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1.  Algemeen 
 
1.1 Het bestuur van schietsportvereniging Veldhoven, hierna te noemen SSV, verplicht zich de veiligheid in en 
 om de schietaccommodatie te waarborgen. 
 
1.2 Ter handhaving van de veiligheid is het naleven van de baan- en veiligheidsreglementen verplicht. 
 Het bestuur, baancommandant, trainer en VVF (Verenigingsveiligheidsfunctionaris) zien hierop toe. 
 Aanwijzingen van voornoemde personen dienen ten alle tijden opgevolgd te worden. 
 
1.3 Discussies over aanwijzingen vinden nooit plaats op het schietpunt. Indien wenselijk kan, na opvolging van 

de aanwijzing, in de kantine of kantoor overlegd worden. 
 
1.4. In gevallen waarin dit baan- en veiligheidsreglement niet voorziet beslist het bestuur  
 
  
2. Veiligheidsreglement 
 
2.1 U vervoert uw munitie, wapen(s) en magazijnen altijd ongeladen in een afgesloten foedraal, koffer of tas.  

Wapen en munitie worden altijd gescheiden van elkaar vervoert. Ook heeft u uw verlof en identiteitsbewijs  
voorhanden.    

 
2.2  Na binnenkomst plaatst u uw wapen(s) en munitie in de daarvoor aangewezen ruimte. 
 
2.3  U schrijft zich vervolgens in op het presentieregister. Dit geldt ook voor introducés. 
 
2.4 Introducés, mits vooraf aangemeld en goedgekeurd door het secretariaat, mogen alleen onder toezicht van 

een bestuurslid/ VVF of trainer deelnemen aan een schietactiviteit . Als u een introducé mee brengt, dient u 
deze te wijzen op het veiligheids- en baanreglement. Tevens dient door de introducé de 
aansprakelijkheidsverklaring introducé ingevuld en ondertekent te worden.  

 



2.5 Het is niet toegestaan voorafgaand aan schietactiviteiten alcohol of drugs te gebruiken. Gebruikers van 
medicijnen die het reactievermogen en daarmee de schietveiligheid kunnen beïnvloeden mogen niet 
deelnemen aan schietoefeningen. 

 
2.6    Op de schietbaan is het gebruik van een bril en gehoorbescherming verplicht. 
 (Als u deze zelf niet voorhanden heeft kan SSV hierin tijdelijk voorzien)  
  
2.7    U bent als verlofhouder verantwoordelijk voor deugdelijke munitie en wapen(s) 
 
2.8 Zorgt u er tijdens uw verblijf op het schietpunt voor dat u anderen niet stoort of onnodig rumoerig bent en 
 anderen uit hun concentratie haalt. Schutters aanspreken is toegestaan als zijn/haar magazijn  

leeggeschoten is en de situatie veilig is (magazijn eruit en slede, trommel of grendel open staat) 
 
2.9  Het is u als lid wel toegestaan en ook zeer wenselijk, elkaar aan te spreken op onveilige handelingen of 

gevaarlijke situaties op het schietpunt. Elkaar aan kunnen spreken is een voorwaarde voor een veilige 
omgeving en dient logischerwijs respectvol te gebeuren.   

 
2.10    Het is niet wenselijk langer op het schietpunt te blijven dan noodzakelijk. 
 
2.11    U dient een wapen altijd te behandelen alsof het geladen is. 
 
2.12    Het is ten strengste verboden een wapen (ook ongeladen) op iets of iemand anders te richten dan de 
  Kogelvanger. Ook tijdens uitpakken, laden c.q. ontladen, opruimen en inpakken van het wapen.  
       
2.13  Op het schietpunt mogen wapens alléén op tafel worden neergelegd als het magazijn uitgeworpen is en de 
 slede of trommel zichtbaar open. Voor geweerschutters geldt: open grendel of afsluiter. 
 
