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Algemeen 

Het betreden van de accommodatie en/of deelnemen aan activiteiten, geschiedt op eigen risico. 
In- en uitgangen dienen te allen tijde vrij gehouden te worden. Voertuigen mogen uitsluitend op het 
daarvoor aangewezen parkeerterrein aan de Verlengde Sportlaan worden geplaatst. Kinderen jonger dan 16 
jaar hebben uitsluitend toegang tot de accommodatie na toestemming van hun ouder(s) of verzorger(s) of 
onder begeleiding van ouders of een volwassene. Eenieder die binnen de accommodatie een onveilige 
situatie meent waar te nemen heeft de plicht deze zo snel mogelijk op te heffen en een 
veiligheidsfunctionaris of tc-functionaris te (laten) waarschuwen. Als brand of andere calamiteiten worden 
geconstateerd, moet dit onverwijld aan de beheerder worden gemeld. Het is verboden op de schietstand of 
elders binnen de accommodatie afval van welke aard dan ook achter te laten, behalve in de daarvoor 
bestemde afvalbakken. Het is verboden om op het terrein van de Stichting Schietsportcentrum Veenendaal 
zonder toestemming van het stichtingsbestuur enige (commerciële) activiteit uit te oefenen. Het 
meebrengen van wapens of munitie, welke niet door een verlof ingevolge de Wet Wapens en Munitie zijn 
gedekt, is ten strengste verboden. 

A – Reglement 

1. Dit reglement geldt voor een ieder die zich binnen de accommodatie of op het terrein van de
Stichting Schietsportcentrum Veenendaal bevindt.

2. Reglementen van de Stichting Schietsportcentrum Veenendaal, zijn van toepassing op alle gebruikers
van haar accommodatie. De reglementen van de Stichting Schietsportcentrum Veenendaal, welke
van toepassing zijn op het Veiligheids- en baanreglement, zijn overgenomen door de
Schietsportvereniging Prins Hendrik en dienen door een ieder op wie dit Veiligheids- en
Baanreglement van toepassing is, te worden beschouwd als zijnde reglementen van de
Schietsportvereniging Prins Hendrik.

3. Onder inachtneming van en onverminderd de hen in de statuten, het huishoudelijk reglement en dit
reglement gegeven taken en bevoegdheden, zal op de uitvoering van dit reglement worden
toegezien door het bestuur, de baancommandant, KNSA gecertificeerde instructeurs en de
technische commissie. De met de dienst belastte tc-functionaris wordt verder aangeduid als
“beheerder” (niet te verwarren met de beheerder van de accommodatie of het schietsportcentrum).

4. Aanwijzingen van het bestuur, de baancommandant, een instructeur of een tc-functionaris met
betrekking tot (de uitvoering van) dit reglement, dienen direct en zonder tegenspraak opgevolgd te
worden. Discussie daarover met de gever van de aanwijzing is op dat moment niet toegestaan.
Klachten en op- of aanmerkingen daarover, dienen bij de beheerder of schriftelijk bij het bestuur
ingediend te worden.

5. Ook tijdens wedstrijden die, al dan niet onder auspiciën van de K.N.S.A., op de schietbanen van de
vereniging gehouden worden, geldt dit reglement. Behalve waar deze specifiek de (leden van de)
vereniging betreffende bepalingen bevat, geldt dit reglement onverkort naast de dan van toepassing
zijnde wedstrijdreglementen en/of andere reglementen van de K.N.S.A.

6. Alle bevoegdheden die aan de baancommandant of de beheerder toekomen, komen ook toe aan het
bestuur en aan ieder bestuurslid afzonderlijk. Het bestuur of een bestuurslid zal slechts van deze
bevoegdheden gebruik maken, indien de baancommandant of beheerder daartoe niet in staat is of
als de veiligheid of een andere dringende reden, ter beoordeling van het bestuur of het bestuurslid,
een direct ingrijpen noodzakelijk maakt.

7. In alle gevallen waarin dit reglement of de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien,
beslist het bestuur. Het bestuur kan in voorkomende gevallen afwijken van het in dit reglement
bepaalde.

