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Onderwerp Veiligheid omgaan met wapens 

Datum uitgifte 1 januari 2003 update 1 maart 2016 

Uitgave nummer 2 

 
 
1. Wapens alleen op de schietbaan 
Wapens mogen alleen op de schietbaan of in de bestuurskamer uit de koffer of foudraal 
gehaald worden. In andere ruimtes van het verenigingsgebouw moeten wapens altijd in een 
afgesloten wapenkoffer of –tas zitten. 
 
2. Behandel elk schietwapen alsof het geladen is. 
Als u een wapen ter hand neemt controleert u altijd of dat geladen is. Bij het verplaatsen met 
een wapen hanteert u dat alsof het is geladen, ook als dat niet het geval is. Dat betekent 
voor pistool de wapenvlag geplaats en voor geweer en karabijn de loop naar het plafond. 
 
3. Houd de loop altijd in veilige richting. 
Houd de loop op de schietstand altijd in veilige richting, namelijk: richting kogelvanger. Wijs 
er nooit mee in enige andere richting! Dat is zeker van belang bij vuistschietwapens, omdat 
die relatief klein zijn. Zwaai er dus nooit mee rond!  
 
4. Houd uw vinger van de trekker. 
Houd uw vinger van de trekker en benut de veiligheidspal, ook als u er zeker van denkt te 
zijn dat het wapen niet geladen is. Breng uitsluitend uw vinger naar de trekker als het wapen 
gericht is op het doel dat u wilt raken. Na het schot moet u uw vinger weer direct van de 
trekker halen. Houd die vinger dan gestrekt langs de trekkerbeugel. 
 
5. Beoefen het laden en ontladen van een nieuw wapen op een veilige plaats. 
Beoefen het laden en ontladen van een nieuw wapen op een veilige plaats, totdat u die 
procedures goed onder de knie hebt. 
 
6. Laat nooit een (on-)geladen wapen onbeheerd liggen. 
Laat uw wapen nooit onbeheerd achter op de schietbaan. 
 
7. Draag altijd gehoorbeschermers en een schiet- of veiligheidsbril. 
Het is te allen tijde verplicht gehoorbeschermers en een (schiet- of veiligheids)bril te dragen 
op de schietbaan. 
 
8. Combineer het schieten NOOIT met alcohol. 
Het gebruik van alcohol voor en tijdens het schieten is verboden. Combineer het schieten 
daarnaast NOOIT met drugs in enige vorm, of met zware medicijnen (let op de gele sticker 
op de verpakking).  
 
9. Wijs medeschutters op eventueel onveilig gedrag. 
Niet alleen de veiligheidsfunctionaris en het bestuur is verantwoordelijk voor de veiligheid en 
de sfeer op de vereniging. Iedereen is (mede)verantwoordelijk en wordt geacht andere leden 
te wijzen op potentieel onveilig gedrag. 
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10. Voorschriften behorende bij verlof Wet Wapens en Munitie 
Heeft u een verlof tot het voorhanden hebben van een (schiet)wapen, houd u zich dan aan 
de daarop vermelde Voorschriften ten aanzien van vervoer en bewaring. 
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Onderwerp 
Huishoudelijk Reglement van de 
schietsportvereniging “De Duinschutters” 

Datum uitgifte 1 januari 2003 update 1 maart 2016 

Uitgave nummer 2 

 

 
Artikel 1. 
1. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur. 
2. De secretaris is belast met het bijhouden van de registers, de verslaglegging en het 
opmaken van het jaarverslag. 
3. De penningmeester is belast met de inning van de contributie, het kasbeheer en het doen 
van betalingen. 
4. Alle uitgaande brieven worden namens het bestuur door de voorzitter, de secretaris of de 
penningmeester ondertekend. 
 
Artikel 2. 
1. De hoogte van de inschrijfgelden en contributie worden volgens de statuten door de ALV 
vastgesteld. 
2. De hoogte van de schietgelden, boetes, bartarieven en andere bedragen worden door het 
bestuur vastgesteld en bekendgemaakt. 
 
Artikel 3. 
Het bestuur is gerechtigd aanvragen tot toetreding als lid te weigeren en is hiervoor geen 
verantwoording schuldig, noch aan de ALV, noch aan de betrokken aanvrager. 
 
Artikel 4. 
1. Leden hebben de plicht zich te gedragen aan alle eisen die de schietsport redelijkerwijs 
aan hen stelt (zie ook gedragsregels). 
2. Leden hebben de plicht bij toerbeurt baliedienst te vervullen naast een dienstdoende 
bestuurslid. Dit is nodig om de veiligheid tijdens de schietavonden te kunnen waarborgen. 
Leden worden tijdig schriftelijk voor de baliedienst opgeroepen en dienen in geval van 
verhindering zelf voor vervangen te zorgen. 
 
Artikel 5. 
1. Leden die zich naar het oordeel van het bestuur op de één of andere wijze niet behoorlijk 
gedragen, kunnen zondermeer worden geschorst. Van een zodanig besluit wordt op de 
eerstvolgende ALV mededeling gedaan. De leden kunnen daarna uitspraak doen. 
2. Leden die zich onttrekken aan de verplichte baliedienst krijgen door het bestuur op grond 
van de statuten een boete opgelegd. Indien deze boete niet tijdig wordt betaald volgt daarop 
een besluit tot royement. Tegen dit besluit staat beroep open op de ALV. 
 
Artikel 6. 
Het bestuur behoudt zich het recht voor die maatregelen te nemen welke ze nodig acht in het 
belang van de vereniging, waarin de statuten en huishoudelijk reglement niet voorzien. 
 
Artikel 7. 
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Het bestuur bepaalt de dagen en tijden waarop de schietoefeningen zullen worden 
gehouden. Gaan de schietoefeningen niet door, dan zal dit door het bestuur aan de leden 
worden bekend gemaakt. 
 
Artikel 8. 
Wapens en munitie zullen in het schietlokaal aanwezig zijn. De commissie aangewezen voor 
het materiaalbeheer draagt hiervoor zorg. 
 
Artikel 9. 
Elk lid schiet minimaal twee series van vijf schoten. Een eenmaal begonnen serie moet 
zonder onderbreking worden uitgeschoten. 
 
Artikel 10. 
Gedurende de oefeningen zijn de leden verplicht zich te houden aan de aanwijzingen van de 
baancommandanten, die op de voorgeschreven uren aanwezig zijn. 
 
Artikel 11. 
Niemand mag zich zonder toestemming van het dienstdoend bestuurslid naar de schietbaan 
begeven. Het schieten gebeurt in volgorde van binnenkomst. 
 
Artikel 12. 
Alle wapens mogen niet anders dan op de schietstand en in de richting van de kogelvanger 
worden geladen. 
 
Artikel 13. 
Van de schietresultaten zal door de baangriffier aantekening worden gehouden. 
 
Artikel 14. 
Nieuwe leden worden na vier opeenvolgende schietbeurten door de baangriffier ingedeeld in 
klasse A, B, C of D. 
Het bestuur stelt telken jare de klassenindeling aan de hand van bereikte resultaten vast, 
waartoe de baangriffier de gegevens verstrekt. 
 
