VEILIGHEID OP DE BAAN
Een wapen is niet gevaarlijk
totdat
je vergeet dat het gevaarlijk is.

Schieten is een mooie sport, daarnaast is het ook een
kwetsbare sport, wij bedrijven hem bij wijze van spreken
in een glazen huisje. Het minste of geringste dat er in de
schietsport gebeurt, wordt overal breed uitgemeten.
Daarom moeten wij allen, die deze sport bedrijven,
op onze hoede zijn om geen fouten te maken.
Om er voor te zorgen dat alles veilig verloopt en blijft,
zijn er baan- en veiligheidsregels binnen onze vereniging van
kracht.
Onze tak van schietsport kan alleen overleven en floreren als alles
veilig gebeurt.
Bovenal staat het menselijk welzijn voorop.
Het is de bedoeling dat iedereen, schutter, toeschouwer en
medewerker na afloop weer heelhuids naar huis toe kan gaan.

De basisveiligheidsregels :

1.
2.
3.

Behandel ieder wapen alsof het geladen is.
Houdt het wapen altijd in de veilige richting.
Richt het op niets dat u niet raken wilt.

Deze regels spreken voor zich, maar 99% van de ongelukken met vuurwapens gebeuren met een
“lege”wapen.
Iedere schutter (en baancommandant) behoort deze regels te kennen en veel belangrijker, zich er naar
gedragen!
Een baancommandant moet altijd opletten, maar er zijn een aantal punten waar extra aandacht nodig is
namelijk:
De onervaren schutters.
We zijn allemaal zo begonnen, dus stel deze mensen op hun gemak en neem de procedure nog even door.

Veilige richting.
Er wordt gezegd dat de 180 graden regel een veilige regel is.
Toch beginnen wij ons ongemakkelijk te voelen zo gauw de 45 graden gepasseerd is, 45gr tot 50gr
afwijking naar links of rechts (gerekend vanuit het midden) is meer dan genoeg (idem dito met hoog en
laag). Bovendien wordt de veilige hoek begrensd door de wanden en het plafond.
Wat betreft vloer en plafond ligt het iets minder kritisch, al is het voor het behoud van de vloer, muren en
plafond beter om er niet op te schieten.

Op de banen 4,5 en 6 zijn onder het plafond detectie platen aangebracht welke een rode lamp activeren
indien men deze raakt. Indien de rode lamp van een baan geactiveerd is, mag er niet meer op betreffende
baan geschoten worden totdat de baanbeheerder de eventuele schade heeft geïnspecteerd en de rode lamp
heeft gereset.
Bescherming
Bescherming voor de oren is vanzelfsprekend in de schietsport.
In de schietsport is gezichtsbescherming even belangrijk.
Bij het schieten op harde doelen ontstaat lead-splash (kogels die in kleine deeltjes uitelkaar spatten), deze
fragmenten vliegen voornamelijk opzij en omhoog.
Om de ogen hiertegen te beschermen is een veiligheidsbril verplicht.
De baancommandant moet er op letten dat iedereen(ook helpers en eventuele toeschouwers)
gezicht- en gehoorbescherming draagt.
Rode Lamp
De baancommandant bedient de RODE LAMP. Zolang de rode lamp brand wordt er niet
geschoten.
Denk er om dat er ook schakelpunten voor deze rode lamp zij opgenomen die zich buiten de
bunker bevinden, dus als de rode lamp brandt en alles in de bunker lijkt safe te zijn dan hoeft dat
buiten nog niet het geval te zijn en kan er dus niet geschoten worden.
De baancommandant is er voor verantwoordelijk dat aan het commando vast vuren door iedereen
onmiddellijk gehoor wordt gegeven.
Commando Vast vuren
Rode lamp gaat aan, wapen ontgrendelen of breken, patroonhouder verwijderen, patroon uit de
kamer, wapen op de brits leggen. Schutter komt van de brits af en raakt het wapen niet meer aan.
Hij gaat achter de brits staan en wacht de instructie van de baancommandant af.
Iedere deelnemer aan de schietoefening, die een onveilig situatie waarneemt (bv. jeugd op de
baan) maakt dit gelijk kenbaar door “Vast vuren” te roepen.
Dit commando of de roep Stop,Stop,Stop zijn voor de baancommandant aanleiding om
onmiddellijk het commando Vast Vuren te geven en voor de schutter betekent het
ONMIDDELIJK TE STOPPEN MET SCHIETEN, wapen te ontgrendelen of te breken,
patroonhouder te verwijderen, patroon uit de kamer en het wapen op de brits leggen.