2.14  Alle schutters dienen een kamervlag voorhanden te hebben. 
 
2.15  Voor aanvang en na afloop van elke schietoefening controleert u het wapen en eventuele magazijnen op de       

aanwezigheid van munitie. Na afloop van uw schietbeurt bergt u het wapen na controle op 
  in uw tas, koffer of foedraal. (alle handelingen met de loop richting kogelvanger) 

 
2.16  Na het verlaten van het schietpunt plaatst u uw wapen(s) wederom in de daarvoor aangewezen ruimte tot u  

vertrekt. 
 
2.17  In geval van een “weigeraar” dient u het scherpe patroon te deponeren in de daartoe bestemde rode bak. 

Scherpe munitie nooit in de hulzenbak of prullenbak deponeren 
 
2.18  Wapens worden alleen uitgepakt op het schietpunt dan wel de daartoe aangewezen plaats bij service pistol, 

parcours en kkg/ gkg 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.  Baanreglement 
 
3.1  Commando’s op de baan: 
 
 STOP STOP STOP   

Dit kan door elk lid geroepen worden bij een noodsituatie. Iedereen legt dan ogenblikkelijk zijn wapen voor 
zich neer met de loop richting kogelvanger, en stapt direct minimaal 1 m. achteruit. Dit is het enige moment 
dat een wapen geladen neergelegd mag worden. Dit commando mag alleen gebruikt worden als er sprake is 
van een acuut gevaarlijke situatie.  

                                                                                                                    
 Vast vuren  

Dit commando wordt gegeven door de baancommandant, VVF, bestuurslid of trainer. Vanaf dat moment  
wordt het vuren gestaakt en wacht men met de loop richting kogelvanger op verdere instructie.                                                                                                              

 
Wapens ontladen  
Aanwezige magazijn verwijderen, wapen ontladen (slede/kamer open en vastzetten, revolver trommel open 
en patronen verwijderen, afsluiter open) vlag plaatsen en neerleggen met de loop in veilige richting. 

 
3.2  Bij een “weigeraar” handelt men als volgt: 

In verband met een mogelijke nabrander wordt het wapen eerst minimaal 30 seconden vastgehouden met 
de loop op de kogelvanger gericht en daarna ontladen. Zo nodig wordt de VVF, trainer of bestuurslid 
gewaarschuwd.         

 
3.3 Kortdurende,  bijzondere wapenhandelingen: 

Eenvoudig en snel te verhelpen storingen worden zoveel mogelijk verholpen op het schietpunt. In 
uitzonderingsgevallen kan de kantoorruimte worden gebruikt, na overleg met, en onder toezicht van een 
bestuurslid. Hierbij vinden nooit handelingen met munitie plaats.  
Reparaties aan een wapen worden thuis of bij de erkende wapenhandelaar uitgevoerd.  

 
3.4 Nooit zomaar weglopen van het schietpunt 
 Als u het schietpunt kort moet verlaten zonder het wapen mee te nemen: 
 - ontlaadt u het wapen. 
 - plaatst u de kamervlag 
 - geeft u bij de baancommandant/ VVF/trainer/ medeschutter aan kort het schietpunt te verlaten.  
 
3.5 Als u het schietpunt langer moet verlaten, bergt u het wapen op in uw foedraal, tas of koffer.  
 
3.6 Het is niet toegestaan gebruik te maken van de volgende munitie: 
 -staalkern 
 -pantser doorborende munitie 
 -explosieve- en lichtspoormunitie 
 -brandstichtende- en expanderende munitie 
  
3.7 Grootkaliber pistool-/revolver- en geweermunitie alleen verkoperde of volmantelpunten toegestaan. 
  
3.8 Herlaadmunitie is alleen toegestaan voor eigen gebruik. Uitgezonderd munitie geproduceerd door de door 

de vereniging aangestelde verenigingsherlader. 
 