Artikel 15. 
1. Het bestuur draagt zorg voor de organisatie van interne competities in geweer, karabijn en 
pistool disciplines, waarmee voldaan kan worden aan de vereisten voor het verkrijgen en 
behouden van een verlof tot het voorhanden hebben van een wapen. 
2. Leden worden geacht aan ten minste één van deze competities deel te nemen. 
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Onderwerp Gedragsregels 

Datum uitgifte 1 januari 2003 update 1 maart 2016 

Uitgave nummer 2 

 
 
Van alle leden wordt het volgende verwacht: 
 
1. Gebruik de accommodatie alsof het uw eigen huis is. 
 
2. De rommel die u maakt, ruimt u zelf op. 
 
3. Na het schieten raapt u hulzen, gebruikte schijven, lege munitiedoosjes e.d. op en 

deponeert die in de daarvoor bestemde afvalbakken (papier in de papierbak). 
 
4. Na gebruik van consumpties in de kantine, brengt u de gebruikte kopjes, flesjes, 

glazen, bordjes e.d. terug naar de bar. 
 
5. Consumpties, munitie en schietschijven rekent u contant af. 
 
6. In de omgang met anderen hanteert u de fatsoenregels die onder beschaafde 

mensen gebruikelijk zijn. 
 
7. Klachten bespreekt u, al naar gelang hun aard, met de veiligheids-commissaris of 

met een bestuurslid. 
 
8. Auto’s, brommers en rijwielen parkeert u op de daarvoor aangewezen plaatsen en 

wel zo, dat het vervoermiddel geen overlast aan anderen bezorgt. 
 
9. Bij het verlaten van het pand veroorzaakt u geen overlast voor de omwonenden. 
 
10. Het is verboden om vóór en tijdens het schieten alcohol of andere stoffen die het 

gedrag kunnen beïnvloeden te gebruiken. Wanneer u dit toch doet, heeft het 
dienstdoend bestuurslid of diens vertegenwoordiger de plicht u de toegang tot de 
schietbanen te ontzeggen. 
 
Een ieder dient in deze zijn/haar verantwoordelijkheid te kennen. 
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Onderwerp 
Nadere toelichting verbod op gebruik alcohol 

voorafgaand en tijdens schieten. 

Datum uitgifte 1 januari 2003 update 1 maart 2016 

Uitgave nummer 2 

 
 
“Het is verboden om voor en tijdens het schieten alcohol, of andere stoffen die het 
gedrag kunnen beïnvloeden te gebruiken. Wanneer u dat toch doet, heeft de 
veiligheidscommissaris de bevoegdheid u de toegang tot de schietbanen te 
ontzeggen. Een ieder dient in deze zijn/haar verantwoordelijkheden te kennen”. 
 
Dit staat in de gedragsregels van de Duinschutters te lezen. 
 
Tijdens het beoefenen van de schietsport kan, door ondeskundig of nonchalant gebruik van 
schietwapens, ernstig letsel veroorzaakt worden. 
 
De vereniging (bestuur en leden) heeft als “rechtspersoon” de verantwoordelijkheid voor haar 
leden tijdens de periode dat deze zich op het verenigingsterrein bevinden. 
Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen aanwezigheid binnen en aanwezigheid 
buiten het verenigingsgebouw. 
 
Buiten (op de parkeerplaats) gelden de normale omgangsvormen, dwz er dient met elkaar en 
met de omwonenden rekening gehouden te worden, dus netjes parkeren en geen lawaai 
maken.  
 
Binnen het verenigingsgebouw, waar actief met schietwapens wordt omgegaan, gelden er 
extra regels welke tot doel hebben de schietveiligheid te verhogen. 
Een van deze regels is het verbod op alcohol of andere stoffen die het gedrag kunnen 
beïnvloeden voorafgaand of tijdens het schieten.  
 
Dit verbod is niet alleen opgenomen om de schietveiligheid te verhogen maar ook om in het 
geval van een ongeval een beroep te kunnen doen op de “Algemene Ledenverzekering”. 
Hierbij geldt dat, indien bij een ongeval alcohol in het spel is, er niet wordt uitgekeerd. 
Tevens zal de goede naam van de vereniging  en de schietsport beschadigd worden. 
Daarom wordt hier zeer streng op toegezien.  
 
 
Personen die zich willens en wetens niet aan deze regel houden, worden onverwijld 
geroyeerd. 
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Onderwerp Gebruik 25 meter baan 

Datum uitgifte 1 januari 2003 update 1 maart 2016 

Uitgave nummer 2 

 
 
Voor het schieten met groot kaliber mag alleen op een afstand van 25 meter geschoten 
worden. 
 
Voor het schieten met klein kaliber mag geschoten worden op afstanden van 10,  12 en 25 
meter. 
 
'Militair Pistool' en ‘Service Pistol’ zijn aparte disciplines waarbij de schutters zich over de 
baan bewegen. Deze actieve disciplines worden alleen geschoten met een 
veiligheidsfunctionaris op de baan aanwezig. Alle aanwijzingen van de veiligheidsfunctionaris 
worden onverwijld opgevolgd. 
 
Wanneer de uitvoerende schutter zich op de schietbaan bevindt, dienen wachtende 
schutters voor de schietstand te blijven en hun wapens mogen niet geladen zijn. 
 
Voor deze disciplines geldt dat de doelen pal voor de kogelvanger opgesteld dienen te 
worden. 
 
Het dragen van gehoorbescherming en een veiligheidsbril is verplicht. 
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Onderwerp Competitie kaarten 

Datum uitgifte 1 januari 2003 

Uitgave nummer 1 

 
 
Voor het ‘competitie schieten klein kaliber’ worden geen losse kaarten verkocht. 
Wanneer een schutter een competitie kaart koopt, dient hij/zij het desbetreffende bedrag 
voor kaart plus kogels te betalen. 
 
Dit geldt ook wanneer de schutter gebruik maakt van eigen munitie. 
Deze regeling is er omdat een competitie zelfdragend moet zijn met betrekking tot de 
aankoop van prijzen en van de magere winstmarge op de verkoop van enkel losse kaarten 
kunnen geen prijzen bekostigd worden. 
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Onderwerp Schietbeurten en Schietboekje 

Datum uitgifte 1 januari 2003 update 1 maart 2016 

Uitgave nummer 2 

 
 
 
Van iedere schietbeurt wordt aantekening gemaakt in een schietboekje. Dit schietboekje 
wordt aan leden verkocht in de vereniging. 
 
Het schietboekje wordt afgetekend en gestempeld door het dienstdoende bestuurslid nadat 
het betreffende lid geschoten heeft. Het lid kan zelf eventueel aantekenen met welke 
discipline hij heeft geschoten en welke score daarbij is gehaald (dit is niet noodzakelijk). 
 
Het schietboekje doet (ook) dienst als schietregister ten behoeve van het verkrijgen en 
verlengen van een verlof tot het voorhanden hebben van een vuurwapen. 
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Onderwerp Uitgifte Verenigingswapens 

Datum uitgifte 1 januari 2003 update 1 maart 2016 

Uitgave nummer 2 

 
 
 
De uitgifte van verenigingswapens geschiedt door het door het bestuur gemachtigde 
dienstdoende  baliemedewerker (met verenigingsverlof). 
 
De uitgifte wordt digitaal aangetekend in de uitgiftecomputer waar het nummer van het 
wapen en het verenigingsnummer van  het betreffende lid wordt geregistreerd.  
 
Bij handvuurwapens wordt het wapen met één magazijn en munitie meegegeven. Bij 
teruggave wordt door de baliemedewerker gecontroleerd of het wapen ontladen is. 
 
Bij een geweer of karabijn wordt het sleuteltje van het wapenkastje meegegeven met een 
magazijn ingeval van een karabijn. Na het schieten wordt het sleuteltje terug ontvangen. 
 
