Identificatiegegevens schietstand:
SCHIETCLUB : Bayard Shooting Club. vzw.
Erkenning nummer: 13/ 0014/ 2001
Uitbater : VANDENHOVE Patrick, wonende 9200 Dendermonde, Koning Albertstraat 92
Schietstand gelegen te 9280 Lebbeke, Leo Duboisstraat 44
Gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, Afdeling Dendermonde
Aangesloten bij de Vlaamse SchietsportKoepel vzw (VSK) onder het nummer 09/324
Statuten verschenen in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Genomen in uitvoering van artikel 3, 11° van het Koninklijk Besluit van 13 juli 2000 tot bepaling
van de erkenningsvoorwaarden van schietstanden.
TITEL I - DEFINITIES
Art. 1. §1. Tenzij anders bepaald in §2 hierna, hebben alle in dit huishoudelijk reglement gebruikte
begrippen dezelfde betekenis als ze hebben in de Wapenwet of in de uitvoeringsbesluiten ervan.
§2. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder:
1° Schietstand: geheel van alle delen die horen tot de infrastructuur van een club die aan recreatief
schieten of aan sportschieten doet en waarvan de uitbater een erkenning heeft ontvangen van de gouverneur van de provincie die bevoegd is voor het adres van de schietstand.
2° Schietruimte: alle delen van de schietstand waar vergunningsplichtige vuurwapens gebruikt mogen worden.
3° Clubhuis: gedeelte van de inrichting waar leden toegang toe hebben en waar de vuurwapens opgeborgen aanwezig kunnen zijn.
4° Gebruiker van de schietstand: persoon die geen lid is van de vereniging, maar in de schietstand
kan aanwezig zijn. Dit kan zowel een schutter als een niet-schutter zijn.
5° Titularis van de erkenning: natuurlijke of rechtspersoon die, overeenkomstig artikel 20 van de
wapenwet erkend is om de schietstand uit te baten.
6° Raad van Bestuur: orgaan van de Titularis van de erkenning dat ten volle bevoegd is om alle daden van bestuur te stellen.
7° Vereniging: schuttersclub, die een gebruiksrecht heeft op de schietstand op basis van een overeenkomst met de Titularis van de erkenning.

8° Schutter: lid van de vereniging of gebruiker die toegang heeft tot de schietstand en aldaar wapens
manipuleert.
9° Schietstandenbesluit: Koninklijk Besluit van 13 juli 2000 tot bepaling van erkenningsvoorwaarden van schietstanden, zoals gewijzigd.
10° Wapenvergunning: vergunning tot het voorhanden hebben van een wapen die is afgegeven:




Krachtens artikel 11 van de wapenwet;
Krachtens de wet van 3 januari 1933, voor zover de datum van afgifte, zoals vermeld op
deze vergunning, minder dan vijf jaar geleden is, gerekend vanaf 6 juni 2006;
Krachtens de wet van 3 januari 1933, indien de hernieuwing van de vergunning werd
aangevraagd bij de bevoegde dienst overeenkomstig artikel 48, tweede lid van de wapenwet.

11° Vertegenwoordiger: persoon die, overeenkomstig artikel 3, 6° van het schietstandenbesluit, door
de uitbater aangesteld is om hem te vertegenwoordigen.
12° Uitbater : Natuurlijk persoon, bij naam genoemd ( Vandenhove Patrick) die de Titularis van de
erkenning als rechtspersoon vertegenwoordigd.
TITEL II - ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN
Art. 2. 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.
Art. 3. Wijzigingen aan dit huishoudelijk reglement vereisen een eenvoudige meerderheid in de
Raad van Bestuur. De wijzigingen zullen vastgelegd worden in de notulen van de vergadering van dit
orgaan.
Art. 4. §1. De Raad van Bestuur zorgt ervoor dat het onderhavige reglement ter kennis gebracht
wordt aan de leden van de vereniging en aan de gebruikers van de schietstand. De leden van de vereniging en de gebruikers worden geacht kennis te hebben van onderhavig huishoudelijk reglement.
Een actuele versie van dit reglement ligt steeds in het clubhuis ter beschikking van de leden en de
gebruikers.
§2. Het aansluiten bij de vereniging Bayard Shooting Club als lid of het gebruiken van de
schietinstallaties, verbindt het lid of de gebruiker er toe kennis te nemen van alle reglementen die de
inwendige orde binnen de schietstand regelen en er zich naar te gedragen. De instructies van de toezichters, zoals omschreven in Art 11 § 2, moeten strikt worden opgevolgd.
Art. 5. §1. Vooraleer het schieten aan te vangen dienen alle schutters en gebruikers zich aan te melden in het clublokaal. De schutters zullen zich inschrijven in het aanwezigheidsregister zoals bedoeld in artikel 3, § 4 van het schietstandenbesluit. De schutter dient zijn naam, evenals het type (
pistool, revolver, schoudervuurwapen ) en het kaliber van de gebruikte wapens te noteren. De datum
van het bezoek, alsook het uur van betreden en van vertrek uit de schietruimte dient te worden genoteerd.
§2. Enkel schutters die houder zijn van minstens één van de volgende documenten mogen
vergunningsplichtige vuurwapens manipuleren in de schietruimte:
1° een geldige wapenvergunning afgegeven op zijn naam;