3.9 Bij het gebruik van een wapen van anderen dient de verlofhouder van het wapen op het schietpunt 

aanwezig te zijn. Uitzondering hierop is een verenigingswapen welke door aspirant leden zelfstandig 
gebruikt wordt, na vrijgave door een trainer. De uitgifte en inname van een verenigingswapen gebeurt door 
een verenigingsverlofhouder. 

 
3.10 Het schieten met grootkaliber geweer is slechts toegestaan op de daartoe in het huishoudelijk reglement 

aangewezen tijden.   
 



 
4.   Aanvullende en afwijkende regels t.a.v. service pistol 
 
4.1 Wapens en munitie worden geplaatst op de daartoe door de baancommandant aangewezen tafel.  
 
4.2  Wapens blijven ingepakt tot vlak voor aanvang van de schietbeurt en tot dat de baancommandant 
 toestemming geeft de wapens uit te pakken. 
 
4.3  Bij het uitpakken en inpakken is de muur achter de wapentafel de veilige richting. 
 
4.4 Magazijnen mogen voorafgaand aan de schietbeurt worden geladen. Geladen magazijnen niet bij de wapens 

leggen, maar bij u houden. 
 
4.5 Overige munitie wordt na het laden van de magazijnen opgeborgen in uw tas of foedraal. 

 
4.6 Verplaatsing naar het eerste schietpunt gebeurt met wapen naar het plafond gericht en voorzien van 

kamervlag en pas nadat de baancommandant daarvoor toestemming heeft gegeven. 
Verplaatsing tussen de schietpunten tijdens de serie gebeurt met de loop van het wapen richting  
kogelvanger, op één lijn met de overige schutters en op commando van de baancommandant. 

 
4.7 Tijdens de schietbeurt volgt u de instructies van de baancommandant strikt op. 
  
4.8  Toeschouwers of wachtende schutters bevinden zich op veilige afstand, d.w.z. minimaal 3 meter 
 achter de schutters en baanofficials. 
  
4.9 Bij het teruglopen naar de wapentafel na beëindiging van de schietbeurt, veiligheidsvlag plaatsen 
 en wapen met de loop naar het plafond gericht vervoeren. 
  
4.10 Opruimen van het wapen: gevulde magazijnen ontladen en wapen, magazijnen en munitie 
 opbergen in koffer, tas of foedraal. Handelingen met het wapen altijd met de loop richting muur. 
  
4.11 Wapens en/of magazijnen blijven niet onbeheerd op de baan. Bij het verlaten van de schietbaan 
 plaatst u uw wapen(s) in uw koffer, tas of foedraal en vervolgens in de daarvoor bestemde ruimte. 
 
5.   Aanvullende regels t.a.v. parcoursschieten 
 
5.1  In de “Bagging and unbagging only” area mag u het wapen vanuit uw tas in uw holster plaatsen en vice versa 
 
5.2 Alleen in de “safety area” mag u tevens het wapen trekken en de trekker overhalen met de loop in de veilige 

richting. Ook mag u hier een magazijnwissel oefenen met lege magazijnen. Deze plaats is aangeduid met 
“safety area no ammo” 

  
5.3 Zowel de “safety area” als de “Bagging and unbagging only” area zijn altijd gemarkeerd aangegeven op 

een blinde muur. 
  
5.4 Het verhelpen van storingen of kleine reparaties dienen na aanmelding plaats te vinden in de “fumble zone” 
  
5.5  Toeschouwers of wachtende schutters bevinden zich op veilige afstand, d.w.z. minimaal 3 meter 
 achter de schutters en baanofficials. 
  
5.6 Nieuwe deelnemers worden begeleid door een NPSA gecertificeerd schutter en trainer. 
  
5.7  Deelnemende parcoursschutters zijn door een bestuurslid of trainer vrijgegeven voor deelname. Ook is    
 hij/zij in bezit van een geldig wapenverlof of heeft expliciet schriftelijk toestemming van het bestuur. 
 
5.8  Gast schutters dienen zich vooraf aan te melden via het secretariaat en in bezit te zijn van een wapenverlof. 