ALCOHOL
Er bestaat bijna niets fijner dan na een training of wedstrijd onder het genot van een biertje of
zo, ervaring uit te wisselen met medeschutters. Als iemand door zijn gedrag laat blijken dat hij vooraf aan
het schieten gedronken heeft, moet de baancommandant hem de toegang tot de schietbaan ontzeggen,
idem als de baancommandant heeft gezien dat de schutter in de kantine reeds het nodige heeft genuttigd .
Wat voor de schutters geld, geld ook voor de baancommandant. Hij heeft een voorbeeld functie en kan
dus niet maken om met een slok op andere schutters te begeleiden. Zijn blik mag niet vertroebeld zijn
door alcohol Pas ook op met de medicijnen met de bekende gele sticker, deze kunnen je waarneming
beïnvloeden.

DE BAANCOMMANDANT ALGEMEEN
De baancommandant is op tijd aanwezig op de baan en wordt na 1,5 uur afgelost door een andere
baancommandant. (zie bijlage Handleiding Baancommandant)
Bij eventuele afwezigheid van de baancommandant kan en mag er niet worden geschoten.
De baancommandant is altijd duidelijk herkenbaar aan een armband of badge met op schrift
baancommandant.(zie bijlage Handleiding Baancommandant).
De baancommandant draagt zorg voor de Veiligheid, Orde en Netheid op de baan.
De Veiligheid omvat de controle over :
ðHet veilig uit/inpakken van de wapens uit koffer/foedraal op de schietstand.
ðHet meebrengen van ontladen wapen(s) en lege patroonhouders van en naar de schietstand.
ðHet laden en ontladen van een wapen uitsluitend geschiedt op de schietstand.
Hierbij draagt de schutter er zorg voor dat de loop altijd op de kogelvanger is gericht.
ðAlgemeen gedrag, geen abnormale of verboden (schiet)handelingen.
ðOverbodig lawaai en/of storende conversatie.
Orde en Netheid hebben betrekking op de gehele baan, schietstand opruimen, lege hulzen en
verschoten kaarten opruimen in de daarvoor bestemde afvalbak.
Alle opdrachten van de baancommandant die betrekking hebben op de veiligheid en algemene
erkende gedragsregels die de schietsport vereist dienen
onherroepelijk te worden opgevolgd. De
baancommandant ziet er op toe dat de schietsport wordt
uitgeoefend volgens de geldende baan- en
veiligheidsregels regels.
De baancommandant is altijd aanwezig op de baan om
zijn/haar controlerende taak uit te voeren.
De baancommandant staat achter de schutters om
zoveel mogelijk zicht op de schutters te hebben, om
snel te kunnen ingrijpen bij foute handelingen en
eventuele calamiteiten.
Na het schieten zorgt de baancommandant er voor dat alle schietpunten netjes en ordelijk worden
achter gelaten door de schutters.
De baancommandant :
Hij draagt de verantwoordelijkheid en als het nodig is, dient hij de schutter op zijn gedragingen
aan te spreken.
Hij heeft het recht om iemand het deelnemen aan de schietoefeningen te ontzeggen.
Op de baan in de bunker worden geen discussies gevoerd over besluiten van de baancommandant.
Door wederzijds respect wordt de taak van de baancommandant gemakkelijker uit te voeren en zal
ook de schutter hiervan de voordelen ondervinden.
De baancommandant blijft minimaal 1 ½ uur in functie.
Een dagdeel kan dus maximaal in 2 periodes worden verdeeld.
De vereniging die de schietoefening organiseert is hiervoor verantwoordelijk.
De baancommandant is lid van de organiserende verenging.

