van minimum Rockwel C 50 of met equivalente waarde.
Art. 23. De aanlegpaal is een verticale ronde paal van minstens 12 en max. 25 cm
doorsnede, onbeweeglijk in de grond geplaatst met drie verschuifbare aanlegpinnen
overtrokken met een zacht materiaal die haaks staan ten opzichte van de schietboom,
minimum 15 cm uitstekend, op respectievelijk 1,75 - 2,05 - 2,35 meter vanaf de vaste vloer
gemeten tot aan middelpunt aanlegpin.
Art. 24. De afstand tussen schietboom en aanlegpaal is 6 meter (er is een afwijking van 5%
toegestaan) gemeten midden aanlegpaal tot midden schietboom. Voor pylonen wordt de
afstand gemeten van middelpunt aanlegpaal tot voorkant pyloon.
Art. 25. Iedere aanlegpaal moet een vast, verharde vloer hebben van minstens 2 op 2 meter.
De aanlegpaal moet in het midden van deze vloer staan.
Art. 26. Het doel waarop geschoten wordt is een kantelbare klep, welke geplaatst is een
kogelvanger die via een mechanisme geplaatst op een pyloon naar boven getrokken wordt, of
naar beneden gelaten wordt. .
Art. 27. De doormeter van het aanschietvlak van de klep is gelijk of groter dan deze van het
draagelement (aanhechtingsvlak).
Art. 28. De stand van het aanschietvlak van de klep dient haaks te staan (onder een hoek
tussen de 105° à 109°) op de kogelbaan.
Art. 29. De klep is derwijze ontworpen en bevestigd dat haar kanteling niet belemmerd wordt.
Art. 30. De afstand van de klep tot het kleppenhuis moet het zichtbare gedeelte van de stengel
minimum 5cm en maximum 12 10 cm bedragen.
Art. 31. Een aanschietvlak (klep) met overmatige inslag dient onmiddellijk te worden
vervangen.
Art. 32. De onderlinge afstand tussen de schietbomen bedraagt minimum twee meter.
Art. 33. Er mag geen contact zijn tussen een begeleidend persoon en de schutter, en/of deze
laatste zijn wapen als deze aan het schieten is. Uitzonderingen worden toegestaan aan
jeugdige schutters, daar mag men een hand tegen de karabijn houden, dit om
veiligheidsredenen.
Art. 34. Aan invaliden worden bepaalde faciliteiten toegestaan indien dit nodig blijkt om
normaal te kunnen schieten. De jury beslist dit ter plaatse.
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Art. 35. Er dient een afscherming tussen de schutters onderling te staan. De hoogte bedraagt
minimum 1,70 en maximum 2,20 m gemeten van begane grond, een opening van 50 cm is
toegestaan van begane grond tot eerste afschermings plaat, maar wordt niet aanbevolen.
Art. 36. De afscherming moet dusdanig geplaatst zijn dat de schutter niet gehinderd wordt in
zijn bewegingen.
Art. 37. Duidelijk zichtbaar vanaf de oplegpaal dient op de afscherming de vermelding
"Laden in schietrichting" vast aangebracht te worden.
Art. 38. De verlichting bij een kogelvanger moet van zodanige kwaliteit zijn dat het doel
goed zichtbaar is voor de schutter en jury. De wedstrijdleider bepaalt wanneer de
verlichting, schieten in de meest gunstige schietvoorwaarden niet meer toelaat.
Art. 39. Er is een algemeen schietverbod bij een windsnelheid van meer dan 10 meter per
seconde, is 5 Beaufort.
Sancties:
Art. 40.Door zijn deelname aan de wedstrijden erkent de schutter kennis genomen te hebben
van de bepalingen reglement en het huishoudelijk reglement schietstand en er mee in te
stemmen.
Art. 41. Een schut(s)ter die zich te buiten gaat aan dreigementen of verbaal geweld tegenover
derden, kan door de wedstrijdleider van dienst /voorzitter uitgesloten worden van verdere
deelname.
Tegen een schut(s)ter die fysiek geweld gebruikt kan een schorsing uitgesproken worden door
de algemene vergadering, van minimaal een jaar tot maximaal 3 jaar.
Ongedisciplineerd schieten, betekent onmiddellijke verwijdering van betrokkene van het
terrein, door de wedstrijdleider/voorzitter.
Onderhoud schietstand:
Art. 42. De uitbater zal voor de wedstrijd zorgen dat de schietstand vrij is van hulzen. Dat
het lood uit de kogelvangers verwijderd is en de beschadigde kleppen vervangen zijn. De
schietstand dient proper en zindelijk te zijn
Art. 43.Indien de schutter de hulzen van zijn gebruikte kogels niet meeneemt dan worden
deze hulzen eigendom van de uitbater.
Art. 44. Na de wedstrijd zal de uitbater de hulzen op de schietstand, het lood in de
kogelvangers en in de schietstand zo spoedig mogelijk verzamelen en volgens de richtlijnen
van de milieuwetgeving, verwijderen.
Maatregelen bij gevaar:
Art. 45. Noodgevallen Algemeen :
Het adres en telefoonnummer van de hulpdiensten en de dienstdoende dokter zal steeds door
de uitbater op een zichtbare plaats geafficheerd worden. Deze gegeven zullen tevens op het
wedstrijdsecretariaat beschikbaar zijn. Bij noodgevallen dient men onmiddellijk te stoppen
met schieten en de bevelen van de wedstrijdleider/uitbater op te volgen.
Brand
Art. 46. Onmiddellijk het schieten beëindigen. Schietstand ontruimen. Brandweer
verwittigen.
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