2° een geldige sportschutterslicentie of een geldige voorlopige sportschutterslicentie, voor
zover zij de vergunning van het gebruikte wapen kunnen voorleggen;
3° een geldig jachtverlof, voor zover zij de vergunning van het gebruikte wapen kunnen voorleggen;
4° een Europese vuurwapenpas uitgereikt door een andere lidstaat van de Europese Unie en
van de documenten die het voorhanden hebben van een vuurwapen in België vergunnen;
5° een geldig aanstellingsbewijs als bijzonder wachter, voor zover zij het registratiebewijs op
hun naam (model 6 of model 9) van het gebruikte wapen kunnen voorleggen;
6° een geldige dagkaart als occasioneel schutter, zoals bedoeld in artikel 5, tweede lid van het
schietstandenbesluit;
7° een geldig getuigschrift van erkenning als wapenhandelaar of als verzamelaar, voor zover
met de wapens geschoten wordt voor hun noodzakelijke onderhoud en testen;
8° het in artikel 9bis, §1, tweede lid van het KB van 20/09/1991 en voorzien in art 11&3.7°
van het KB van 9/6/2006 tot uitvoering van de wapenwet bedoelde attest uitgereikt door of namens
de provinciegouverneur waaruit blijkt dat de schutter zich mag voorbereiden op de praktische proef.
§3. Particuliere schutters die met vergunningsplichtige wapens schieten en geen houder zijn
van een geldige sportschutterslicentie, een geldige voorlopige sportschutterslicentie of een jachtverlof dienen eveneens aan de uitbater een geldig uittreksel uit het strafregister voor te leggen indien ze
hem dit document nog niet eerder hebben bezorgd. Deze verplichting geldt niet voor de schutters
waarvoor een dagkaart is ingevuld zoals bedoeld in artikel 9, §2, 1° van dit reglement.
Art. 6. §1. De houders van een geldige wapenvergunning kunnen, in de schietruimte, vuurwapens
ontlenen aan andere schutters, voor zover de geleende wapens van hetzelfde type zijn als het type
wapen waarvoor aan de ontlener een wapenvergunning werd uitgereikt of waarvoor hij een sportschutterslicentie heeft.
§2. De houders van een geldige sportschutterslicentie en van een geldige voorlopige sportschutterslicentie kunnen, met het oog op het beoefenen van het sportschieten, in de schietruimte,
vuurwapens uitlenen aan andere schutters, voor zover de geleende wapens behoren tot een wapencategorie waarin de sportschutterslicentie of de voorlopige sportschutterslicentie geldig is of waarvoor
aan de ontlener een wapenvergunning werd uitgereikt
§3. In de gevallen zoals bepaald in §1 en §2 geldt dat de wapens enkel worden uitgeleend
voor de duur van de schietactiviteit op de schietstand en mits toestemming van hun bezitter. Onder
geen beding mogen vuurwapens van andere schutters worden gebruikt zonder hun uitdrukkelijke
toestemming. Indien de uitlener niet aanwezig is, dient een schriftelijke toestemming te worden
voorgelegd. De uitlener dient onmiddellijk na het schieten zijn wapen terug in ontvangst te nemen.
§4. Aan de houder van het in artikel 5, §2, 8° bedoelde attest kan door de uitbater, zijn vertegenwoordiger, de houder van een wapenvergunning of de houder van een sportschutterslicentie een
wapen ter beschikking worden gesteld met het doel zich voor te bereiden op de praktische proef bedoeld in artikel 9bis, §3 van het KB van 20/09/1991 en voorzien in art 11&3.7° van het KB van
9/6/2006 tot uitvoering van de wapenwet. Er is steeds vereist dat de uitbater of zijn vertegenwoordiger, de houder van de wapenvergunning of de houder van de sportschutterslicentie aanwezig is tijdens het schieten.

