
                        SCHIETSTAND  
 
 
 
 
 
 

Huishoudelijk- en veiligheidsreglement 
 
Administratieve bepalingen. 
 
Art. 1) Dit huishoudelijk reglement regelt de betrekkingen van de vereniging met haar leden en met alle 
           gebruikers van de schietstand. Het is een aanvulling op de statuten van de vereniging. Alle activiteiten  
           zullen bekendgemaakt worden via de jaarkalender ( uitgehangen in de inkomhal en beschikbaar op  
           www.ShootingWorld.be ). 
Art. 2) Wijzigingen aan dit huishoudelijk reglement kunnen ten alle tijden aangepast worden teneinde aan de 
           vingerende wettelijke vereisten te kunnen voldoen. 
Art. 3) De aansluiting tot de vereniging, maar ook het gebruik van de schietstand, verbindt het lid/de  
           gebruikers tot de kennis en het aannemen ( zij tekenen voor akkoord via het inschrijvingsformulier) 
Art. 4) a) De schietstanden zijn enkel toegankelijk voor de personen welke in regel zijn met de jaarlijkse of  
           dagelijkse gestorte bijdrage en alle vereiste wettelijke bepalingen. De taverne is toegankelijk voor  
           iedereen. De uitbaters of de dienstdoende afgevaardigde kan een lid of bezoeker de toegang tot de 
           schietstanden geven , of ontzeggen (eventueel met schorsing of uitsluiting tot gevolg), die door zijn  
           gedrag, bewegingen, taal, aanstootgevende kledij of daden het normale leven binnen de inrichtingen 
           belemmert, die tegen de geldende voorschriften indruisen, of die de club en de schutterssport in het  
           algemeen in diskrediet brengen. 
           b) De toegang tot de schietstanden kan uitsluitend door het gebruik van de persoonlijke magneet- 
           lidkaart. Deze zal door elke persoon individueel gebruikt worden, bij het binnenkomen en het verlaten  
           van de schietstanden (Automatische in en uitschrijving van de schutter.) men moet eveneens intekenen  
           in het aanwezigheidsregister zoals bedoeld en beschreven in Art. 3 § 4º van het KB van 13 juli 2000. 

 
Art. 3§ 4º van het KB van 13 juli 2000.Aan de toegang tot de schietruimten moeten vastbladige registers  
           worden neergelegd,waarin elke particuliere schutter en elke schietmonitor telkens zijn naam noteert,  
           het type en kaliber van het vuurwapen waarmee hij zal schieten,evenals de datum en het juiste uur  
           waarop hij de schietruimte betreedt en weer verlaat. De bladzijden van deze registers moeten vooraf  
           worden genummerd en geviseerd door de gemeentepolitie. De personen bedoeld in artikel 24 van de 
           wapenwet moeten er steeds inzage van hebben. Ze moeten tien jaar worden bewaard. 
 

c) De magneetkaart is strikt persoonlijk ! Personen wiens magneetkaart niet functioneert worden 
geacht hetzij de lidmaatschapsvoorwaarden niet meer te vervullen, hetzij van de schietoefeningen 
voorlopig uitgesloten te zijn. Er wordt strikt  op toegekeken dat zij de schietstand niet betreden.  
d) Men kan slechts een bezoeker toegang verlenen tot schietstanden mits gebruikmaking van een 
bezoekerskaart, inschrijving in het aanwezigheidsregister als bezoeker en mits medeweten van de 
uitbater of diens afgevaardigde. Het is bezoekers streng verboden de vuurlijn te betreden, laat staan 
wapens te hanteren. 
 

Art. 5)  De schietstand stelt zijn accommodatie ter beschikking van zijn leden, dewelke deze binnen de  
            geldende normen en voorschriften zullen gebruiken. 



Art. 6)  Wij zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallenen of schade aan persoonlijke bezittingen. 
Art. 7)  De ter beschikking gestelde materialen zullen alleen gebruikt worden in de voor de desbetreffende  
            discipline beschikbaar gestelde stand. Alle schietoefeningen die afwijken van het precisieschieten op de  
            vaste vuurlijn vereisen het toezicht van een door de uitbater aangeduide disciplineverantwoordelijke. 
Art. 8) Het lid is er toe gehouden de schade te vergoeden die hij met opzet en/of door het niet naleven van de  
            reglementen heeft aangericht. 
Art. 9) a) Iedereen kan zich inschrijven als jaarlijks lid door het invullen van een formulier waarop wordt  
            vermeld: naam, voornaam, adres, plaats en datum van geboorte, rijksregisternummer, telefoonnummer, 
            nationaliteit & E-Mailadres. 

b) Alle leden moeten jaarlijks een getuigschrift van goed gedrag en zeden overhandigen en of een  
kopie van hun sportschutterslicentie of jachtverlof (Art. 3 § 3º van het KB van 13 juli 2000) en dit 
telkens vóór 1 januari. 
leden die met deze regel niet in orde zijn, zal de toegang tot de schietstand geweigerd worden  
(blokkering magneetkaart). Lidkaart vervalt. 
 

(Art. 3§ 3º van het KB van 13 juli 2000) 
de bewakingsagenten en de particuliere schutters die gebruik maken van de<schietstand> moeten de uitbater 
jaarlijks een getuigschrift van goed gedrag en zeden overhandigen, die het recentste exemplaar bewaart, 
waakt over zijn vertrouwelijkheid en voor het inzage ter beschikking houdt van de personen bedoeld in artikel 
24 van de wapenwet en in artikel 16 van de bewakingswet; in dit getuigschrift mogen geen veroordelingen zijn 
vermeld zoals bedoeld in artikel 4,§ 2, 1º; personen die als dader of mededader veroordeeld zijn tot een 
vrijheidsstraf van ten minste drie maanden wegens een van de misdrijven bepaald in (Art. 1 § 2 punt 1-4 van 
de wapenwet van 3 januari 1933, 30 januari 1991 en 5 augustus 1997) hebben geen toegang tot de schietstand 
en een lidmaatschap. 
 