Gastschutters kunnen in principe geen baancommandant zijn, maar in bepaalde gevallen in
overleg en met toestemming van de baanbeheerder kan hier van worden afgeweken.
De baancommandant moet als zodanig herkenbaar zijn door bv. een badge of armband te dragen.

BAANREGELEMENTEN 50mtr. en 300mtr.
Algemene regels voor de 50 mtr. baan.
De 50 mtr. baan heeft 6 banen met schietpunten genummerd van 1 tot en met 6.
Alle banen zijn voorzien van een transporteur voor de schietkaarten.
Op baan 1 t/m 3 kan alleen op 50mtr. geschoten worden en op baan 4 t/m 6 op 10 en 25mtr.
Op alle kogelbanen kan gelijktijdig worden geschoten, dit houdt wel in dat er dan niet op het
“lopend varken”kan worden geschoten.
Schiethouding:
Alle schiethoudingen zijn in principe toegestaan, inclusief zittend, een en ander ter beoordeling
van de baancommandant of instructeur.
Toegestane wapens en munitie:
Baan 1,2 en 3.
Op baan 1 kan met KKG (klein kaliber geweer) en GKG (groot kaliber geweer) geschoten worden
op 50mtr.
Op baan 2 en 3 wordt alleen geschoten met KKG op 50 mtr.
Toegestaan zijn allen types geweren met uitzondering van automatische geweren.
Het maximale toegestane kaliber is 8 mm of .300”.
Baan 4, 5 en 6.
Op deze banen kan men op de afstanden van 10 en 25 mtr. schieten.
Op 25 mtr. wordt geschoten met KKG (randvuurpatronen), geen GKG.
Met pistool of revolver kan men kiezen tussen 10 of 25 mtr.
Op baan 6 mag alleen klein kaliber verschoten worden.
De Eo van de gebruikte patronen mag Max 700j bedragen(zie opgave leverancier).
Bij herlaad munitie wordt ook gekeken naar de Eo van vergelijkbare fabriekspatronen.
Als er twijfel is over de munitie mag deze niet worden gebruikt.
Algemene regels voor de 300 mtr baan
De schutters:
De schutters zijn uiteraard steeds verantwoordelijk voor hun eigen gedrag.
Als dit gedrag naar de mening van de baancommandant strijdig is met de geldende regels en/of
veiligheidsvoorschriften, wordt hij/zij hier op aangesproken en in ernstige gevallen kan aan de
schutter deelname aan de schietoefening worden ontzegd.
Langdurige ontzeggingen kunnen alleen worden op gelegd door het bestuur van de vereniging
waarvan de schutter lid is, of door het bestuur van de stichting.