Art. 7. Bayard Shooting Club stelt zijn accommodatie, onder verantwoordelijkheid van de uitbater,
ter beschikking van zijn leden dewelke deze binnen de geldende normen gebruiken. Bezoekers zijn
slechts in de schietruimte toegelaten wanneer ze door een schutter begeleid worden die zich in het
aanwezigheidsregister heeft inschrijven. De normale openingsuren van de schietstand zijn:




Elke dinsdagavond van 19u00 tot 22u00
De eerste, de derde, de vierde en de vijfde vrijdag van de maand van 19u00 tot 22u00
Zondagvoormiddag van 9u30 tot 12u00 (om de veertien dagen)

Bijkomende openingsuren voor wedstrijden, trainingen of andere activiteiten, worden in het clubhuis
bekendgemaakt.
De leden hebben slechts toegang tot de schietstand indien de uitbater of zijn vertegenwoordiger
aanwezig is
Er mag geen gebruik gemaakt worden van de parking ter hoogte van het politiebureau gelegen aan de
Leo Duboisstraat - Lebbeke, Bayard Shooting Club heeft volgens het huurcontract enkel het recht
van overgang.
Art. 8. De titularis van de erkenning, de vereniging of de leden van de Raad van Bestuur zijn niet
verantwoordelijk voor enige lichamelijk letsel, materiële schade of enig ander nadeel dat voortvloeit
uit het gebruik van de schietstand of dat ontstaat ten gevolge van een ongeval.
Art. 9. §1. De ter beschikking gestelde infrastructuur, waaronder begrepen de schietbanen, doelen,
installaties, enz.. zullen alleen gebruikt worden in de voor de desbetreffende discipline beschikbaar
gestelde stand.
§2. Elke schutter is ertoe gehouden de vertegenwoordiger in te lichten over schade die ontstaat aan de infrastructuur. Zowel schade die ontstaat door de eigen daden van de schutter, als door
de daden van andere schutters dient te worden gemeld.
§3. De schutters zijn er toe gehouden de schade te vergoeden die zij door opzet, door onachtzaamheid en/of door het niet naleven van de toepasselijke reglementen of instructies van de toezichter hebben aangericht.
Art. 10. §1. Elk lid mag één genodigde schutter of aspirant-schutter meebrengen. Het lid is verantwoordelijk voor zijn genodigde. Hij/zij zal nagaan of zijn/haar genodigde beschikt over de voorziene
wettelijke documenten en hij/zij zal tijdens de schietbeurt toezicht uitoefenen en zelf niet schieten.
Indien er financiële voorwaarden verbonden zijn aan het schieten, dan zal hij/zij er voor zorgen dat
de genodigde daaraan voldoet. Een schutter die geen lid is van de vereniging kan maximaal drie maal
per jaar van dit voorrecht gebruik maken. Uitzondering wordt gemaakt wanneer de genodigde deelneemt aan wedstrijden die binnen de club georganiseerd worden.
§2. Maximaal één maal per jaar kan een genodigde, die niet beschikt over de nodige documenten om aan sportschieten te doen, kennismaken met de schietsport en vergunningsplichtige wapens hanteren op de schietstand. Daarbij dienen de volgende regels te worden nageleefd:
1° de uitbater of zijn vertegenwoordiger vullen vooraf een dagkaart in, zoals bedoeld in artikel 5, tweede lid van het schietstandenbesluit. Zij sturen een afschrift van deze dagkaart naar de provinciegouverneur bevoegd voor de verblijfplaats van de gastschutter binnen de zeven dagen.
2° de gastschutter wordt ten allen tijde begeleid door een begeleider die daartoe is aangeduid
door de uitbater of zijn vertegenwoordiger. De aangeduide begeleider van de gastschutter dient aan
de voorwaarden te voldoen om zelf te zijn vrijgesteld van het afleggen van de praktische proef indien

hij een vergunning zou aanvragen voor een wapen dat van hetzelfde type is als het wapen dat gebruikt wordt door de gastschutter (b.v de houder van een geldige sportschutterslicentie die geldig is
in de wapencategorie waartoe het wapen dat door de gastschutter gemanipuleerd zal worden behoort).
3° De begeleider dient de gastschutter vooraf de geldende veiligheidsregels en de werking
van het wapen uit te leggen. Hij stelt het wapen ter beschikking en ziet erop toe dat het wapen veilig
gemanipuleerd wordt. Na het schieten neemt de begeleider het wapen onmiddellijk terug in bezit.
Art. 11. §1. De leden van de Raad van Bestuur van de vereniging zijn ten allen tijde bevoegd om toe
te zien op de veiligheid op de schietstand en op het naleven van de reglementen en voorschriften die
van toepassing zijn op de stand.
§2. De Raad van Bestuur kan toezichters aanstellen die de in §1 vermelde bevoegdheden hebben. De toezichters dienen de Raad van Bestuur in te lichten over elk incident omtrent de veiligheid
en omtrent het naleven van de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen, alsook omtrent
het naleven van dit huishoudelijk reglement en de andere reglementen die van toepassing zijn.
§3. De volgende personen zijn bevoegd om de uitbater te vertegenwoordigen:
1° de leden van de Raad van Bestuur van de vereniging;
2° de in §2 bedoelde toezichters.
§4. De uitbater, elke toezichter en elke lid van de raad van bestuur heeft op elk ogenblik en
over de gehele infrastructuur het recht om ieder persoon die deze betreedt, er zich bevindt of deze
verlaat op volgende voorwerpen en documenten te controleren en ze zich te laten voorleggen:





legitimatie- of persoonsbewijs;
wapens en de in art. 5, §3 bedoelde documenten die op deze wapens betrekking hebben
munitie
voorlopige of definitieve schutterslicentie

Iedereen wordt geacht zijn volledige en spontane onvoorwaardelijke medewerking te verlenen aan
een dergelijke controle.
Art. 12. Bij onregelmatigheden of onveilige toestanden mogen de uitbater, zijn vertegenwoordiger,
de toezichters of de leden van de Raad van Bestuur de schutter terechtwijzen of hem verbod opleggen om verder te schieten, en hem te gelasten de schietruimte of zelfs de schietstand te verlaten.
Art. 13. Een schutter die een sanctie gekregen heeft kan hiertegen bezwaar indienen. Dit bezwaar
wordt binnen de 8 kalenderdagen, per aangetekend schrijven, gericht aan de secretaris van de vereniging. Deze brengt de zaak dan voor de Raad van Bestuur, dewelke in laatste aanleg beslist op clubniveau.
Art. 14. §1. Alle leden van de vereniging moeten aan de vereniging bij betaling van het lidgeld een
geldig uittreksel uit het strafregister overhandigen overeenkomstig het bepaalde in artikel 3, 3° van
het schietstandenbesluit. Aan de leden die nalaten aan deze verplichting te voldoen zal de toegang tot
de schietstand geweigerd worden.

§2. De gebruikers van de schietstanden dienen steeds houder te zijn van een uittreksel uit het
strafregister dat is afgegeven minder dan één jaar te rekenen vanaf de datum waarop ze gebruik maken van de schietstand.
§3. Het bepaalde in §1 en §2 geldt niet:
1° voor de houders van een geldig jachtverlof;
2° voor de houders van een geldige sportschutterslicentie of een geldige voorlopige sportschutterslicentie;
3° voor de houders van een geldige Europese vuurwapenpas die is afgegeven in een andere
lidstaat van de Europese Unie;
4° voor de houders van een aanstellingsbewijs als bijzonder jachtwachter zoals bedoeld in
artikel 12, eerste lid, 4° van de wapenwet;
5° voor de houders van een dagkaart, afgegeven met toepassing van art. 9, §2 van dit reglement;
6° voor de schutters die uitsluitend met niet-vuurwapens schieten.
Art. 15. §1. De uitbater of zijn vertegenwoordiger kunnen aan de schutters munitie overdragen met
het doel deel te nemen aan de activiteiten in de schietstand op dezelfde dag, en enkel in de hoeveelheid noodzakelijk daartoe.
§2. Elke aan- of verkoop van munitie wordt door de uitbater of zijn vertegenwoordiger genoteerd in het register van het model C dat wordt bijgehouden overeenkomst artikel 23 van het Koninklijk Besluit van 20/09/1991tot uitvoering van de Wapenwet.
TITEL III – GEBRUIK VAN DE SCHIETSTAND
Art.16. Uit fair-play t.o.v. andere schutters zal iedere aanwezige op de schietstand de stilte bewaren
en de schutters niet storen tijdens de schietbeurt
Een baancommandant is steeds aanwezig tijdens het schieten. Op de schietstand mogen zich maximaal zoveel schutters bevinden als er schietbanen zijn. Eventueel mag elke schutter zich laten bijstaan door een monitor of coach. Het aantal toeschouwers is beperkt tot het aantal voorhanden zijnde
zitplaatsen. Het maximaal aantal toegelaten personen op de schietstand is 20, zoals bepaald in het
brandpreventieverslag van de brandweer.
Afdeling 1 - Veiligheid
Art. 17. Bij BRAND in de schietstand
1°. Onmiddellijk de schietoefening beëindigen en indien mogelijk de veiligheidsmaatregelen
met betrekking tot de wapens uitvoeren. Onder geen enkel beding mag men met geladen wapens de
schietruimte verlaten
2°. Telefonisch de hulpdiensten via het telefoonnummer 112 VERWITTIGEN.