De uitbater en zijn afgevaardigden zijn bevoegd te oordelen over de waarde van de geleverde  
stukken. Zij kunnen het lidmaatschap weigeren zonder zich daarover te moeten rechtvaardigen, ook  
naar aanleiding van de loutere jaarlijkse verlenging van het lidmaatschap. 
c) Elk lid mag 1 genodigde schutter of aspirant schutter meebrengen. Het lid zal de volle verantwoorde- 
lijkheid dragen en tijdens het schieten zal hij het toezicht op zijn gast uitoefenen. Hij zal er voor zorgen 
dat zijn genodigde een daglidmaatschap afsluit.Voor de dagleden geldt onverkort wat vermeld staat in  
art. 9 d) en 10 (zie aldaar). 
d) Voorwaarden: daglidmaatschap 
- Titularis zijn van een geldige Schutterslicentie of Jachtverlof prijs 25 € per beurt max 1u. aaneen- 
   sluitend op de 100 m banen. 

            - Vanaf 10 jaar onder begeleiding van een senior aan 10 € per dag voor luchtdrukwapens. 
            - Luchtpistolen kunnen gehuurd worden aan 5 € per beurt! 

- Handvuurwapens kunnen gehuurd worden aan 10 € per beurt! Mits voldaan aan de wettelijke voor- 
  waarden van de vingerende wapenwet. 
- Schoudervuurwapens kunnen gehuurd worden aan 15 € per beurt! Mits voldaan aan de wettelijke  
  voorwaarden van de vingerende wapenwet 
- Mits voorlegging van hun sportschutterslicentie of jachtverlof 
e) Als extern bewijs van lidmaatschap gelden uitsluitend de door de uitbater  opgestelde ‘Attest 
  van Lidmaatschap’. Deze attesten worden uitsluitend uitgereikt aan leden die al hun lidmaatschaps- 
  verplichtingen op het moment van uitreiking voldaan hebben. 

Art. 10) Alle leden en genodigde schutters moeten houder zijn van een al dan niet voorlopige vergunning ,een 
              verweerwapenvergunning (mod.4) , een sportschutterslicentie, jachtverlof of van een vergunning tot 
              het voorhanden hebben van een vuurwapen, een registratiebewijs(mod.9). 

  Buitenlandse gasten die in een lidstaat van de Europese Unie gerechtigd zijn aan dergelijke 
  activiteiten deel te nemen zullen vooraf de vereiste documenten voorleggen die het voorhanden 
  hebben van een vuurwapen in België vergunnen. 
 
 



Definitie: 
 

Iedereen die een vuurwapen manipuleert moet daartoe gerechtigd zijn overeenkomstig wapenwet, 
sportschuttersdecreet of jachtdecreet. 
De originele documenten die de registratie of de vergunning tot het voorhanden hebben van het 
gehanteerde wapen uitmaken evenals eventuele jachtverloven of sportschutterslicenties dienen mee-
gebracht te worden bij ieder bezoek aan de schietstand. 
Buitenlandse gasten die in een lidstaat van de Europese Unie & gerechtigd zijn aan dergelijke 
activiteiten deel te nemen zullen vooraf de vereiste documenten voorleggen die het voorhanden hebben 
van een vuurwapen in België vergunnen. 
 

Art. 11) Elke schutter zal zich houden aan de voorschriften eigen aan de stand waarvan hij gebruikt maakt. 
Art. 12) De uitbater, elke aangestelde medewerker heeft over de gehele accommodatie en te allen tijde 
            het recht om iedere persoon die deze accommodatie of een deel ervan betreedt of verlaat, op  
            volgende voorwerpen en documenten te controleren: lidkaart van de vereniging, legitimatiebewijs, 
            wapens en vergunningen voor deze wapens, aard van de aangewende munitie. 

Ieder lid wordt geacht zijn volledige en onvoorwaardelijke medewerking te verlenen aan een dergelijke 
controle. 

Art. 13) Filmen en fotograferen , evenals de verspreiding ervan, is alleen toegestaan mits 
uitdrukkelijke toestemming van de uitbater of diens afgevaardigden. 

Art. 14) Bij grove onregelmatigheden of onveilige toestanden mogen de uitbaters of de medewerkers 
            iedere  verantwoordelijke schutter terechtwijzen en/of hem /haar verbod opleggen om verder te  
            schieten, en/of hem/haar te gelasten de standen te verlaten. 
Art. 15) Een strikte naleving van onderhavig reglement is gebonden op straf van sanctie. Sancties kunnen door  
            de uitbater en zijn afgevaardigden opgelegd worden aan een bij de club aangesloten lid of leden en kan 
            gaan van een blaam tot schorsing van 12 maanden.  

Tegen een opgelopen sanctie, uitgesproken door een dezer, kan beroep worden aangetekend bij de  
n.v.Saverbel.  