Vervolgens wordt in de uitgiftecomputer de terugontvangst geregistreerd. 
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Onderwerp Puntentelling competitie schieten 

Datum uitgifte 1 januari 2003 update 1 maart 2016 

Uitgave nummer 2 

 
 
Karabijn: 
In afwijking van de officiële puntentelling, geldt voor de competitie binnen de Duinschutters 
voor het karabijnschieten de volgende scherpere puntentelling: 
Tot en met 9 geldt : ‘hart schot’. 
Voor 10 geldt  : ‘geheel in het wit’. 
 
Door deze aanpassing wordt de moeilijkheidsgraad verhoogd en daarmee de spreiding 
tussen de verschillende klassen verbeterd. 
 
Pistool: 
Hier geldt altijd voordeel schutter. Bij twijfel gebruik het ‘schotmaatje’. 
 
Geweer: 
Hier geldt ook voordeel schutter, met uitzondering van de 10 waarbij de gehele witte punt 
weggeschoten dient te zijn. 
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Onderwerp Permissie schieten met groot kaliber 

Datum uitgifte 1 januari 2004 update 1 maart 2016 

Uitgave nummer 2 

 
 
Permissie schieten met groot kaliber. 
 
De voorwaarden om met groot kaliber te kunnen gaan schieten, zijn: 
 

1. Het lid dient de basis schietcursus volledig en naar tevredenheid te hebben 
afgemaakt. 

2. Het lid dient minimaal een jaar vol lid te zijn (dus anderhalf jaar inclusief het half jaar 
aspirant lidmaatschap). 

3. Het lid moet minimaal 18 schietbeurten in het schietboekje geregistreerd hebben 
staan. 

4. De eerste twee schietbeurten met groot kaliber vinden plaats onder toezicht van een 
verantwoordelijk persoon (trainer/bestuurslid/ baancommandant). 
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Onderwerp Bezoekers – Gasten - Introducés - Gastschutters 

Datum uitgifte 1 januari 2004 update 1 maart 2016 

Uitgave nummer 1 

 
 
Onder ‘Bezoeker’ wordt verstaan eenieder die het verenigingsgebouw betreedt (lid / gast / 
introducé / gastschutter). 
 
Elke Bezoeker dient zich in het Presentie Register in te schrijven (Wettelijk verplicht). 

 
Onder een ‘Gast’ wordt verstaan een persoon welke door een van de leden op een 
schietavond wordt meegenomen voor sociaal contact. 
De uitnodigende partij stelt zeker dat de gast zich in het presentie register inschrijft met 
vermelding van naam en adres. 
Een lid mag één en dezelfde gast slechts drie maal per jaar voor een bezoek uitnodigen. 
 
Onder een ‘Introducé’ wordt verstaan een persoon welke op individuele basis langs komt of 
door een van de leden op een schietavond wordt meegenomen om zich op de hoogte te 
stellen van de schietsport en op die avond of na afspraak op een nader te bepalen datum 
onder begeleiding van een basis trainer enkele proefkaarten schiet. 
Het dienstdoend bestuurslid / de uitnodigende partij stelt zeker dat de introducé zich in het 
presentie register inschrijft met vermelding van naam en adres. 
De introducé betaalt de normale prijs voor kogels en kaarten. 
De ‘Regeling met betrekking tot het lidmaatschap’ dient uitgelegd en toegepast te worden. 
 
Onder een ‘gastschutter’ wordt verstaan een persoon welke door een van de leden op een 
schietavond wordt meegenomen en die reeds lid is van een andere schietvereniging. 
De uitnodigende partij stelt zeker dat de gastschutter zich in het presentie register inschrijft 
met vermelding van naam en adres en naam van de vereniging waarvan de gastschutter lid 
is. 
De gastschutter betaalt €10,00 (tien euro) en heeft dan het recht om van een schietbaan 
gebruik te maken voor een periode van maximaal één uur en vijftien minuten (vijf kwartier) 
hetgeen overeenkomt met de tijd welke reglementair staat voor het schieten van een 
wedstrijd serie. 
Voor Historische Wapens bedraagt deze tijd vijfenveertig (45) minuten. 
De gastschutter betaalt de normale prijs voor kogels en kaarten. 
Eén en dezelfde gastschutter mag slechts éénmaal per maand van de faciliteiten van de 
vereniging gebruik maken. 
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Onderwerp Toegestane wapens en munitie 

Datum uitgifte 1 januari 2004 

Uitgave nummer 1 

 
 
Toegestaan zijn wapens welke voldoen aan een KNSA discipline. 
 
Op de kleine baan mag enkel met klein kaliber munitie geschoten worden (.22) en de munitie 
mag geen harde (stalen) kogel bevatten. 
De impact op de kogelvanger mag niet groter zijn dan 400 Joules. 
(.22 Rem Jet is dus niet toegestaan). 
 
Op de grote baan mag met groot kaliber munitie geschoten worden en de munitie mag geen 
harde (stalen) kogel bevatten. 
De impact op de kogelvanger mag niet groter zijn dan 2000 Joules. 
 
Formule impact berekening in Joules: 
[(mondingssnelheid)² x gewicht kogel in grammen] / 2000 
 
Een overzicht met informatie over verschillende soorten munitie is in de bestuurskamer 
aanwezig. 



 

S.V. ”DE DUINSCHUTTERS” 

Opgericht  2  november  1970 
Dijkzicht 4,  2211 HZ  Noordwijkerhout    tel. 0252-371897 

 
 
 

 17 

 

Onderwerp Baliedienst 

Datum uitgifte 1 maart 2016 

Uitgave nummer 1 

 
 
 
Artikel 1 
Leden zijn verplicht bij toerbeurt een baliedienst te vervullen. Baliediensten zijn nodig om de 
veiligheid tijdens de schietavonden te kunnen waarborgen. 
 
Artikel 2 
Leden worden hiertoe tijdig schriftelijk opgeroepen 
 
Artikel 3 
Indien een lid op de opgeroepen datum is verhinderd, is hij zelf verantwoordelijk voor 
vervanging. 
 
Artikel 4 
Komt een lid (of zijn vervanger) niet opdagen, dan wordt hem een boete opgelegd van € 35,-. 
 
Artikel 5 
De boete is geen vervanging of afkoop van de baliedienst. Het betreffende lid zal opnieuw 
worden ingedeeld voor een vervangende baliedienst en blijft de boete verschuldigd. 
 
Artikel 6 
Niet tijdige betaling van de boete leidt automatisch tot royement van de vereniging. Tegen dit 
besluit staat binnen een maand beroep open op de algemene ledenvergadering. Tot die tijd, 
of het moment dat over het beroep is beslist, geldt het besluit als een schorsing. 
 
Artikel 7 
Royement bij de vereniging leidt ook tot opzegging bij de KNSA (tenzij het lid ook bij een 
andere schietvereniging lid is en via die vereniging bij de KNSA is aangesloten). 
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Onderwerp Servicepistol 

Datum uitgifte 1 maart 2016 

Uitgave nummer 1 

 
 
REGLEMENT SERVICE PISTOL  

Deze discipline wordt verschoten met klein kaliber (.22) of groot kaliber (.30 - .459) op de 
bijbehorende schietschijven: 3201/60 (kkp) en 3201 (gkp). 
 

ALGEMEEN 

 U schrijft zich in bij de balie en ontvangt daar een ‘service pistol kaartje’. Schietschijven 

en munitie en eventueel een verenigingswapen ontvangt u direct voorafgaand aan de 

wedstrijd op de baan zelf uit handen van de baancommandant. 