3°. Alvorens de schietstand te ontruimen moet de ventilatie uitgeschakeld worden, om het
aanwakkeren van het vuur te voorkomen.
4°. BRANDBESTRIJDINGSMATERIAAL gebruiken, indien mogelijk.
Indien mogelijk zal men trachten de brand te bestrijden met de aanwezige brandbestrijdingsmiddelen. Alle personen die hierbij geen actieve taak hebben verlaten onmiddellijk de schietstand en verzamelen zich op de parking ter hoogte van de ingang politiebureau.
5°. Indien de brand niet onmiddellijk bedwongen kan worden moet men de schietstand ONTRUIMEN.
Art. 18. Bij een SCHIETINCIDENT
1°. Onmiddellijk de schietoefening stopzetten en de veiligheidsmaatregelen op de wapens
uitvoeren
2°. Telefonisch de hulpdiensten via het telefoonnummer 112 VERWITTIGEN.
3°. EHBO materiaal aanwenden: de EHBO kast bevindt zich achteraan in het clubhuis.
4°. De uitbater of zijn vertegenwoordiger verwittigen.
5°. Niemand mag de terreinen verlaten vooraleer de officiële instanties aanwezig zijn en hiervoor de toestemming hebben verleend.
Art. 19. Bij andere incidenten die een tussenkomst vereisen (ONHEIL.)
1°. Onmiddellijk de schietoefening stopzetten en de veiligheidsmaatregelen toepassen (beëindigen.)
2°. Telefonisch de hulpdiensten via het telefoonnummer 112 VERWITTIGEN.
3°. Op aanwijzing de schietstand ontruimen.
4°. De uitbater of zijn vertegenwoordiger verwittigen.
Art. 20. §1. Alle leden en gebruikers dienen zich ten allen tijden strikt te houden aan art. 3 § 9° van
het schietstandenbesluit, dat luidt als volgt:
“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 ruimten 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”
§2. Het gebruik van alcoholische dranken, drugs of geneesmiddelen in de schietruimte is
strikt verboden.
§3. De in artikel 11, §3 bedoelde personen die vaststellen dat een schutter kennelijk niet veilig
wapens kan manipuleren door een staat van fysiek onvermogen (b.v. staat van dronkenschap, soort-

gelijke staat ten gevolge van het gebruik van drugs of geneesmiddelen) kunnen de betrokkene verplichten de schietruimte en/of de schietstand te verlaten.
Art. 21. §1. Op de schietstand mogen alle vergunningsplichtige vuurwapens worden gebruikt die niet
zijn uitgesloten in artikel 1 van bijlage 1 bij dit reglement
§2. Op de schietstand mag alle munitie worden gebruikt, behalve de munitie die is uitgesloten
op basis van artikel 2 van bijlage 1 bij dit reglement
§3.De wapens moeten steeds in goede staat van onderhoud verkeren en de munitie voor deze
wapens moet dusdanig gekozen zijn dat het wapen storingvrij werkt
Afdeling 2 - WAPENHANDELING - DRILL VAN DE SCHUTTERS.
Art. 22. Vervoer en verpakking van het wapen
§1. Tijdens het vervoer dienen de vuurwapens ongeladen en verpakt te zijn in een afgesloten
koffer, of voorzien te zijn van een trekkerslot of een equivalente beveiliging.
§2. Eens op de schietstand aangekomen, zullen de zoals in §1 beschreven verpakte wapens in
de daartoe voorziene opbergruimte worden ondergebracht, in afwachting van de deelname aan een
schietoefening. Ook na de schietoefening zullen de wapens verpakt zoals in §1 beschreven, terug in
de daartoe voorziene opbergruimte worden ondergebracht.
Art. 23. In- en uitpakken van wapen en munitie
§1. Het wapen en de munitie wordt enkel aan de schiettafel op de vuurlijn uit- en ingepakt, op
voorwaarde dat:




De baancommandant daartoe het bevel heeft gegeven
De vuurlijnbeveiliging niet in werking is
Dat er zich niemand tussen het doel en de vuurlijn bevindt

§2. Na het uitpakken wordt het wapen geheel ontladen op de schiettafel gelegd, dit wil zeggen:




Voor pistolen: controleer of de kamer wel degelijk leeg is en leg het wapen met geopend sluitstuk neer met de loopmond in de richting van de kogelvanger.
Voor revolvers: controleer of de trommel wel degelijk leeg is en leg het wapen met
geopende trommel neer, de loopmond in de richting van de kogelvanger.
Voor geweren: controleer of de kamer wel degelijk leeg is, het sluitstuk achteruit en
afhankelijk van het model in deze stand vergrendeld, de loopmond in de richting van
de kogelvanger. Voor wapens die schieten vanuit open sluitstuk moet een veiligheidsvlagje door de loop gestoken worden dat zowel aan de loopmond als aan de kant van
de kamer zichtbaar is.