Art. 16) Uit fair-play t.o.v. andere schutters zal iedere aanwezige op de schietstand de andere schutters niet  
            storen tijdens de schietbeurt. En de standen netjes opgeruimd na te laten bij het verlaten dezer. 
Art. 17) Elk nieuw lid dient een veiligheidstest af te leggen, afgenomen door een verantwoordelijke. De  
             uitkomst van deze veiligheidstest wordt in het ledenregister genotuleerd. 
Art. 18) Alle leden en bezoekers dienen zich ten alle tijden strikt te houden aan Art. 3 § 9º van 

het KB van 13 juli 2000: 
 
Art. 3 § 9º van het KB van 13 juli 2000. 
Alcoholische dranken mogen slechts worden genuttigd door particuliere schutters die hun schietactiviteiten 
volledig hebben beëindigd, en in geen geval binnen de schietruimte en de wapenkamer; in deze ruimte geldt 
tevens een algemeen rookverbod; de toegang tot de <schietstand> is ontzegd aan elke persoon die kennelijk 
in staat van dronkenschap verkeert of in een soortgelijke staat ten gevolge van het gebruik van drugs of 
geneesmiddelen. 
 

Er geldt ook een strikt rookverbod in de cafetaria naar aanleiding van het algemene rookverbod in 
sportclubs. Hierop zijn geen afwijkingen mogelijk. Als rookzone staat het terras ter beschikking. 
 

Art. 19) De wapens moeten steeds in goede staat van onderhoud verkeren en de munitie voor deze wapens  
             moet dusdanig gekozen zijn dat het wapen volledig storingsvrij werkt. 
Art. 20) a) De minimum leeftijd voor het ter hand nemen van een wapen is, indien voldaan aan alle wettelijke  
                  vereisten: 
               - 10 jaar voor luchtdrukwapens ( uitsluitend in de luchtstand –10 m) 
               - 16 jaar en in bezit van voorlopige sportschutters licentie voor vuurwapens voor zover de wetgever  
                 dit voorziet. 
               - De toegang tot de schietstand 25m/100m is verboden aan alle –16 jarigen. (KB13 juli 2000.) 



               - 18 jaar voor alle andere schutters of bezoekers. 
                 Daarenboven is de aanwezigheid vereist van één der ouders, voogd of mandataris voor de  
                 luchtdrukschutters van 10 tot 16 jaar en voor de eventuele vuurwapenschutters tot 18 jaar. 

b) Leden, dagschutters of bezoekers moeten zowel bij het betreden als bij het verlaten van de  
     schietstand hun eigen of de aan hen uitgeleende magneetkaart gebruiken. Ze geldt als interne  
     lidkaart en de regelmatigheid van de aanwezigheid op de standen wordt afgeleid uit het al dan 
     niet functioneren van deze kaart. 
 
     In geval van schieten van politie-eenheden of dergelijk is het de eigen veiligheidsverantwoordelijke  
     Die bepaalt welke leden van de eenheid of korps deelnemen aan het schieten. 

 
 
 

2. Gebruik van de schietstanden 
 
veiligheid 
 
Art. 21) Bij brand in de schietstand 
1. Onmiddellijk de schietoefening beëindigen. 
2. Telefonisch de BRANDWEER VERWITTIGEN: de telefoon staat (clublokaal en 
25m stand aan de elektriciteitskast. Tel.: brandweer: 100 
3. BRANDBESTRIJDINGSMATERIAAL gebruiken, indien mogelijk. 
4. Indien de brand niet onmiddellijk bedwongen kan worden moet men de schietstand 
ONTRUIMEN. 
5. Nadat de schietstand ontruimd is moet de ventilatie uitgeschakeld worden, om het 
aanwakkeren van het vuur te voorkomen. 
 
Art. 22) Bij een SCHIETINCIDENT. 
 
1. Onmiddellijk de schietoefening beëindigen. 
2. Telefonisch de DIENST 100 VERWITTIGEN. 
3. EHBO materiaal aanwenden: de EHBO kast bevindt zich in de wapenkamer.. 
4. De uitbater of zijn afgevaardigden verwittigen. (telefoon nr.’s staan op het toestel.) 
5. Niemand mag de terreinen verlaten vooraleer de officiële instanties aanwezig zijn en hiervoor de  
    toestemming hebben verleend. 
 
Art. 23) Bij ONHEIL. 
 
1. Onmiddellijk de schietoefening beëindigen. 
2. Telefonisch de DIENST 100 VERWITTIGEN. 
3. De installaties ontruimen. 
4. De uitbater of zijn afgevaardigden verwittigen. (telefoon nr.’s staan op het toestel.) 
 
Art. 24) Elke onveilige situatie of niet naleving van het reglement moet door iedere lid gemeld worden aan de  
             uitbater of zijn afgevaardigden  
Art. 25) De bezoekers van de schietstanden mogen de schutters niet storen en zullen zich minimum 2 meter 
             van de vuurlijn verwijderd houden. De maximum bezetting van de ondergrondse schietstand 100m en 
             25m is 49 personen. 
 
 
 
 



Art. 26) Het oplossen van storingen. 
 

1) In gelijk welke omstandigheid, hetzij door een storing of het onklaar worden van het wapen of een  
      deel ervan, dient de storing steeds opgelost te worden terwijl de loop naar de kogelvanger gericht 
      blijft. 
2) Bij het niet afgaan van het wapen na het overhalen van de trekker (bij een ketser dus)dient men 
      volgende stappen te doorlopen: 

•  Houdt het wapen minimum 30 seconden op het doel gericht (er kan nl. nog een naverbranding optreden  
    waardoor het kruit in de patroon slechts na enkele seconden vuur zal vatten.) 
•  Ontlaad het wapen en open het sluitstuk. 
•  Indien een gepercuteerde maar niet afgeschoten patroon wordt aangetroffen (een ketser genoemd) dient deze  
    met enige omzichtigheid (deze patroon dient als onstabiele munitie te worden aanzien) in de ketserbak van  
    de schietstand gedeponeerd te worden. 