 Tijdens schietseries zijn uitsluitend de baancommandant, een veiligheidsfunctionaris 

en één of twee deelnemers op de baan. Toeschouwers kunnen kijken vanachter het 

glas! 

 De baancommandant roept nieuwe deelnemers de baan op. 

 Daar wordt munitie uitgereikt en (als u niet over een eigen wapen beschikt) een 
verenigingswapen met patroonhouders. Wapens mogen niet met meer patronen 

worden geladen dan de patroonhouder kan bevatten. De patroonhouders worden op 

aanwijzing van de baancommandant geladen. Heeft u minder dan vier patroonhouders, 

dan zorgt de veiligheidsfunctionaris tussen de series voor het herladen van de lege 

patroonhouder. De schutter draagt alle 24 patronen bij zich. 

 Er wordt geen proefserie geschoten, tussen iedere serie wordt niet geteld en niet 

geplakt 

 De schutters verplaatsen zich over de baan op aanwijzing van de baancommandant en 
steeds met geplaatste veiligheidsvlag (of ongeladen wapen in holster). Elke 

verplaatsing met een geladen wapen is verboden. 

 De schutter mag met 1 of 2 handen schieten. 

 Het dragen van oor- en oogbescherming is verplicht  

 Storingen zijn voor eigen rekening. Er is geen enkele compensatie, herhaal- of 

inhaalserie, ongeacht de oorzaak! 

 Aan het einde van de series zitten er op elke schijf maximaal 12 treffers. Bij teveel 

treffers worden de hoogste treffers afgewaardeerd op 0 (nul). Dit wordt door de 

baancommandant genoteerd op de schietschijf. 

 Voor elk schot dat valt vóór het startsignaal of na het eindsignaal van iedere serie, 

wordt na afloop van de series de hoogst treffer afgewaardeerd op 0 (nul). Dit wordt door 

de baancommandant genoteerd op de schietschijf. 

 Schietschijven worden voorzien van weekstempel, lidnummer en naam ingeleverd bij 

de baancommandant. 

 Alle aanwijzingen van de baancommandant en veiligheidsfunctionaris worden direct en 

zonder discussie nageleefd.  
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HET VERLOOP VAN DE WEDSTRIJD 
 

Bij de Duinschutters werken we naast de vaste commando’s (zie hierna) met een 
‘piepsignaal’. Een korte piep geeft de start van een serie aan, een lange piep het einde van 
een serie. In serie drie (die bestaat uit drie keer twee schoten) hoort u dat dan ook drie 
keer. 

 

SERIEBESCHRIJVING 

 

Serie 1: Vanaf de 25 meter lijn verschiet u zes schoten uitsluitend op de linker schijf in 15 
seconden. De houding is vrij, dus een- of tweehandig. Na deze serie loopt u met 
ongeladen wapen en geplaatste veiligheidsvlag, op commando van de baancommandant, 
verder naar de 20 meter lijn.  

 

Serie 2: Vanaf de 20 meter lijn schiet u binnen 10 seconden zes schoten, waarvan drie op 
de linker schijf en drie op de rechter schijf. 

 

Serie 3: Vanaf de 15 meter lijn schiet u drie maal twee schoten op de rechter schijf, steeds 
in drie seconden tijd. Let op dat u tussen iedere twee schoten de vaardige houding weer 
aanneemt. Het niet hernemen van de vaardige houding leidt tot het afwaarderen van de 
daaropvolgende schoten! 

 

Serie 4: Vanaf de 10 meter lijn schiet u zes schoten binnen zes seconden 
waarvan drie op de linker schijf en drie op de rechter schijf. 
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COMMANDO’S 
 
"LADEN"  Veiligheidsvlag verwijderden, gevuld magazijn in wapen 

invoeren, doorladen en richtoefeningen doen.  
"SCHUTTER GEREED"  Indien niemand zijn hand opsteekt neemt de 

baancommandant aan dat u gereed bent en gaat hij verder 
met  

"VAARDIGE HOUDING"  U houdt uw wapen met een of twee handen vast, max. 45 
graden t.o.v. de lichaams-as en niet binnen de schietlijn. Na 
5 sec. wordt het startsignaal gegeven (korte piep). 

“ONTLADEN” en “LEEG TONEN”  Wanneer akkoord volgt het navolgende commando:  
"VOLGEND SCHIETPUNT"  De schutter mag dan oplopen waarna het commando:  
“LADEN”  wordt gegeven. De schutter plaatst dan pas een magazijn en 

laadt het wapen door. Deze commando’s  vanaf  
“SCHUTTER  GEREED” herhalen zich gedurende de serie 
en eindigen met:  

"ONTLADEN" en “LEEG TONEN”  Magazijn verwijderen en het wapen leeg tonen. 
Veiligheidsvlag plaatsen.  

"WAPENS BERGEN EN BAAN 
VERLATEN"  

Spreekt voor zich. De schietschijven worden pas gehaald 
nadat alle wapens geborgen zijn onder toezicht van de 
veiligheidsfunctionaris. 

 

 
REGELS VERENIGINGS COMPETITIE SERVICE PISTOL: 
 

 10 avonden wordt er conform de voorschriften geschoten steeds vanaf 21.00 uur tot 

uiterlijk 22.30. Op één avond mogen per schutter maximaal twee geldende wedstrijden 

worden geschoten (voor zover de drukte dat toelaat; zo kan worden ingehaald/vooruit 

geschoten). 

 Alleen (minimaal) 8 tijdens deze avonden geschoten wedstrijden voorzien van 

‘competitiestempel’ en lidnummer gelden als een volwaardige verenigingscompetitie 

(elders of op andere momenten geschoten kaarten tellen NIET). 

 Kaarten worden voorzien van stempel en lidnummer op de schietavond ingeleverd bij 

Luc/Michel die de scores bijhouden. Alle geschoten wedstrijden worden bijgehouden. 

 Indien meer dan 8 wedstrijden worden geschoten, tellen voor de einduitslag de 8 

hoogste scores (de laagste scores vervallen). 

 Worden door een schutter minder dan 8 wedstrijden geschoten dan is aan de 

verenigingscompetitievereisten niet voldaan. 

 De competitie kent geen klasse-indeling 

 Het bestuur behoudt zich het recht voor om data of regels te wijzigen maar zal zich 

inspannen dat iedereen in de gelegenheid is de competitie af te maken. 
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Onderwerp Barreglement “Bar SV de Duinschutters” 

Datum uitgifte 1 januari 2015 

Uitgave nummer 1 

 
 
Preambule  
 
 
In overweging nemende dat: 
 

- op basis van de Drank- en Horecawet SV de Duinschutters dient te beschikken over 
een Drank- en Horecavergunning en – vanwege de aard van de activiteiten – over 
een bestuursreglement;  

 
- in dit verband wordt bedoeld: een verenigingsgebouw met een bar in eigen beheer; 

 
- SV de Duinschutters met een Drank- en Horecavergunning in de wet wordt 

beschouwd als een horecalokaliteit, wat betekent dat er ter plaatse bedrijfsmatig of 
tegen kostprijs (alcoholhoudende) dranken worden verstrekt; 

 
- een bestuursreglement regels dient te bevatten die verantwoorde verstrekking van 

alcoholhoudende drank in SV de Duinschutters waarborgen; 
 

- in een bestuursreglement tevens paracommercie bepalingen zijn opgenomen die tot 
doel hebben ongeoorloofde vormen van concurrentie met de reguliere horeca te 
voorkomen; 

 
- het volgen van de regels betreffende ongeoorloofde concurrentie kunnen de 

Belastingdienst overtuigen van het niet-commerciële karakter van de horeca-
activiteiten in een stichting; 

 
Heeft het bestuur het volgende bestuursreglement “Bar SV de Duinschutters” vastgesteld en 
laten bekrachtigen door het bestuur van Schietvereniging SV de Duinschutters. 
 