Gastschutters:
Om de financiële exploitatie van de 300 mtr. baan zoveel mogelijk te steunen, bestaat de
mogelijkheid dat gastschutters tegen betaling deelnemen aan de activiteiten van de clubs.
De tarieven zijn op de prijslijst in de kantine aangegeven.
Gastschutters worden in eerste instantie ontvangen door de baanbeheerder, die ook hun papieren
en eventuele wapen en munitie controleert.
De baanbeheerder brengt daarna deze gastschutters bij de baancommandant.
Gastschutters kunnen mee schieten tenzij er op alle zes de schietposten actief wordt geschoten
door (voor de duidelijkheid) zes verenigingsschutters.
Verenigingswapens:
Als een schutter gebruik maakt van een verenigingswapen, dan dient een verenigingsverlofhouder hierbij aanwezig te zijn tot de schietoefening is afgerond.
Nadat het lege wapen door de baancommandant is gecontroleerd neemt de verlofhouder het wapen
weer over evenals de overgebleven munitie.
Omgang wapen:
Voor het schietklaar maken van wapens, grendelgeweren, semi-automaten en ook basculegeweren
op de baan geldt: Het wapen in de koffer meenemen naar de brits, daar het wapen uitpakken, de
loop van wapen direct in de veilige richting (d.w.z. richting doel) en het wapen, na controle door
de baancommandant, schietklaar maken.
De koffer kan onder de brits worden gelegd.
Na het beëindigen van de schietoefening moet door de baancommandant worden gecontroleerd of
er geen munitie meer in het wapen zit, waarna de schutter het wapen kan op bergen in de koffer.
Zo wordt het wapen meegenomen naar het voorportaal waar het kan worden schoongemaakt.
Op de schietpunten:
In de ruimte met de schietpunten mogen alleen aanwezig zijn:
De baancommandant
De schutters
Eventuele de instructeur die een schutter begeleidt
Een verlofhouder bij een schutter die met een verenigingswapen schiet
Eventueel een wedstrijdcommissaris
De baanbeheerder of een andere, door het stichtingsbestuur aan te wijzen functionaris
Alle anderen blijven achter de deur in het voor portaal
Er mogen geen wapens op de schietpunten worden achtergelaten, en zeker niet als men
baancommandant is of op een ander schietpunt met een ander wapen aan de oefening deelneemt.
Munitie 300 mtr. baan:
Het maximale toegelaten kaliber op de 300 mtr. baan is 8mm.
Ook aan de onderkant moeten eisen worden gesteld aan de munitie.
.222 en .223 moet wel als een minimum worden beschouwd, maar er zijn andere mindere
krachtige patronen met een groter kaliber die toch niet op de 300 mtr. baan kunnen worden
gebruikt. (bv. 30-30)
Ook 9 mm karabijn en 30 M1 karabijn zij niet geschikt voor 300mtr.
Op de 300 mtr. doelen mag uitsluitend met volmantel munitie worden geschoten.

Jachtmunitie(softpoint, holow-point en deelmantel)is niet toegestaan
Voor herladen munitie gelden dezelfde voorschriften wat betreft de kogelpunten. Dus allen
volmantel punten.
Bij onjuist herladen munitie heeft bv. teveel of te weinig lading een groot effect op de snelheid
van het projectiel , waardoor de stabiliteit van de kogel kan verminderen en zelfs kan kantelen,
waardoor er z.g. “sleutelgaten” in de doelen ontstaan.
Dit is uiteraard zeer ongewenst, daar men dit niet kan zien op de 300 mtr. baan is het zeer
verstandig om met herladen munitie dit eerst uit te proberen op 100 mtr.
Zo nodig kan het stichting bestuur de schutter verbieden onbetrouwbare munitie te gebruiken.
Een soortelijk probleem kan zich voor doen met goedkope fabrieksmunitie, denk bv. aan bepaalde
kwaliteit (Nato-surplus), waarbij o a. .308 mitrailleurmunitie wordt verkocht.
Financieel is dit voor de koper zeer aantrekkelijk maar de kwaliteit met name de maatvoering van
dergelijke munitie laat zoveel te wensen over, dat er nauwelijks goede resultaten mee te halen zijn
, terwijl ook hier de maatafwijkingen regelmatig leiden tot instabiele kogelpunten, met navenant
grote gaten in de doelen.
Munitie waarover enige vorm van twijfel bestaat mag niet worden gebruikt.
Wapens op 300mtr. baan:
Over het algemeen voldoen de beschikbare wapens aan de eisen die worden gesteld voor een
betrouwbare schot resultaat op 300mtr.
Uiteraard moet het wapen in goede conditie zijn, met name staat van de loop is hier van belang.
Als er twijfel bestaat over de nauwkeurigheid van het wapen mag dat niet worden gebruikt op de
300mtr.