3) Wanneer u bij het afvuren van het wapen een merkelijk lichtere terugslag wordt bemerkt dan  
      normaal, dan dienen de volgende stappen worden doorlopen: 

•  Ontlaadt het wapen en open het sluitstuk 
•  Ga met een kuisstok door de loop of bij gebrek hieraan,kijk door de loop,om zeker te zijn dat er geen kogel 
in is blijven steken. ( de kans dat een kogel in de loop is blijven steken is zeker niet denkbeeldig. Als met een 
wapen met een op die manier verstopte loop een tweede patroon zou afvuren mag men er bijna 100% zeker 
van zijn dat het wapen uit elkaar zal spatten door de overdruk). 
 
Art. 27) Reactie op de veiligheidsapparatuur. 
 

1) Elke schietstand (behalve de luchtschietstand) is uitgerust met een vuurlijnbeveiliging die  
      automatisch in werking zal treden wanneer er zich iemand voorbij de vuurlijn begeeft. 
      De vuurlijnbeveiliging bestaat uit één of meerdere rode lampen of zwaailicht en een geluidssignaal. 
2)   Bij ingeschakelde vuurlijnbeveiliging mag de schietstand niet gebruikt worden en moeten alle 
      schutters van hun wapens en munitie afblijven. 
2) Wanneer deze vuurlijnbeveiliging tijdens een schietoefening plots in werking treedt, dienen de 
      schutters onmiddellijk het vuren te staken en hun wapens te ontladen. 
 

Art. 28) WISSELEN van de DOELEN(overschrijden van de vuurlijn). 
 

Van toepassing voor alle schietstanden, uitgezonderd bij erkende trainingen Politieparcours of 
(IPSC) schieten. leg het wapen neer, ontlaadt, en open de sluitstukken. 

•  Breng de medeschutters op de hoogte. 
•  Wacht tot alle medeschutters de tijd hebben gehad om hun wapens te ontladen of leeg te schieten en dat ze 
akkoord zijn dat men voorbij de vuurlijn gaat. 
•  Controleer of alle wapens ontladen zijn en dat alle sluitstukken open zijn. 
•  Ga voorbij de vuurlijn en vervang het doel. 
•  Vooraleer de vuurlijnbeveiliging uit te schakelen en aan de medeschutters de mededeling te gegeven dat zij 
hun schietoefening kunnen hervatten, past het zorgvuldig te controleren dat er zich niemand voorbij de vuurlijn 
bevindt. 

Dezelfde procedure dient steeds strikt toegepast wanneer iemand voorbij de vuurlijn moet om 
welke reden dan ook. 

Art. 29) Reinigen van de wapens. 
1º Het algemeen onderhoud en reiniging van de wapens dient bij de schutter thuis of bij de 
wapenmaker te gebeuren. Kleine reinigingen om de bedrijfszekerheid van het wapen te garanderen,  
wanneer men met een zelfde wapen verschillende schietoefeningen wenst mee te doen, is echter wel 

            toegestaan. 
2º De wapens mogen uitsluitend gereinigd worden aan de schiettafel (loop gemikt naar kogelopvanger). 
 



3º Er mogen in geen geval wapens in of uitgepakt of gereinigd worden aan de tafels of rekken achter 
schutters. Deze tafels mogen wel gebruikt worden voor het opbergen van lege wapenkoffers, tassen, 
kaarten e.d. 
Art. 30) De schutter is steeds verantwoordelijk voor zijn wapen en mag in geen geval zijn wapen 
onbeheerd achterlaten (onder toezicht van een medeschutter mag echter wel), tenzij ontladen en 
verpakt in de wapenkamer. Een wapen mag er alleen vertoeven indien de eigenaar van het wapen op de 
infrastructuur van de schietstand aanwezig is. 

 

3. Onderhoud en reiniging van de schietstand. 
 
Art. 30) Na het schieten moeten alle doelen uit de schietbanen verwijderd worden, het afval in de daarvoor  
             voorziene bakken. 

 Beschoten schietschijven mogen uitsluitend op de tafel op de bovenverdieping naast de trappen   
 achtergelaten worden. Elke inbreuk op deze regel kan sancties tot gevolg hebben 

Art. 31) De schutter zal de stand verlaten zonder voorwerpen achter te laten. Hulzen, verpakkingen, enz. zal hij  
             in de daarvoor bestemde bakken deponeren. De laatste schutter zorgt, bij het verlaten van de   
             schietstand, dat de lichten en de ventilatie van de schietbanen uitgeschakeld zijn, alsook de loop-  
             verlichting. 
Art. 32) Alle schietstanden worden min. één maal per week gereinigd door een persoon aangeduid door de  
             uitbater. Elke reinigingsbeurt of herstelling (incl.duurtijd en kostprijs) wordt opgeschreven in het  
             onderhoudsboek en afgetekend. 
Art. 33) Ieder jaar worden van alle schietstanden de wanden en zoldering ontstoft. 

(afgespoten, waar mogelijk, onder hoge druk) Ook dit wordt opgeschreven in het 
 onderhoudsboek en afgetekend. 