 
Bestuursreglement  “BAR SV DE DUINSCHUTTERS” 
 
 
Paragraaf 1 Algemene bepalingen 
 
 
Artikel 1 Begripsbepalingen  
 
a)  Alcoholhoudende dranken: 
 Zwakalcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol 
 Sterke drank: gedistilleerd met 15% alcohol of meer. 
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b) Sociale Hygiëne:  
Met Sociale Hygiëne wordt bedoeld dat mensen gezond met elkaar omgaan; dat ze rekening 
houden met elkaars waarden, normen en rollen. Binnen de vereniging gaat het vooral om 
kennis van en inzicht in de invloed van alcoholgebruik (en- misbruik). Belangrijk hierbij zijn 
huis- en gedragsregels en sociale vaardigheden om deze regels uit te dragen en na te leven. 
Verder houdt Sociale Hygiëne kennis in van de Drank- en Horecawet en verwante 
regelgeving en doelgroepen en van technische, bouwkundige en ruimtelijke voorzieningen 
van de inrichting. 
 
c)  Barbediening:  
De vereniging heeft ten minste twee vrijwilligers, in het bezit van de verklaring Sociale 
Hygiëne en voldoen aan de eisen van zedelijkheid en staan als zodanig vermeld op de 
vergunning van de vereniging. Zij kunnen de onmiddellijke leiding geven aan de uitoefening 
van de horecawerkzaamheden in de bar van de vereniging. 
 
 
Artikel 2   Wettelijke bepalingen 
 
Uit oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking moeten de volgende wettelijke bepalingen 
worden nageleefd: 
- Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 16 jaar is verboden. 
- Verkoop van sterke drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden. 
- Leeftijdsgrenzen en schenktijden moeten zichtbaar in de verkoopruimte worden 

opgehangen. 
- De verstrekker van alcohol dient bij de aspirant-koper de leeftijd vast te stellen, tenzij 

betrokkene onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt. 
- Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare 

orde, veiligheid of zedelijkheid. 
- Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te verstrekken aan dronken personen. 
- Het is verboden personen toe te laten in de accommodatie die dronken zijn of onder 

invloed zijn van andere psychotrope stoffen. 
- Op momenten dat in de accommodatie alcoholhoudende drank wordt verstrekt, is er altijd 

ofwel een barbediening aanwezig die in het bezit is van een Verklaring Sociale Hygiëne, 
ofwel een barvrijwilliger die geïnstrueerd is overeenkomstig de in artikel 6 vastgelegde 
"instructie barvrijwilliger". 

 
 
Artikel 3  Vaststellen en wijzigen 
 
1. Het bestuur van de SV de Duinschutters stelt het reglement zelf vast. Wijzigingen van het 

bestuursreglement komen op dezelfde wijze tot stand. 
 
2. Het bestuursreglement moet worden voorgelegd aan de gemeente bij de aanvraag van 

een nieuwe Drank- en Horecavergunning. De gemeente toetst het bestuursreglement 
aan de Drank- en Horecawet. Het bestuursreglement treedt op hetzelfde moment in 
werking als de ingangsdatum van de af te geven Drank- en Horecavergunning.  

 
3. Wijzigingen van het bestuursreglement worden op gelijke wijze getoetst door de 

gemeente.  
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4. Indien een bestuursreglement is vastgesteld zonder de concrete noodzaak een nieuwe 
Drank- en Horecavergunning aan te vragen, maar teneinde bepalingen betreffende 
paracommercie vast te leggen, wordt het bestuursreglement op gelijke wijze getoetst 
door de gemeente met dien verstande dat de bepalingen betreffende paracommercie met 
onmiddellijke ingang voor de stichting van kracht zijn. 

 
 
Paragraaf 2  Sociaal Hygiënische bepalingen 
 
 
Artikel 4   Aanwezigheid  
 
Op de momenten dat in SV de Duinschutters de bar geopend is, is er een barbediening 
aanwezig die in het bezit is van de verklaring Sociale Hygiëne. 
 
 
Artikel 5   Huis- en gedragsregels  
 
1. Het is verboden alcohol te nuttigen voorafgaand aan de beoefening van de 

schietsport. 
 
2. Het is verboden zelf meegebrachte (alcoholhoudende)drank te nuttigen in de 

accommodatie.   
 
3. Het is verboden in enig andere dan aangewezen ruimten alcoholhoudende drank te 

nuttigen. 
 
4. Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage 

alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van 
alcoholhoudende drank worden geweigerd. (Dit ter beoordeling aan de 
barmedewerker en/of aan de leiding) 

 
5. Barbediening en vrijwilligers (in de zin van het bepaalde in artikel 1) drinken geen 

alcohol gedurende hun dienst. 
 
6. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de 

dienstdoende barbediening of barvrijwilliger uit SV de Duinschutters verwijderd. (Dit 
ter beoordeling aan de barmedewerkers en/of aan een van de andere medewerkers) 

 
7. Er wordt geen alcohol geschonken wanneer meer dan driekwart van de aanwezigen 

jonger is dan 16 jaar. 
 
8. Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals happy hours, meters bier en 

rondjes van de zaak zijn niet toegestaan. 
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Artikel 6  Openingstijden  
 
1. De openingstijden van SV de Duinschutters zijn: 
Maandag van 19.30 – 24.00 uur 
Donderdag van 19.30 – 24.00 uur. 
Zondag van 10.00 – 13.00 uur (om de week). 
     
2.   Tijdens de openingstijden wordt conform de drank- en horecavergunning alcohol 
geschonken, en daarnaast tijdens speciale openingsdagen zoals introductie-avonden, 
prijsuitreikingen, en georganiseerde wedstrijden buiten de reguliere openingsdagen. 
 
 
Artikel 7   Voorlichting 
 
1. Dit reglement alsmede de barbedienden in het bezit van een verklaring Sociale Hygiene 

wordt goed zichtbaar in de zalen opgehangen. 
 
2. Het bestuur schenkt aandacht aan publicitaire acties in het kader van verantwoord 

alcoholgebruik. 
 
3. Het bestuur onderschrijft de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken.  
 
 
Artikel 8   Handhaving, klachtenprocedure en sancties 
 
1. Conform het gestelde in artikel 45 van de Drank- en Horecawet zijn het bestuur van de 

vereniging en de barbedienden belast met de algemene leiding over de bar. Zij zijn 
derhalve beiden verantwoordelijk voor de naleving van de wet en dus van dit reglement. 

 
2. Gegronde klachten over de toepassing van de artikelen 1 tot en met 7 van dit reglement 

dienen ter kennis te worden gebracht van het bestuur van de vereniging. 
 
3. Uit hoofde van haar verantwoordelijkheid voor de naleving zal het bestuur bij overtreding 

van (één van) de regels uit dit reglement ten opzichte van betrokkene(n), zijnde de 
consument dan wel de verstrekker (barbediende) gebruik maken van zijn 
sanctiebevoegdheden. Het bestuur verifieert de klacht, hoort zonodig de klager en treft bij 
gegrond bevinding van de klacht binnen twee maanden maatregelen om herhaling te 
voorkomen. Het bestuur brengt het resultaat van de afweging ter kennis van de indiener 
van de klacht. 