DE BAANCOMMANDANT 100/300 meter baan
Taken van de baancommandant op de 100/300 meter baan
-

Houdt in het algemeen toezicht op de gang van zaken tijdens het schieten.
Let erop dat alle luiken zijn geopend alvorens er wordt geschoten.
Doet de baan indeling.
Ziet toe op het geldend rookverbod.
Zorgt ervoor dat de britsen niet als opslagstellingen worden gebruikt.
Ziet er op toe dat de schietbunker schoon wordt achter gelaten en dat alle lege hulzen zowel
binnen als buiten op de 100/300 mtr. baan zijn opgeraapt.
Stelt de programma’s van de printers in (bij verkeerd gebruik kan er schade ontstaan), dus
schutters blijven hier van af.
Er mag op de baan geen gebruik van mobile telefoons gemaakt worden omdat deze het signaal
storen van het schot- registratie, waardoor de E-prom in de war raakt.
Let op veiligheid en omgang met het wapen.
Begeleid gastschutters, controleert zo nodig het verlof en maakt ze wegwijs.
Zorgt er voor dat mede schutters zich niet “bemoeien” met de gang van zaken met betrekking
tot gastschutters, ook al is dit goed bedoeld (het is verwarrend voor de gast). Alleen de
baancommandant is hier voor het aanspreekpunt.
Let ook op het kundig gebruik van zowel wapen als de schietbaan faciliteiten.

-

Met name let de baancommandant op de 100/300 mtr. baan op de schietresultaten.
De schutter moet in principe binnen het zwarte deel van de schijf blijven.
Als dit niet lukt moet er eerst een oorzaak worden gevonden, zodat de resultaten kunnen
verbeteren en er verder geschoten mag worden.
Als er nullen vallen moet de baancommandant ingrijpen, immers de regel is hier 2x nul,dan
stoppen met schieten en dat wordt ook echt bedoeld, dus niet doorgaan met experimenteren
om het te verbeteren (dat mag op de 100 of 50mtr. baan).

Enkele algemene punten :
Een schutter mag nooit zijn eigen wapen uit handen geven, zelfs niet aan de partner.
Wil men toch 2 schutters van hetzelfde wapen gebruik laten maken dan moeten beide schutters dit
wapen op hun verlof hebben bijgeschreven.
Voor het inschieten van een wapen moet altijd een afspraak worden gemaakt via de
baanbeheerder, liefst overdag buiten de verenigingsuren.

Wapens
Geen verlof, (nog) geen lid schietvereniging:
Introductie-les door instructeur met bascule (knik) hagelgeweer of klein kaliber (cal. .22lr)
karabijn / geweer. (maximaal 3 x per kalenderjaar)
Niet verschoten munitie inleveren (wordt verrekend).

Geen verlof, aspirant schietvereniging (eerste 1/2) jaar:
Instructie-les door instructeur met bascule (knik) hagelgeweer of klein kaliber (cal. .22lr) karabijn
/ geweer / revolver / pistool. Na voldoende instructie en schietvaardigheid, gebruik van
vereniging / stichting wapens onder toezicht van verlofhouder van betreffende wapen. Niet
verschoten munitie inleveren (wordt verrekend).

Geen verlof, lid schietvereniging ( na een 1/2) jaar:
Gebruik van vereniging / stichting wapens (bascule (knik) hagelgeweer of klein kaliber (cal. .22lr)
karabijn / geweer / revolver / pistool ) onder toezicht van verlofhouder van betreffende wapen.
Niet verschoten munitie inleveren (wordt verrekend).

Geen verlof, een jaar lid schietvereniging:
Verlof-aanvraag mogelijk bij voldoende bekwaamheid een wapen voor bascule (knik)
hagelgeweer, klein kaliber karabijn/geweer niet semi-automatisch, klein kaliber revolver/pistool.
Aanvraag verlof door middel van een door het bestuur van de betreffende schietvereniging
ingevulde WM3 formulier.

Een jaar verlof: Verlof-aanvraag mogelijk voor:
a. groot kaliber geweer/karabijn maximaal 8 mm, niet semi-automatisch.
b. Pistool maximaal .45ACP
c. Revolver maximaal .44