Art. 34) Maandelijkse technische controle schietstanden. 
 De maandelijkse technische controle omvat onderstaande punten en wordt uitgevoerd door een 
 technisch onderlegd persoon, aangeduid door de uitbater/eigenaar. 
1. Controle op de goede werking van de vuurlijnbeveiligingen. 
2. Controle van de kogelvangers en banen. 
3. Controle op de goede werking van de noodverlichting. 
4. Controle op het vrij zijn van alle nooduitgangen. 
5. Controle op de goede werking van de noodontgrendelingen van de deuren. 
6. Controle op de aanwezigheid en goede staat van alle brandbestrijdingsmiddelen. 
7. Controle op de inhoud van de EHBO kast. (Volgens inhoudlijst.) 
  De persoon zal zijn bevindingen en eventuele te verrichten herstellingen punt per punt inschrijven in  
  het onderhoudsboek en dit ter ondertekening voorleggen aan de uitbater. Indien uit een van de 
  bovenstaande controles blijkt dat er iets niet in orde is zal door de uitbater onmiddellijk actie genomen  
  worden. 

Art. 35) Een maal per jaar zullen alle brandblussers gecontroleerd worden door een erkende firma, waarmede  
             de uitbater een onderhoudscontract heeft afgesloten. 

 
 
 

4. Schiettechnieken. 
 
Art. 36) Het vuren in een andere richting dan de kogelvanger en op andere voorwerpen of doelen dan dewelke  
              zijn toegelaten op de desbetreffende stand, is verboden. 
Art. 37) Bij elke schietoefening is de schutter die het langste lid is van de vereniging automatisch aangesteld  
             als verantwoordelijke voor deze schietoefening. Hij zal dan ook toezien op het goede en veilige  
             verloop van de schietoefening. Bij wedstrijden zijn steeds monitoren aanwezig. 
 



Art. 38) Elk gebruik van kogels met hardstalen kern, lichtspoormunitie en kwikhoudende munitie is ten  
             strengste verboden. Dit geldt ten allen tijde en voor alle schietbanen. “Alle projectielen moeten inert,  
             niet doorborend en zonder enige pyrotechnische behandeling zijn.(stalen, ontbrandings-, ontplofbare  
             en spoorlatende projectielen zijn verboden). Eveneens verboden zijn hagelpatronen.” Uitgezonderd  
             voor test doeleinden door winkelpersoneel dit mits voorafgaande waarschuwing aan de aan- 
             wezige schutters. 
Art. 39) De 10m-stand is voorbehouden voor luchtdrukwapens en .22 zimmerpatronen. 
Art. 40) Het schieten met zwart kruit is verboden. Zelfgeladen munitie is toegelaten op eigen verant- 
             woordelijkheid, indien vervaardigd volgens alle wettelijke reglementeringen. Bij incidenten daarmede 
             ligt de volle verantwoordelijkheid bij de betrokken schutter, daar deze niet gedekt zal worden door de  
             verzekeringsmaatschapijen. 
Art. 41) In geval van drukke periodes mag er niet meer dan één uur aansluitend geschoten worden per schutter  
             en dient men zeker niet zijn wapens op een schietinstelling achter te laten. 
Art. 42) De uitbater bepaalt de voorwaarden voor het gebruik van de schietstanden voor de door de club  
             ingerichte manifestaties. Alle manifestaties of oefenstonden staan open voor alle individuele leden van 
             de club, indien aan de wettelijke of specifieke vereisten voldaan zijn. 
Art. 43) Tijdens schietoefeningen van IPSC, EPP en disciplines vóór de 25/100 m-lijn, dient er een veiligheids- 
             verantwoordelijke te zijn, aangeduid door de uitbater die de toestemming geeft om de stand te  
             gebruiken. De veiligheidsverantwoordelijke neemt alle nodige voorzorgen teneinde de veiligheid van  
             éénieder te waarborgen en de beschadiging aan de installaties te voorkomen. De veiligheidsverant- 
             woordelijke is persoonlijk verantwoordelijk indien er inbreuken niet worden gemeld aan de uitbater. 

 

5. Schietstand. 
 
Het gebruik van de schietstanden en het schieten zijn onderworpen aan de volgende voorwaarden: 
 
Art. 44) De 25m stand is enkel te gebruiken voor vuistwapens of schouderwapens van het kaliber 
“vuistwapens” (4,5 mm, 6 en 9 mm Flobert, 6,35 mm, 7.65 mm, 9 mm C, 9 mm para, 10 mm auto, . 
22 Zimmer, .22K, .22LR, .22M .32S&W, .40S&W, .38S, .357M,.357 SIG,.41M, .44-40WCF .44M, 45LC, 
.45ACP, .454C, .50AE)  Hagelpatronen van alle kalibers zijn verboden, uitgezonderd met gebruikmaking van 
gladloop-projectielen (Slugs). Andere vuistvuurwapenkalibers worden op individuele basis toegelaten door de 
uitbater voor zover ze in energie en gebruikelijke aanwending overeenkomen met de opgesomde kalibers. 
Uitdrukkelijk VERBODEN zijn .22Hornet, .30M1, .30/30Win & alle andere munitie bedoeld voor het gebruik 
in schoudervuurwapens voor de jacht & eveneens het gebruik van zwart kruit is verboden in gesloten standen. 
De schietlijn van de wapens moet horizontaal blijven. 

 
Alternatief voorstel, parallel aan de regel voor de 100m-baan: 
 
Voor de 25m stand zijn de toegelaten kalibers alle commerciële vuistvuurwapenkalibers. Deze kalibers 
mogen een maximum inslagenergie op 25 meter hebben van 2000 Joule.  
Bewijs van deze energie wordt geleverd door de tabellen van de munitiefabrikant. 
Hagelgeweren van alle kalibers worden uitsluitend met gebruikmaking van gladloopprojectielen of 
slugs genaamd toegelaten. 
In geval van twijfel wordt het kaliber aan de uitbater voorgelegd, hetwelk op individuele basis 
uitzonderingen op bovenstaande regels kan toelaten.  
 