 
4. Eenieder kan gegronde klachten over de overtreding(en) van de Drank- en Horecawet 

indienen bij de gemeente of de Voedsel en Warenautoriteit. 
 
 
Paragraaf 3  Paracommercie bepalingen 
 
 
Artikel 9       Toegelaten horeca-activiteiten  
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1. De horeca-activiteiten worden door de vereniging uitgeoefend ten aanzien van de 
leden van de schietvereniging en personen die bij de activiteiten van SV de Duinschutters 
direct zijn betrokken zoals bezoekers bij wedstrijden en introductie-avonden.  
 
2. Voor zover niet binnen de hiervoor genoemde doelstelling vallend, zal de bar en/of de 
inventaris niet door SV de Duinschutters aan derden worden verhuurd of ter beschikking 
worden gesteld. 
 
 
Artikel 10   Handhaving, klachtenprocedure en sancties 
 
1. Conform het gestelde in artikel 45 van de Drank- en Horecawet zijn het bestuur van de 

vereniging en de barbediening belast met de algemene leiding over de bar. Zij zijn 
derhalve beiden verantwoordelijk voor de naleving van de wet en dus van dit reglement, 
inclusief de paracommercie-bepalingen. 

 
2. Gegronde klachten over de toepassing van het gestelde in artikel 9 dienen door 

rechtstreeks belanghebbenden onverwijld ter kennis te worden gebracht, van het 
bestuur.Tot de rechtstreeks belanghebbenden behoren in ieder geval de plaatselijke 
reguliere horecaondernemers. Een klacht kan dan door hen zelf, dan wel door Koninklijk 
Horeca Nederland of door haar plaatselijke afdeling ingediend worden. 

 
3. Het bestuur verifieert de klacht, hoort zonodig de klager en treft zonodig maatregelen om 

herhaling te voorkomen. 
 
4. Het bestuur ziet actief toe op handhaving en naleving van de regel- en wetgevingen 

aangaande dit reglement. 
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Onderwerp Veiligheidsreglement 

Datum uitgifte 1 maart 2016 

Uitgave nummer 1 

 
 
1. Algemeen 
 
1.1 Het bestuur van de Schietvereniging De Duinschutters verplicht zich de veiligheid in 

en om de schietsportaccommodatie te allen tijde te waarborgen. 
1.2 Ter handhaving van de veiligheid heeft één van de bestuursleden Veiligheid in 

portefeuille. 
1.3 Het bestuurslid Veiligheid is belast met de volgende zaken: 

a. In overleg met de plaatselijke brandweer, opstellen en beheren van een 
calamiteitenplan, inclusief vluchtroutes, meldingen, enzovoorts. 

b. Aansturen en op de hoogte van de tijd brengen en houden van de Verenigings 
Veiligheidsfunctionarissen. 

c. Houden van toezicht op de correcte naleving van het Veiligheidsreglement. 
 
 
2. Functionarissen 
 
2.1 Tijdens oefen- en trainingavonden kent de vereniging de volgende functionarissen: 

a. Dienstdoend bestuurslid of gemachtigd lid 
b. Verenigingsbeheerder/baliemedewerker 
c. Verenigings Veiligheidsfunctionaris/Baancommandant 
d. Barbeheerder 
e. BHV’er of EHBO’er 

2.2 Verantwoordelijkheden functionarissen 
2.2.1 Het dienstdoend bestuurslid is namens het bestuur verantwoordelijk voor het correct 

en veilig verlopen van de oefen- c.q. trainingsavond en neem, indien nodig, de 
uiteindelijke beslissing. Alle functionarissen zijn aan hem/haar verantwoording 
verschuldigd. Bovendien is dit bestuurslid gemachtigd om personen de toegang tot 
de accommodatie te ontzeggen, dan wel te (laten) verwijderen. 

2.2.2 De verenigingsbeheerder/baliemedewerker is als verenigingsverlofhouder 
verantwoordelijk voor de uitgifte van munitie, verenigingswapens en, indien van 
toepassing, schietkaarten. Bovendien deelt hij/zij de bezetting van de schietpunten in. 

2.2.3 De Verenigings Veiligheidsfunctionaris of Baancommandant is verantwoordelijk voor 
de handhaving van de veiligheid op de schietbaan en op de  schietpunten. 

2.2.4 De Barbeheerder is verantwoordelijk voor de hygiëne in de kantine en ziet erop toe 
dat daar geen wapens en/of munitie aanwezig zijn. 

2.2.5 De BHV’er dan wel EHBO’er past bij een ongeval eerste hulp toe en assisteert het 
dienstdoend bestuurslid bij calamiteiten of bij het uitvoeren van het ontruimingsplan. 
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3. Veiligheidsregels 
 
3.1 Bij afwezigheid van zowel de Bestuurder als de Verenigings Veiligheidsfunctionaris 

mag er niet geschoten worden. 
3.2 De attitude van een sportschutter dient voorbeeldig te zijn en mag geen aanleiding 

geven tot verwijdering dan wel schorsing. 
3.3 Iedere schutter (lid van de vereniging) dient de door hem of haar meegenomen 

introducé, te melden en zich te laten identificeren bij het dienstdoende bestuurslid. De 
introducé moet daarbij (een kopie van) een geldig identificatiebewijs overleggen en 
daarvan moet aantekening worden gemaakt in het introducéregister. 

3.4 Een schutter dient een door hem of haar meegebrachte introducé tijdens het gehele 
verblijf in de verenigingslocatie te begeleiden en is voor deze introducé 
verantwoordelijk. 

3.5 Iedere schutter dient alle elementaire en noodzakelijke vaardigheden zelfstandig te 
kunnen uitvoeren. Dit wil zeggen het kunnen nemen van de veiligheidsmaatregelen, 
de storingsreactie kunnen uitvoeren en de handelingen volgend op het commando 
“Start” en  “Stop, Stop, Stop” kunnen verrichten. 

3.6 Een wapen dient altijd zodanig behandeld te worden alsof het geladen is. 
3.7 De veiligheid van medeschutters, baanofficials, toeschouwers en van de schutter zelf 

vereist een voortdurende en zorgvuldige aandacht in de omgang met het wapen en 
voorzichtigheid bij het zich verplaatsen daarmee over de schietbaan. Zelfdiscipline 
van iedereen is hierbij onontbeerlijk. 

3.8 Wapens dienen, indien transport noodzakelijk is, te worden vervoerd met geopend 
grendelmechanisme (door middel van plaatsing van een rood blokje/rood vlaggetje in 
het hulzengat) en met de loop omhoog. 

3.9 Iedere schutter is verantwoordelijk voor de deugdelijkheid van zijn/haar wapen. 
3.10 Wapens die niet in gebruik zijn, dienen te zijn opgeborgen in een daarvoor bestemde 

wapenruimte. Dit kan een kast(je), een geweerrek of een kluis zijn. 
3.11 Niemand mag het wapen van een ander aanraken; dit mag uitsluitend worden 

opgepakt na uitdrukkelijke toestemming hiertoe van de eigenaar. 
3.12 Beginnende schutters mogen uitsluitend schieten onder begeleiding van een daartoe 

bevoegde persoon (dit is minimaal een door de KNSA opgeleide Basistrainer met een 
geldige kaderlicentie). 