8. Daar waar in dit reglement wordt gesproken over ‘hij/hem/zijn’ is eveneens van toepassing
‘zij/haar/haar’.

9. Deze revisie van het reglement treedt in werking op 26 juni 2019.
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B – Veiligheid 

1. Richt een wapen nooit op personen of dieren.
2. Elk wapen, ongeacht of het zich in een koffer, tas, foedraal of in de hand bevindt, moet worden

beschouwd als te zijn geladen.
3. Indien een wapen, al dan niet in een koffer, tas of foedraal, verplaatst of niet gebruikt wordt, mag er

zich geen kogel of patroon in de kamer, de clip, het magazijn of de cilinder bevinden en moet indien
het wapen zonder omhulsel wordt verplaatst:
a. bij een gasdrukwapen, zijnde geen vuurwapen: respectievelijk de veerspanner ontgrendeld of

de kamer geopend zijn,
b. bij een geweer: de grendel geopend en, indien van toepassing, de patroonhouder verwijderd

zijn,
c. bij een pistool: de kamer geopend en, indien van toepassing, de patroonhouder verwijderd zijn,
d. bij een revolver: de cilinder opengeklapt zijn,
e. bij alle (verenigings)wapens een kamervlag/veiligheidsvlag zijn geplaatst. Hierbij mag de

afsluiter tegen de veiligheidsvlag rusten. Dit wordt aangemerkt als zijnde ‘open’. Bij
luchtwapens moet de veiligheidsvlag bestaan uit een koord dat door de volledige lengte van de
loop is aangebracht.

waarbij bij verplaatsing van wapens zoveel mogelijk de loop in een veilige richting wordt gehouden. 
4. Buiten de schietstand dient een wapen deugdelijk opgeborgen te zijn in een koffer, tas of foedraal,

behoudens de in B.5. genoemde uitzonderingen.
5. Het is slechts toegestaan een vuurwapen onverpakt te verplaatsen:

a. naar en van de wapenkamer, indien dit noodzakelijk is ter uitvoering van een technische
ingreep die niet op de schietstand kan of mag worden uitgevoerd, of

b. naar en van de schietstand, indien het een
• verenigingswapen, of
• een wapen dat buiten de schietstand gereed is gemaakt voor gebruik betreft, of
• het wapen wordt verplaatst door een tc-functionaris of instructeur.

c. naar een andere locatie binnen de accommodatie voor zover hiervoor de noodzaak aanwezig
is en voor zover deze handeling wordt uitgevoerd door een tc-functionaris of instructeur.

6. Het (op of aan het lichaam) dragen van een wapen in de verenigingsaccommodatie is verboden. Het
opbergen van een wapen in een holster is toegestaan, voor zover dit door het bestuur noodzakelijk
wordt geacht of voor zover dit reglementair is toegestaan of noodzakelijk is bij een discipline, waarbij
in alle gevallen geldt dat de schietoefening onder directe leiding van een baancommandant dient te
gebeuren. Indien het gebruik van een holster niet noodzakelijk is, doch wel toegelaten, kan de
baancommandant beslissen dat hier gebruik van gemaakt dient te worden indien dit de veiligheid
bevordert doordat geen wapens op de schietstand achterblijven tijdens het afplakken van de
schijven.

7. Het is verboden een wapen of munitie onbeheerd in de verenigingsaccommodatie achter te laten.
Het stallen van een wapen in de wapenkamer wordt niet gezien als onbeheerd achterlaten, tenzij het
een verenigingswapen betreft dat aan een aspirant of lid in bruikleen is uitgegeven. Het stallen van
een wapen in de wapenkamer wordt wél aangemerkt als onbeheerd achterlaten indien de
verlofhouder van dat wapen de accommodatie verlaat en het wapen derhalve niet meer onder diens
onmiddellijke beheer valt. E.e.a. behoudens de in B.8. genoemde uitzonderingen.

8. Het verlaten van de accommodatie, terwijl een verlofplichtig wapen van hem/haar in de wapenkamer
is gestald, is een lid slechts toegestaan indien:
a. het lid in de onmiddellijke nabijheid van de accommodatie blijft, bv op het terras of in de

berging(en), of
b. het lid niet kan parkeren vlakbij de accommodatie en eerst diens wapens in de wapenkamer

stalt om daarna veilig zijn voertuig te parkeren op grotere afstand. Hiervoor is specifiek
toestemming gegeven door Bijzondere Wetten Veenendaal omdat hiermee wordt voorkomen
dat leden over grote afstand hun wapens in het openbaar moeten verplaatsen.
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9. Het is verboden buiten de wapenkamer of schietstand reparaties of onderhoud aan wapens uit te
voeren of wapens te demonstreren, tenzij dit gebeurt door, of met directe toestemming van een tc-
functionaris, instructeur of wapenmeester.

10. Het is, behoudens voor de baancommandant, een instructeur of een tc-functionaris bij de
handhaving van de reglementen van de vereniging, verboden zonder toestemming van de eigenaar
een wapen van iemand anders ter hand te nemen of aan te raken, tenzij deze handeling wordt
verricht met als doel een gevaarlijke situatie op te heffen.