Art. 24. Laden en wapenen van het wapen
§1. Onder het laden wordt het volgende verstaan: het vullen van laders en trommels. Onder
geen beding worden laders ingebracht in het wapen of trommels dichtgeklapt. De schutter zal zijn
laders en trommels dan pas vullen nadat het bevel daartoe gegeven is door de baancommandant ( met

het bevel “laden” ) en als hij volledig klaar is om ook effectief te schieten. In de praktijk wordt hiervan wel afgeweken bij disciplines zoals PP1 e.a.
§2. Onder wapenen van het wapen wordt het volgende verstaan: het inbrengen van de lader in
het wapen en een patroon in de kamer, het dichtklappen van de trommel, het inbrengen van een patroon in de kamer bij een enkelschot wapen. De schutter zal zijn wapen dan pas wapenen nadat het
bevel daartoe gegeven is door de baancommandant ( met het bevel “vuur” ) en als hij volledig klaar
is om ook effectief te schieten (schietkaart hangt; gehoor -en oogbescherming opgezet; kijker geplaatst en afgesteld; enz.).
§3. De schutter zal tijdens het laden en wapenen zich zo opstellen dat de loopmond van het
wapen altijd in de richting van het doel blijft.
§4. Tijdens de schietbeurt moet de munitie van het type centerfire afgedekt worden zodat er
geen slaghoedjes zichtbaar zijn.
§5. De schutter zal, vanaf het ogenblik dat hij munitie in het wapen brengt, het wapen stevig
vasthouden en het pas neerleggen wanneer het wapen volledig ontladen is, met het sluitstuk of de
trommel open. De trekkervinger wordt slechts op de trekker geplaatst vanaf het ogenblik dat de
schutter de beweging om het wapen naar het doel te brengen, heeft ingezet.
§6. Er wordt enkel geschoten op de doelen die bij de gebruikte schietbaan horen.
Art. 25. Ontwapenen en ontladen van het wapen dienst als volgt te gebeuren
§1. Voor de pistolen :





Verwijder eerst de lader uit het wapen. (Indien van toepassing)
Trek vervolgens de slede helemaal naar 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 met de loopmond in de richting van de kogelvanger.
Maak nu de lader leeg indien daar nog patronen in zitten.
Let er op dat tijdens al deze handelingen de loop van het wapen steeds in de richting
van de kogelvanger blijft.

§2. Voor de revolvers :





Neem met de duim van de vrije hand de haan stevig vast (zodat men de haan kan tegenhouden bij het overhalen van de trekker).
Hou de haan in de achterste stand en haal de trekker over.
Blijf kracht uitoefenen op de trekker en laat de haan zachtjes naar voor komen. Als de
haan in de voorste stand is, worden haan en trekker losgelaten.
Open de trommel en verwijder met behulp van de uitwerpstang (verbonden met de
uitwerpster) de patronen en / of lege hulzen uit de trommel. Let vooral bij deze laatste
handeling ook goed op dat de loopmond van het wapen steeds in de richting van de
kogelvanger blijft. Het wapen mag wel wat naar boven gekanteld worden om het uitnemen van de patronen en / of de hulzen te vergemakkelijken, maar in het verticale
vlak moet het wapen op de kogelvanger gericht blijven.



Leg het wapen met geopende trommel neer, de loopmond 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 vergrendeld te worden. Voor wapens die schieten vanuit open
sluitstuk moet een veiligheidsvlagje door de loop gestoken worden dat zowel aan de
loopmond als aan de kant van de kamer zichtbaar is

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) sluiten van het sluitstuk verhinderen door in de uitwerpopening een voorwerp
in te brengen (bijvoorbeeld een op maat gezaagd stukje hout of plastiek)
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 loopmond naar de kogelvanger gericht blijft.
§2. Bij het niet afvuren van een patroon na het overhalen van de trekker (een ketser) dient
men volgende stappen te doorlopen;


Hou het wapen minimum 10 seconden bij randvuurpatronen en minimum 30 seconden bij centerfirepatronen op het doel gericht (er kan eventueel nog een naverbranding optreden waardoor het kruit in de patroon slechts na enkele seconden zal ontbranden.)



Ontlaad het wapen zoals beschreven in Art. 25 hierboven

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 ketsersbak van de schietstand te worden gedeponeerd.
§3. Wanneer bij het afvuren van het wapen een merkelijk lichtere terugslag wordt bemerkt
dan normaal, moeten de volgende stappen worden doorlopen :


Ontlaad het wapen en open het sluitstuk of de trommel (veiligheidsprocedure)



Ga met een poetsstok door de loop of bij gebrek hieraan, kijk door de loop, om zeker
te zijn dat er geen projectiel in is blijven steken.