3.13 Het gebruik van alcohol/drugs door een schutter en functionarissen, vóór en tijdens 
het schieten, is verboden. 

3.14 Na het schieten moet het wapen en magazijn(en) worden ontladen en opgeborgen. 
3.15 Onverpakte wapens zijn slechts toegestaan op het schietpunt en op de daartoe door 

de Baanbeheerder/Verenigings Veiligheidsfunctionaris, aangegeven plaats. 
3.16 Demonstraties van of met vuur-,  respectievelijk luchtdrukwapens, mogen uitsluitend 

op de schietpunten plaatsvinden. 
3.17 De Verenigings Veiligheidsfunctionaris is een door het bestuur aangewezen persoon, 

en deze is als zodanig herkenbaar door middel van een bodywarmer, pet, band of 
badge. 

3.18 Gebruikers van medicijnen en stoffen die de schietveiligheid kunnen beïnvloeden 
mogen niet aan schietoefeningen deelnemen. 

3.19 Men dient zich te onthouden van elke handeling die de veiligheid in gevaar kan 
brengen. 

3.20 Iedereen die een overtreding van bovengenoemde punten of eventueel ander onveilig 
gedrag constateert, is verplicht de Verenigings Veiligheidsfunctionaris hiervan in 
kennis te stellen. 

3.21 Het richten van een wapen op personen is ten strengste verboden. 
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3.22 Als u ziet dat er iemand op de baan voor de schietpunten loopt, legt u het wapen neer 
en gaat een stap achter het schietpunt vandaan. De loop van het wapen wordt in een  
richting gelegd zodanig dat de loper op de baan niet het verlengde van de loop hoeft 
te kruisen. Indien in deze situatie de “Stop vuren” lampen (nog) niet branden doet u 
deze aan. 

3.23 Overtreding van één of meer der bovengenoemde punten kan leiden tot ontzegging 
van de toegang tot de schietbanen en/of de accommodatie. 

3.24 In gevallen waarin dit  “Veiligheidsreglement” niet voorziet, beslist het Bestuur, de 
Baanbeheerder of de Verenigings Veiligheidsfunctionaris namens het bestuur. 

 
4. Baanreglement 
 
4.1 Schietbanen zijn overwegend gelijk qua gebruik. Daar waar er aanvullende, dan wel 

afwijkende bepalingen zijn, moet dit zijn verwoord in een apart voorschrift. 
4.2 Behoudens tijdens internationale wedstrijden, dient iedereen die zich op de 

schietbaan bevindt, de Nederlandse taal in woord en geschrift machtig te zijn.  
4.3 Toezicht  
4.3.1 Op iedere schietbaan moet tijdens de uitvoering van schietoefeningen een door het 

bestuur van de vereniging aangestelde Veiligheidsfunctionaris aanwezig zijn. De 
Veiligheidsfunctionaris dient duidelijk herkenbaar te zijn aan de band om de rechter 
bovenarm of een bodywarmer met opschrift of een pet met opschrift. 

4.4 Betreden van de baanzool 
4.4.1 Het betreden van de (schiet)baanzool of delen daarvan mag alleen via de daarvoor 

bestemde ingang en aanwezige paden geschieden. 
4.4.2 Het is verboden om zonder toestemming van de Veiligheidsfunctionaris het terrein 

dat zich bevindt vóór de schietpunten te betreden. 
4.5 Het commando “Stop-Stop-Stop” 
4.5.1 Op een schietbaan is iedereen die constateert dat de veiligheid in gevaar komt 

verplicht “Stop-Stop-Stop” te roepen. 
4.5.2 Het vuren dient onmiddellijk gestaakt te worden. De schutters dienen dan die 

handelingen uit te voeren zoals die zijn vastgelegd in de gebruiksaanwijzing voor het 
wapen waarmee wordt geschoten. 

4.5.3 Uitsluitend op bevel van de Veiligheidsfunctionaris of Baancommandant mag het 
vuren worden hervat. 

4.5.4 Wanneer het commando “Stop, Stop, Stop” is gegeven, mag er geen combinatie van 
schutters en wapens op de schietpunten aanwezig zijn en moeten alle wapens zijn 
ontladen! 

4.6 Gehoor- en oogbescherming 
4.6.1 Op schietbanen moet elke daar aanwezige tijdens de schietoefeningen 

gehoorbeschermende middelen dragen. 
4.6.2 Afhankelijk van de discipline (in het bijzonder bij de dynamische disciplines) dienen 

oogbeschermende middelen te worden gedragen door de schutters. 
4.7 Munitie 
4.7.1 Alleen die munitie mag worden gebruikt die is toegestaan in enige, door de KNSA 

gereglementeerde of erkende discipline. Bovendien is het slechts toegestaan 
herladen munitie te gebruiken, indien is herladen volgens de bijbehorende 
herlaadtabellen en indien de minimale en maximale kruit-ladingen niet zijn 
overschreden. 

 
4.8 Roken 



 

S.V. ”DE DUINSCHUTTERS” 

Opgericht  2  november  1970 
Dijkzicht 4,  2211 HZ  Noordwijkerhout    tel. 0252-371897 

 
 
 

 29 

4.8.1 Het is verboden om op de schietbaan en de schietpunten te roken en/of open vuur 
voorhanden te hebben. 

4.9 Een wapen moet altijd zodanig behandeld worden alsof het geladen is. 
4.10 De loop van het wapen (monding) moet altijd in de veilige richting (namelijk van de 

kogelvanger) gehouden worden. 
4.11 Niemand mag het wapen van een ander aanraken; dit mag uitsluitend worden 

opgepakt na uitdrukkelijke toestemming hiertoe van de eigenaar. 
4.12 Een wapen oppakken ten behoeve van schietoefeningen (training) achter de 

schutters is altijd verboden. 
4.13 Tijdens het schieten mag een schutter, met uitzondering van de daartoe bevoegde 

baanofficials, niet worden gestoord. 
4.14 Beginnende schutters mogen uitsluitend schieten onder begeleiding van een daartoe 

bevoegde persoon.  
4.15 Na het schieten moet het wapen en magazijn(en) worden ontladen en opgeborgen. 
4.16 Indien van toepassing dient vóór aanvang van het schieten, de zandkogel-vanger 

stofvrij te zijn gemaakt en gecontroleerd te zijn op ricochet. 
4.17 Er mag uitsluitend geschoten worden vanuit de schietpunten voor de desbetreffende 

discipline. 
4.18 Op het schietpunt mag zich alleen de schutter bevinden; een uitzondering daarop kan 

worden gemaakt voor toezicht door een daartoe bevoegd persoon. 
4.19 Bij weigering van een schot moet het wapen 30 seconden met de loop (monding) in 

de richting van de kogelvanger worden gehouden. 
4.20 Na het NOOD commando “STOP, STOP, STOP ” dienen de schutters het vuren 

onmiddellijk te staken en worden er geen handelingen meer verricht. Iedereen dient 
te wachten op een navolgend commando. Het NOOD- commando kan door iedereen 
gegeven worden en moet als zodanig direct worden opgevolgd. 

4.21 Zodra het signaal “STOP VUREN”  hetzij mondeling, hetzij door middel van een 
geluidssignaal (fluit) of door middel van een lichtsignaal is gegeven, dienen de 
schutters onmiddellijk het vuren te stoppen en bij het commando “ONTLADEN” 
onmiddellijk hun wapens volgens de procedures voor luchtwapens en voor 
vuurwapens, te ontladen. 