 
Art. 45) Voor de 100m stand zijn de toegelaten kalibers alle commerciële kalibers voor vuist- of schouder-
wapens. Deze kalibers mogen een maximum inslagenergie op 100 meter hebben van 4500 Joule. Bewijs van 
deze energie wordt geleverd door de tabellen van de munitiefabrikant. In geval van twijfel wordt het kaliber 
aan de uitbater voorgelegd, dewelke op individuele basis, uitzonderingen op bovenstaande regels kan toelaten.  
Uitdrukkelijk VERBODEN is het gebruik van slugs, hagelpatronen en zwart kruit.   



Elke nieuwe 100 m-schutter zal een proef moeten afleggen om een individuele toegangspas voor de 100 m-
stand te verkrijgen. Met deze pas kan een baan, per uur, gereserveerd worden op het reserveringsblad in de 
cafetaria..(reservatie uitsluitend op de dag zelf, in de week vanaf 14.00u., weekend vanaf 09.00 u.) 
Art. 46) De volgende schiettechnieken zijn verboden: 

1º Volautomatisch schieten; 
2º Schieten op menselijke silhouetten; 
3º Gewelddadige scenario’s ; 
4º Realistische situaties; 
5º Schieten vanuit dekking; 
6º Schieten waarbij het wapen verborgen wordt gehouden; 
7º Het gebruik van een holster: uitgezonderd bij erkende schiet disciplines waarbij het gebruik van een  
    holster voorgeschreven is. 
8º Van uit de heup schieten en schieten met twee wapens tegelijk; 
9º Schieten met miniatuurkanonnen; 

          10º Schieten met voorladers van welke soort dan ook; 
          11º De hieronder weergegeven bepalingen opgenomen in het KB van 13 juli 2000 dienen strikt    
                nageleefd te worden 

 
Art. 3.1° van het KB van 13 juli 2000. 
Het gebruik van automatische wapens is verboden. Het gebruik van halfautomatische lange wapens is 
verboden behalve als dit noodzakelijk is in een door de gemeenschapsoverheden bevoegd voor sport erkende 
discipline. 
Art. 3.10° van het KB van 13 juli 2000. 
Het beoefenen van schiettechnieken waarbij gebruik wordt gemaakt van realistische situaties, of menselijke 
silhouetten als doel, of gewelddadige scenario’s, of laserrichtapparatuur, of schieten vanuit dekking,of waarbij 
het wapen verborgen wordt gehouden, is verboden voor particulieren en bewakingsagenten. 
 
Art. 47) Uitgezonderd bij schietoefeningen van IPSC of politie-eenheden en schietoefeningen of wedstrijden  
             goedgekeurd door de Raad van Beheer is de circulatie tussen de schietinstellingen en de schietschijven  
             verboden zonder het expliciet akkoord van de aanwezige verantwoordelijke en het functioneren van  
             het veiligheidssignaal. 
Art. 48) Er mag op geen andere voorwerpen dan op de daartoe ontworpen doelen worden geschoten.( fun- 
             doelen uitsluitend mits toestemming van de uitbater of zijn afgevaardigden.) 
Art. 49) Normaal schiet men op I.S.S.F.-schietkaarten, verkrijgbaar in het clublokaal. 
Art. 50) Er zijn ook andere doelen ter beschikking (dierensilhouetten, bowling pins, enz.)Deze doelen mogen  
              slechts gebruikt worden indien aan de volgende voorwaarden voldaan is: 
         1° Toestemming verkregen hebben van een toezichter of uitbater en de door hem opgelegde voorwaarden  
              strikt toepassen. Deze toestemming is eenmalig, en dient derhalve telkens opnieuw verkregen te  
              worden. 
         2° Strikt en continu toezicht van een toezichter of  uitbater. 
         3° De doelen mogen uitsluitend gebruikt worden voor het trainen en wedstrijdschieten van de disciplines  
              waarvoor ze ontworpen zijn. 
Art. 51) Elektrisch bediende snelvuurinstallatie. 

 De bediening van deze apparatuur is voorbehouden aan de discipline verantwoordelijke of de uitbater. 
Art. 52) Schietschijven en snelvuurkaders:  
             Schietschijven te bekomen in het clublokaal . 
Art. 53) De bovenverdieping van de 25 m-stand is voorbehouden voor de .22 schutters, de benedenverdieping  
              voor de zwaardere kalibers, indien er geen verzadiging van de schietbanen is. Na verzadiging van de  
              schietbanen van de linkerzaal, kunnen de schietbanen van de rechterzaal maar eerst ingebruik  
              genomen worden. (uitzondering: de gereserveerde schietoefeningen.) 
Art. 54) Het dragen van oorbeschermers tijdens het schieten met vuurwapens in de 25 m en 100 m stand is  
              verplicht. Het niet naleven van deze regel kan oorletsels tot gevolg hebben. Voor schietoefeningen  
              vóór de 25 m en 100 m lijn is een veiligheidsbril verplicht. 



Art. 55) Na de schietoefening moet de schutter er zich aan de schiettafel of vuurlijn terdege van vergewissen  
             dat het wapen ontladen is en er zich geen patronen meer in de lader bevinden, vooraleer zijn plaats te 
             verlaten en het wapen op te bergen in zijn verpakking. 
Art. 56) Om te mogen schieten met een vuurwapen moeten er ofwel twee schutters in de schietstand zijn ofwel  
             moet de schutter vergezeld zijn van ten minste één persoon. Dit is niet van toepassing indien de  
             camerabewaking in werking is. 
Art. 57) Er mogen GEEN vuurwapens of munitie achterblijven in de lokalen of op de terreinen van de club. 
Art. 58) Een schutter zal niet meer munitie dan nodig is voor zijn schietoefening meenemen in de schietstand. 
Art. 59) De uitbater of zijn afgevaardigden kan 1 of meerdere schietbanen gedurende een welbepaalde periode 
             voorbehouden voor: 
        1° trainingen (in groep) voor bepaalde disciplines; 
        2° het inrichten van wedstrijden; 
        3° het ter beschikking stellen te allen tijde van 1 schietbaan voor het testen & inschieten van 
             wapens, dit heeft voorrang op al de andere activiteiten van welke aard ook.  
        4° het inrichten van de praktische hantering - en schietproef, opgelegd door de wetgeving terzake. 