De kans dat een projectiel in de loop is blijven steken is zeker niet denkbeeldig. Het afvuren van een
wapen terwijl nog een projectiel in de loop zit, kan leiden tot zware materiële en lichamelijke schade.
Art. 27. Reactie op de veiligheidsapparatuur.

§1. De schietstand is uitgerust met een vuurlijnbeveiliging die automatisch in werking zal treden wanneer er zich iemand voorbij de vuurlijn begeeft. De vuurlijnbeveiliging bestaat uit meerdere
rode knipperlampen en blauwe zwaailampen, aangevuld met een geluidssignaal.
§2. Bij een alarm van de vuurlijnbeveiliging mag er niet geschoten worden en moeten alle
schutters de schietlijn verlaten. Er wordt onder geen enkel beding wapens of munitie gemanipuleerd.
Zolang de rode knipperlampen en blauwe zwaailampen branden is het verboden een wapen of munitie ter hand te nemen. Geen enkele aanwezige mag zich dan in de zone tussen de rode lijn en de vuurlijn bevinden.
§3. Wanneer deze vuurlijnbeveiliging tijdens een schietoefening plots in werking treedt, dienen de schutters onmiddellijk het vuren te staken en de eventueel geladen wapens voorzichtig op de
schiettafel te leggen. De schutters gaan een paar passen achteruit, achter de rode lijn, steken beide
handen in de lucht en wachten op bevelen van de baankommandant.
Art. 28. WISSELEN van de DOELEN (overschrijden van de vuurlijn).
Van toepassing voor alle schietbanen en onder toezicht van de baancommandant,





Ontlaad, en open het sluitstuk of trommel (veiligheidsprocedure)
Leg het wapen neer met de loopmond in de richting van de kogelvanger
Wacht op het bevel van de baancommandant vooraleer de vuurlijn te overschrijden.
Ga voorbij de vuurlijn en vervang uw doel

Art. 29. Reinigen van de wapens.



Het algemeen onderhoud en reinigen van de wapens dient bij de schutter thuis te gebeuren. Kleine reinigingen om de bedrijfszekerheid van het wapen te garanderen,
kunnen wel in de schietstand gebeuren.
De wapens mogen uitsluitend gereinigd worden in de wapenkamer .

Afdeling 3 - ONDERHOUD EN REINIGING VAN DE SCHIETSTAND
Art. 30. De schutter zal de schietruimte verlaten zonder er voorwerpen achter te laten. Hulzen, verpakkingen, doelen enz. zal hij in de daarvoor bestemde bakken deponeren.
Art. 31. De schietruimte wordt na elk gebruik droog gereinigd. Elke reinigingsbeurt wordt genoteerd
in het onderhoudsboek.
Art. 32. Reiniging met water gebeurt eens per maand of wanneer dit noodzakelijk wordt geacht. De
uitbater zorgt ervoor dat de containers met lege hulzen regelmatig naar een gespecialiseerd
verwerkingsbedrijf worden gebracht. Uit het zand in de kogelvang worden de kogelresten minstens
om de zes maand verwijderd en naar een gespecialiseerd verwerkingsbedrijf gebracht. De filters van
de luchtafzuiginstallatie worden periodiek gecontroleerd en zo nodig gereinigd of vervangen. Vóór
elk gebruik van de schietstand wordt de werking van de technische installaties, veiligheids- en
waarschuwingssystemen gecontroleerd.
Art. 33. Maandelijks technisch onderhoud.
Het maandelijks technisch onderhoud omvat onderstaande punten en wordt uitgevoerd door een
technisch onderlegd persoon, aangeduid door het bestuur.

1°. Controle op de goede werking van de vuurlijnbeveiligingen.
2°. Controle van de kogelvangers.
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 inhoudslijst.)
De technieker zal zijn bevindingen en eventuele herstellingen punt per punt inschrijven in het onderhoudsboek en dit ter ondertekening voorleggen aan minstens twee leden van de Raad van Bestuur.
Indien uit een van bovenstaande controles blijkt dat er iets niet in orde is zal door de Raad van Bestuur onmiddellijk actie genomen worden.
Afdeling 4 – SCHIETTECHNIEKEN


Dinsdag: vaste schijf 25m, vuurwapens kaliber .22.



Eerste vrijdag: alle kalibers handvuurwapens, repeteerwapens en halfautomatische lange
wapens. Luchtdrukwapens (luchtgeweer en luchtpistool) boven 5,5 mm



Derde vrijdag : alle kalibers handvuurwapens



Vierde vrijdag : geweer kaliber .22 enkelschot met kamermunitie (Zimmer), luchtgeweer
en luchtpistool tot 5,5 mm



Zondag: geweer kaliber .22 enkelschot met kamermunitie (Zimmer), luchtgeweer en
luchtpistool tot 5,5 mm

Op niet vastgestelde dagen: alle disciplines met toegelaten wapens.