Aanvraag van een wapenverlof wordt gedaan door middel van een door het bestuur van de
betreffende schietvereniging ingevulde WM3 formulier, mits de schutter minimaal 18 jaar is en
voldoet aan minimaal 18 schietbeurten in de afgelopen 12 maanden.
Schietbeurten
Bij de aanvraag voor een verlof en voor de verlenging daarvan zijn een vast aantal schietbeurten
vereist van minimaal 18, ongeacht het aantal vuurwapens waarvoor verlof is verleend. Hoewel in
wezen dit aantal arbitrair is vastgesteld, is men in kringen van justitie en politie - maar ook onder
sportschutters - van mening dat 18 schietbeurten per jaar een redelijke eis is. Ten aanzien van een
schutter die door persoonlijke omstandigheden, zoals ziekte van zichzelf of in zijn familie, in de
achterliggende periode onvoldoende schietbeurten heeft kunnen halen, geldt dat de politie die
persoonlijk omstandigheden mag meewegen en het verlof alsnog verlengen. Bepaald is dat het er
niet toe doet met welk wapen is geschoten als het maar met vuurwapens is. Vermelding van het
wapen waarmee is geschoten, maakt geen onderdeel meer uit van de schietbeurtenregistratie. Wat
altijd al heeft gegolden en nu in de Circulaire opgenomen is, dat de schietbeurten niet over het
gehele jaar behoeven te worden verdeeld.
Een schietbeurtenregistratie bestaat uit drie onderdelen namelijk de datum, het stempel van de
vereniging en de paraaf van de baancommandant of een andere door her bestuur aangewezen
functionaris.
Telling van schietbeurten.
Als uitgangspunt geldt dat niet meer dan één schietbeurt per dag kan worden aangetekend,
ongeacht het aantal wapens waarmee is geschoten. Voor alle wapens geldt dat iedere deelname
aan een officieel erkend (inter)nationaal-, district- of afdelings-kampioenschap als aparte
schietbeurt kan worden aangetekend (ongeacht het wapen waarmee is geschoten).
Desgevraagd moeten wedstrijdbriefjes worden overgelegd.
Het opbergen van vuurwapens en munitie in de woning.
Aan een verlof tot het voorhanden hebben van vuurwapens is de voorwaarde verbonden dat de
wapens en de munitie worden bewaard in afzonderlijk, deugdelijk afgesloten en voor onbevoegden niet gemakkelijk bereikbare bergplaatsen. Op het naleven van deze voorwaarde zal controle
worden uitgeoefend. De eis van het afzonderlijk opbergen is duidelijk en begrijpelijk. Op de vraag
wat deugdelijk afgesloten en voor onbevoegden niet gemakkelijk bereikbare bergplaatsen zijn,
wordt in de Circulaire door de Minister antwoord gegeven. In ieder geval moeten wij uitgaan van
een wapenkast of kluis. Speciale eisen worden niet gesteld, behalve dat hij niet meegenomen kan
worden.
Deugdelijke bergplaats
Als een deugdelijke bergplaats voor wapens en/of munitie wordt uitsluitend aangemerkt een
speciaal voor de opslag van wapens vervaardigde wapenkast/wapenkluis of een andere kluis die
qua uitvoering en inbraakwerendheid daarmee kan worden gelijkgesteld. Een kluis dient
deugdelijk te worden verankerd in de vloer of de muur van het gebouw tenzij de kluis van een
dusdanig gewicht is dat het zo goed als uitgesloten is dat de kluis bij een inbraak kan worden
meegenomen. De wapens en de munitie dienen in afzonderlijke deugdelijke bergplaatsen te
worden opgeborgen. Een wapenkast met een afzonderlijk afsluitbaar binnenkastje voor de
munitie, voldoet aan deze eis.

Aan personen of instellingen die bevoegd zijn tot het voorhanden hebben van grote aantallen
(meer dan 25) wapens(bijvoorbeeld wapenverzamelaars/musea) is het, naast de berging in
(wapen)kluizen, ook toegestaan om wapens en/of munitie op te bergen in een andere deugdelijk
afgesloten bergplaats zoals een speciaal beveiligde (wapen)kamer. De omvang van de te treffen
beveiligingsmaatregelen is uiteraard afhankelijk van de soort (gevaarzetting) en het aantal wapens
dat in het gebouw ligt opgeslagen alsmede van de ligging en de beveiliging van het gebouw,
hetgeen per geval zal moeten worden beoordeeld door een beveiligingsexpert van de politie.
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