Dit wordt bekendgemaakt ( activiteitenkalender ) aan het uithangbord in de inkomhal. De 
toegang tot deze stand wordt strikt beperkt tot de leden die deelnemen aan de activiteit 
waarvoor de stand is voorbehouden, alsmede de uitbater, de bestuursleden en de toezichters. 

Art. 60) Voor de verplaatsing met wapens van de woonplaats naar de schietstand en van de 
schietstand naar de woonplaats gelden de ter zake geldende wettelijke verplichtingen, zijnde 

        1) moet ieder lid zijn door de wet voorziene originele documenten betreffende het in zijn bezit zijnde  
            wapen bij zich te hebben. 
        2) moet het wapen verpakt zijn. 
        3) mag het wapen niet geladen zijn met één of meerdere patronen. 
        4) mag bij het wapen met een lader, de lader zich niet in het wapen bevinden, maar moet deze of in geval 
            er meerdere laders zijn afzonderlijk in de handkoffer of tas worden opgeborgen en zonder dat er zich  
            patronen in de lader bevinden. 
Art. 61) De schutters mogen in de taverne hun wapens niet bij zich hebben, deze dienen in de 

persoonlijke voertuigen achtergelaten te worden of in de speciale daartoe voorziene 
wapenkamer. De schutters dragen zelf de volledige verantwoordelijkheid voor hun wapens. 

Art. 62) Geen enkel wapen of munitie mag gemanipuleerd, gekuist , uitgestald of getoond worden in de  
             taverne. Enkel de vuurlijn  of wapenkamer mag voor deze doeleinden gebruikt. Een wapen laden mag  
             niet in de wapenkamer. 
Art. 63) Enkel de schijf overeenstemmend met de stand mag worden gebruikt. 
Art. 64) Vanaf de onderste schietstelling is het streng verboden, met gelijk welk kaliber ook, te schieten naar  
             de schietschijven van de bovenste schietstelling en omgekeerd. Op de bovenste schietstanden van de  
             25m-baan mogen de schijven enkel op de volle 25m-afstand beschoten worden. Bij wijze van  
             uitzondering is het op de onderste standen toegelaten de schijven op een kortere afstand te beschieten. 
Art. 65) Enkel de wapens welke wettelijk ingeschreven, geijkt zijn, en in goede staat verkeren zijn toegelaten.  
             Wijzigingen aan uw wapenregister dienen binnen de 8 dagen schriftelijk doorgegeven te worden aan 
             de uitbater. 
Art. 66) Het is verboden op de zijwanden van de stand te steunen om te schieten. 
Art. 67) Het is uitdrukkelijk verboden het wapen naar personen te richten zelfs wanneer men ervan overtuigd is  
             dat er zich geen patronen in het wapen bevinden. 
Art. 68) Het wapen mag enkel naar het schietdoel worden gericht. 
Art. 69) Demonstraties van wapens, houdingen. overhalen van de trekker. enz aan andere leden of kandidaat- 
             leden mogen alleen aan de vuurlijn of schiettafel geschieden met het wapen in de richting van de  
             schietdoelen. 
Art. 70) Voor IPSC oefeningen moet er een safety-area voorzien worden door de verantwoordelijke. Voor  
             deze oefeningen geldt het desbetreffende, internationale IPSC reglement. 

 

6. Wapenhandeling-Drill van de schutters. 



 
Art. 71) Vervoer en verpakking van het wapen. 

1) Alle wapens dienen ontladen en in een slotvaste koffer, uitgerust met een trekkerslot, of 
uiteengenomen van en naar de schietstand getransporteerd worden; 
2) Eenmaal op de terreinen van de schietstand aangekomen zullen de zoals in 1) beschreven 
verpakte wapens in de wapenkamer worden gelegd, in afwachting van de deelname aan een 
schietoefening. Ook na de schietoefening zullen wapens verpakt zoals in 1) beschreven terug in de 
wapenkamer worden gelegd. 

Art. 72) In- en uitpakken van wapen en munitie. 
1) Het wapen zal enkel in en uitgepakt worden op de schutterstafel aan de vuurlijn nadat is vastgesteld 
dat de vuurlijnbeveiliging niet in werking is en dat er zich ook effectief niemand voorbij de vuurlijn 
bevindt. 
2) Het wapen zal meteen geheel ontladen (dus zonder lader (pistolen)) met het sluitstuk open en met 
de loop naar de kogelvanger op de schutterstafel aan de vuurlijn worden neergelegd. 