Art. 34. §1. Er mag enkel gevuurd worden in de richting van de kogelvanger op de toegelaten doelen.
§2. In de schietruimte mogen enkel wapens worden gedragen in het kader van trainingen of
wedstrijden voor dynamische disciplines. Onverminderd de reglementen die van toepassing zijn op
de dynamische disciplines, gelden de volgende regels voor het dragen van vergunningsplichtige wapens in de schietruimte:
1° de wapens worden ongeladen gedragen in een holster;
2° er mag zich geen gevuld magazijn in het wapen bevinden vooraleer het bevel gegeven
wordt het wapen te laden;

3° na het beëindigen van de oefening dient het wapen te worden ontladen. Het wapen kan
slechts in de holster worden geplaatst nadat de toezichter vastgesteld heeft dat het wapen ongeladen
is.
4° enkel de houders van een vergunning tot voorhanden hebben van een wapen, van een geldige sportschutterslicentie of van een geldige voorlopige sportschutterslicentie kunnen wapens dragen.
Afdeling 5. - WAPENKAMER.
Art. 35. Gebruik van de wapenkamer.
In de wapenkamer mag men wapens in- en uitpakken en ze aan iemand tonen, MAAR WEL
STEEDS ONTLADEN EN ONTWAPEND
In de wapenkamer is ook een plaats voorzien voor het reinigen van de wapens. Plaats steeds een oude (gebruikte) schietkaart op het werkblad alvorens uw wapen te reinigen en in te oliën . Kuisstokken
en andere benodigdheden dient u zelf voorhanden te hebben. Ruim na gebruik deze plaats op a.u.b.
Afdeling 6. - BIJKOMENDE ALGEMENE REGLEMENTEN.
Art 36. Elke persoon die geacht wordt de veiligheid of de waardigheid van de aanwezige personen of
van de club te schaden, zal gevraagd worden onmiddellijk de infrastructuur te verlaten.
Art. 37. Alle gevallen, in huidig reglement niet voorzien, kunnen door de Raad van Bestuur aangevuld worden.
Art. 38. Ingeval van twijfel over de juiste interpretatie van één of meerdere reglementen, moet bijkomende uitleg gevraagd worden aan de uitbater of aan een lid van de Raad van Bestuur.
Art. 39. Ieder nieuw lid van de vereniging wordt in het bezit gesteld van dit huishoudelijk reglement.
Afdeling 7. - SANCTIES
INBREUKEN OP DEZE REGLEMENTEN KUNNEN BESTRAFT WORDEN MET EEN
VERWITTIGING, EEN BLAAM, EEN TIJDELIJKE UITSLUITING OF EEN DEFINITIEVE
UITSLUITING.
SANCTIES WORDEN OPGELEGD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR DIE ZICH NIET MOET
RECHTVAARDIGEN TEN OPZICHTE VAN DE BETROKKENE OF TEN OPZICHTE VAN
DERDEN.
IN GEVAL VAN UITSLUITING UIT DE VERENIGING KAN DE
VERGUNNINGSAFLEVERENDE OVERHEID HIERVAN OP DE HOOGTE WORDEN
GESTELD.
ALLE BETWISTINGEN MET BETREKKING TOT DIT REGLEMENT WORDEN SOEVEREIN
DOOR DE RAAD VAN BESTUUR BESLECHT.
Aldus opgemaakt te Lebbeke, op 07 januari 2016
De Raad van Bestuur

BIJLAGE 1: Beperkingen betreffende het wapengebruik en de munitie:
Art. 1. Het gebruik van de volgende wapens op de schietstand is verboden:





Wapens verboden door de wet
Wapens met gladde loop met uitzondering van de kalibers .22, 6 mm flobert, 9mm
flobert en .410
Zwart kruitwapens
Miniatuurkanonnen

Art. 2. Het gebruik van de volgende munitie is niet toegestaan in de schietstand:








Munitie verboden door de wet
Indringende, brandstichtende of ontploffende munitie
Opensplijtende munitie
Kogels met hardstalen kern, lichtkogels of lichtspoormunitie en kwikhoudende munitie
Munitie voor revolvers en pistolen met een nominaal kaliber > 12mm, en munitie met
een kinetische energie, gemeten bij de monding van de loop E0 > 1500J
Munitie voor schoudervuurwapens met een nominaal kaliber > 12 mm, en munitie
met een kinetische energie, gemeten bij de monding van de loop E0 > 1500J
Hagelpatronen