4.22 Het ontladen van wapens mag uitsluitend geschieden met de loop in de richting van 
de kogelvanger. 

4.23 Het is verboden zich van het schietpunt te verwijderen wanneer het wapen nog 
geladen is. 

4.24 Het is niet toegestaan met een onverpakt wapen de schietbaan te verlaten. 
4.25 Het is verboden wapens onbeheerd op de schietpunt achter te laten. 
4.26 Instructies van de Verenigings Veiligheidsfunctionaris dienen onvoorwaardelijk te 

worden opgevolgd. 
4.27 De Verenigings Veiligheidsfunctionaris is een door het bestuur aangewezen persoon, 

en is als zodanig herkenbaar door middel van een bodywarmer, pet, band of badge. 
 



 

S.V. ”DE DUINSCHUTTERS” 

Opgericht  2  november  1970 
Dijkzicht 4,  2211 HZ  Noordwijkerhout    tel. 0252-371897 

 
 
 

 30 

BIJLAGEN 
 
 
 
I  Belangrijke telefoonnummers     (apart) 
 
II  Calamiteiten- en ontruimingsplan     (apart) 
 
III  Bestuursreglement conform Drank- en Horecavergunning  (apart) 
 
IV  Uitvoeringsvoorschrift Veiligheidsfunctionaris/Baancommandant 
 
V  Begrippenlijst 
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Bijlage IV 
  
Uitvoeringsvoorschrift Verenigings Veiligheidsfunctionaris/Baancommandant 
 
 
1.  Algemeen 
 
1.1 De Verenigings Veiligheidsfunctionaris (VVF) is belast met en verantwoordelijk voor 

de veiligheid en het naleven van het Baanreglement. 
1.2 Aangekomen op de baan controleert de VVF meteen op orde, netheid en technische 

bruikbaarheid en geeft eventuele bijzonderheden door aan het dienstdoende 
bestuurslid. 

1.3 De VVF is duidelijk als zodanig herkenbaar door middel van bijvoorbeeld een 
armband om de rechter-bovenarm, een bodywarmer, een pet. 

1.4 Om redenen van efficiëntie kan de functie van VVF worden gecombineerd met die 
van Baancommandant. Het dragen van uiterlijke kenmerken wordt in dat geval 
gehandhaafd. 

1.5 Indien de VVF dit wenselijk acht, kan hij/zij zich laten assisteren, om zo de veiligheid 
te garanderen. 

1.6 De VVF dient vrij zicht te hebben op alle schietpunten. 
1.7 Op elke schietbaan dient een VVF aanwezig te zijn. 
1.8 De VVF dient kennis te hebben van het Calamiteitenplan. 
1.9 De VVF moet de veiligheidsmiddelen en eventuele andere middelen kunnen 

hanteren, zoals een brandblusser en schakelingen in de electriciteits-voorziening.  
1.10 De VVF moet de EHBO-kist tot zijn beschikking hebben en tevens in staat zijn deze 

te gebruiken. 
 
2. Voorbereidingen 
 
2.1 De VVF dient op de hoogte te zijn van de algemeen geldende veiligheidsregels, het 

Veiligheidsreglement en het Baanreglement. 
2.2 De VVF moet uitleg kunnen geven over de inrichting van de schietbaan en/of de 

werking en de bediening van de daar opgestelde apparatuur. 
2.3 De VVF dient op de hoogte te zijn van de bijzonderheden van de schietbaan. 
2.4 De VVF is op de hoogte van de te voeren commando’s ten aanzien van veiligheid en 

de daaraan gekoppelde acties. 
2.5 De VVF dient technische kennis te hebben van de verenigingswapens. 
2.6 De VVF dient kennis te hebben van de veiligheidshandelingen ten aanzien van de 

verenigingswapens. 
2.7 De VVF moet adequaat kunnen optreden bij wapen- en munitiestoringen. 
2.8 De VVF dient kennis te hebben van de universele commandovoering op de 

schietbaan. 
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3. Veiligheidsinstructie 
 
3.1 De VVF dient er, vóór aanvang van het schieten, voor te zorgen dat iedere 

aanwezige op de baan bekend is met de voor die schietbaan geldende 
veiligheidsbepalingen. 

3.1.1 Het betreden van de baanzool vóór de schietpunten is alleen toegestaan met 
toestemming van de VVF. 

3.1.2 Iedereen die de schietbaan betreedt, dient zich te melden bij de VVF. 
3.1.3 De VVF moet in staat zijn adequaat te handelen bij storingen aan elk wapen dat op 

de desbetreffende baan wordt gebruikt. 
3.1.4 De VVF dient, indien de accommodatie daarin niet voorziet, een plaats aan te wijzen 

waar niet gebruikte wapens en uitrusting kunnen worden neergelegd. 
 
4. Coördinatie en activiteiten gedurende de schietactiviteiten 
 
4.1 De VVF is gedurende de activiteiten op de schietbaan aanwezig, houdt toezicht op 

het naleven van de veiligheidsregels en handhaaft de voorschriften en reglementen. 
4.2 Bij overtreding van de reglementen, corrigeert hij/zij en heeft hij/zij, indien nodig, de 

bevoegdheid om overtreders te laten verwijderen. 
4.3 Wanneer een schutter handelingen verricht die in strijd zijn met de veiligheid, moet de 

VVF/Baancommandant het schieten onderbreken! 
4.4 De VVF is belast met het in goede banen leiden van de bezetting van de 

schietpunten. 
4.5 De VVF dient te zorgen voor orde en discipline op de baan. 
4.6 De VVF ziet er op toe dat elk wapen dat het schietpunt verlaat, gecontroleerd     wordt 

op “ontladen”.  
 
5 Einde schieten 
 
5.1 Tijdens het opruimen van de schietbaan houdt de VVF toezicht op het naleven van de 

veiligheidsregels. 
5.2 Na afloop controleert de VVF de baan en rapporteert hij/zij eventuele bijzonderheden 

aan het dienstdoende bestuurslid. 
5.3 Nadat de VVF de schietbaan in orde heeft bevonden, meldt hij/zij dat bij het     

dienstdoende bestuurslid, onder vermelding van eventuele bijzonderheden. 
5.4 De VVF verlaat als laatste de baan. 
5.5 De VVF dient steeds bedachtzaam te zijn op de  “3 – O‘s”: 
 

 Onoplettendheid 

 Onvoorzichtigheid 

 Ondeskundigheid 
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Bijlage V 
 
Begrippenlijst 
 
 
Verenigings  
Veiligheidsfunctionaris (VVF) - Functionaris, aangesteld door het bestuur   
     van de schietsportvereniging, belast met en   
     verantwoordelijk voor de handhaving van de  
     veiligheid op de schietbaan tijdens oefen-   
     en/of trainingsactiviteiten 
 
Baancommandant  - Functionaris, benoemd door de wedstrijd-  
     commissie van een wedstrijdevenement,   
     verantwoordelijk voor het correct, volgens   
     het KNSA Schiet- en Wedstrijdreglement,   
     dan wel de ISSF-reglementen, laten verlopen  
     van een schietsportdiscipline door het geven  
     van de juiste commando’s 
 
Barbeheerder   - Door het bestuur van de schietsportvereni-   
     ging benoemde persoon die bardiensten   
     verricht conform de Drank- en Horeca-  
     vergunning 
 
Calamiteitenplan/ 
ontruimingsplan  - Door het bestuur, in samenwerking met de   
     brandweer opgesteld plan dat in werking   
     treedt bij calamiteiten. De aanwijzingen uit dit  
     plan dienen gevolgd te worden. Dit plan dient  
     regelmatig te worden geoefend 
 
 