Art. 73) Laden van het wapen 
1) De schutter zal zijn wapen dan pas laden als hij volledig klaar is om ook effectief te schieten. 
(schietkaart hangt; oor- en oogbescherming opgezet; kijker geplaatst en 
afgesteld; enz.) 
2) De schutter zal tijdens het laden van het wapen niet al te veel zijdelings verdraaien de loop moet 
steeds +/- in de richting van de kogelvanger blijven. 
3 De schutter zal vanaf het ogenblik dat hij munitie in het wapen brengt dit wapen vast 
nemen en het onder geen enkele voorwaarde terug neerleggen voordat het wapen ontladen is en het 
sluitstuk open is. 
4) De schutter zal zijn trekkervinger (wijsvinger) niet op de trekker plaatsen maar naast de 
trekkerbeugel houden zolang de beweging om het wapen naar het doel te brengen niet is ingezet 

Art 74) Ontwapenen en ontladen van het wapen dient als volgt te gebeuren: 
1) Voor de pistolen: verwijder eerst de lader uit het wapen. Trek vervolgens de slede helemaal achter 
en blokkeer ze in deze stand, bij het achteruittrekken van de slede zal de patroon die in de kamer zat 
hieruit verwijderd worden en uit het wapen vallen. Controleer of de kamer wel degelijk leeg is en leg 
het wapen (met geopend sluitstuk dus) neer in de richting van de kogelvanger. Ontlaadt de lader. Let er 
op dat tijdens al deze handelingen het wapen steeds in de richting van de kogelvanger blijft. 
2) Voor de revolvers: neem met enkele vingers van de vrije hand de haan stevig vast (zodat men de 
haan kan tegenhouden bij liet overhalen van de trekker). Houdt de haan in de achterste stand en haal de 
trekker over. Blijf kracht uitoefenen op de trekker en laat de haan zachtjes naar voren komen. Als de 
haan in de voorste stand is, wordt haan en trekker losgelaten. Open de trommel. Let vooral bij deze 
laatste handeling ook goed op dat het wapen steeds in de richting van de kogelvanger blijft. Het wapen 
mag wel wat naar boven gekanteld worden om het uitdrijven van de patronen te vergemakkelijken, 
maar in het horizontale Vlak moet het wapen op de kogelvanger gericht blijven. Leg het wapen (met geopend 
sluitstuk) neer in de richting van de kogelvanger. 
3) Voor de geweren: indien het geweer een lader heeft dient deze altijd eerst te worden verwijderd. 
Vervolgens dient het sluitstuk achteruit gebracht te worden en afhankelijk van het model in deze stand 
verankerd te worden het sluitstuk moet hoe dan ook open blijven als het wapen wordt neergelegd. Is 
hiervoor geen vergrendeling voorzien of gebeurt deze vergrendeling door het inbrengen van een lege 
lader en wordt het sluitstuk met een veer dichtgedrukt, dan zal de schutter het dichtgaan van het 
sluitstuk verhinderen door in de uitwerpopening een voorwerp in te brengen (bijvoorbeeld een op 
maat gezaagd stukje hout of plastiek) om zo het sluiten van het sluitstuk te voorkomen. 

 
 
 
 

7. LidgeIden. 



 
Art 75) Alle aangesloten leden dienen hetzelfde lidgeld te betalen, zijnde, voor leden die tot éénzelfde gezin 
behoren en onder hetzelfde dak wonen (vader, moeder, kinderen en / of samenwonende partner). 
- Moet het eerste gezinslid de volledige jaarlijkse bijdrage betalen zijnde 250 €. 
- Het tweede gezinslid dat wenst lid te worden betaald 230 €. 
- Jongeren van 16 t/m 17 jaar betalen 130 € 
- Luchtschutters van 12 t/m 15 jaar betalen 130 € ( incl. huur luchtwapens) 
- Voor de vuurwapenstanden dient er het eerste lidmaatschapsjaar 50 € per lidmaatschap bij deze tarieven te 
worden bijgeteld. Wie zijn lidmaatschap niet vóór 1 januari van van het nieuwe werkingsjaar verlengt, dient 
opnieuw deze 50 € op te leggen. De leden worden jaarlijks hiervoor aangeschreven. 
 
 
 

8. Wijzigingen. 
 
Art. 76) Onderhavig huishoudelijk- en veiligheidsreglement kan ten allen tijde veranderd, aangepast,  
            aangevuld of gewijzigd worden naargelang de omstandigheden of noodzakelijkheid vastgesteld door de  
            uitbater en treedt onmiddellijk na bekendmaking aan de aangesloten leden in voege. Ieder lid van de 
            vereniging wordt in het bezit gesteld van dit huishoudelijk reglement vanaf het moment van zijn  
            aanvaarding als lid. Tevens wordt het op een voor iedere gebruiker van de schietstand duidelijk  
            zichtbare plaats opgehangen. 
Art. 77) Al de gevallen, in huidig reglement niet voorzien, kunnen door de uitbater aangevuld worden. 
 
 
 

9. Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 
 

De club beschikt over een aantal gegevens die op U en andere leden betrekking hebben. Zoals dit 
wettelijk is voorgeschreven, geeft de uitbater recht van inzage en verbetering aan iedereen van wie zijn 
persoonlijke gegevens verzamelt. U kan dit recht uitoefenen door U te wenden tot de uitbater. 
Ontslagnemende leden worden aan de bevoegde politionele of gerechtelijke diensten gemeld. 
Aanvullende inlichtingen bekomt U desgewenst ook bij het openbaar register van de Commissie voor 
de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Ministerie van Justitie  
Regentschapsstraat 61, 1000 Brussel. 
Ingeval van twijfel over de juiste interpretatie van één of meerdere reglementen, moet 
bijkomende uitleg gevraagd worden aan de uitbater. 

 
Opgesteld en goedgekeurd te Kontich op 01/11/2011 
 
Vervangt alle vorige reglementen. 
 
 
 
Voor kennisneming en stilzwijgend akkoord toegestuurd aan: - Saverbel nv. 
Voor akkoord en invoegetreding:                                             De uitbater. 

 