11. Het is verboden te schieten wanneer men alcohol of enige andere stof, die invloed heeft op het
bewustzijn, de aandacht of het verantwoordelijkheidsgevoel, heeft gebruikt.

12. De beheerder (de met de dienst belastte tc-functionaris) is tijdens zijn dienst het hoogste, door het
bestuur gedelegeerde gezag binnen de accommodatie met betrekking tot de veiligheid en de
naleving van dit reglement. Alle aanwijzingen van de beheerder moeten direct en zonder tegenspraak
worden opgevolgd. Hij kan een ieder van de schietstand, de schietbaan of, indien dit voor de
veiligheid noodzakelijk is, uit de verenigingsaccommodatie (doen) verwijderen. Het is niet toegestaan
over een aanwijzing van de beheerder op de schietbaan met hem in discussie te gaan.

13. Wapens die niet in eigendom zijn van de vereniging of de stichting, dienen te worden opgeslagen in
de wapenkamer. Het in de hal, de kantine of andere openbare ruimten plaatsen van wapens, is
verboden.

14. De voertaal binnen de accommodatie is de Nederlandse taal, inzonderheid de door de beheerder,
instructeurs, baancommandanten of tc-functionarissen gegeven aanwijzingen. Alle aanwezigen
moeten deze voertaal beheersen.

C – Baanregels 

Algemeen 
1. Binnen de gehele accommodatie is roken verboden, behoudens de speciaal hiervoor aangewezen en

ingerichte rookruimten.
2. Op de schietbanen is het dragen van deugdelijke gehoorbescherming verplicht. Dit geldt ook voor de

junioren die met persluchtwapens schieten. Gehoorschade ten gevolge van het niet dragen van een
deugdelijke gehoorbescherming is voor eigen risico.

3. Het dragen van een deugdelijke veiligheidsbril bij het schieten wordt aangeraden. Een veiligheidsbril
is verplicht bij de disciplines Militair Pistool en Service Pistol (zowel schutters als personeel) en elke
andere schietoefening waarbij de schutter zich voorbij de schietstanden op de schietbaan begeeft en
bij de fun-shoot onderdelen bij de junioren. Letsel ten gevolge van het niet dragen van een
deugdelijke veiligheidsbril is voor eigen risico.

4. Het bestuur bepaalt de trainingstijden voor de verschillende categorieën en disciplines. Het kan in
voorkomende gevallen hiervan ontheffing verlenen of hiervan afwijken.

5. Alle gewone leden en juniorleden (16+) mogen  tijdens de voor hun categorie geldende trainingsuren
vrij en zelfstandig gebruik maken van de schietstanden. Zij mogen daarbij gebruik maken van hun
eigen- of verenigingswapens. Juniorleden (10+) schieten uitsluitend onder toezicht van de
juniorencommissie, of indien daar toestemming voor is gegeven, onder toezicht van een ander,
daartoe door de beheerder of instructeur geschikt geacht persoon.

6. Indien er geen baancommandant en/of beheerder aanwezig is, mag er niet geschoten worden. Het
bestuur kan met betrekking tot bepaalde nader aan te wijzen groepen of categorieën schutters en/of
(trainings-)tijden hieromtrent nadere en/of afwijkende regels vaststellen.

7. Voor schietoefeningen mag slechts gebruik worden gemaakt van doelen die daarvoor zijn bestemd,
tenzij door het bestuur wordt bepaald dat hier onder voorwaarden van mag worden afgeweken.

8. Het zogenoemde schieten vanaf de heup en niet duidelijk gericht vuren is verboden.
9. Er mag niet meer dan één (1) persoon per schietstand aanwezig zijn, tenzij er instructie wordt

gegeven of een introducé wordt begeleid of het anderszins noodzakelijk is. Dit ter beoordeling van de
instructeur, baancommandant of tc-functionaris.
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10. Tijdens de oefening op de schietstand moet de loop van het wapen altijd in de richting van de
kogelvanger wijzen.

11. Het is niet toegestaan om snelvuur af te geven, omschreven als het in hoger tempo dan voor de
beoefende discipline is vereist, of ongecontroleerd, afvuren van een serie schoten. E.e.a ter
beoordeling van de baancommandant, instructeur of tc-functionaris.

12. Een wapen mag slechts dan schietklaar gemaakt worden wanneer de schutter alle
 voorbereidende handelingen op de schietstand heeft gedaan en klaar is om met zijn
 schietoefening te beginnen. Als schietklaar maken wordt voor de toepassing van dit reglement
beschouwd:
a. bij een gasdrukwapen, zijnde geen vuurwapen: het inbrengen van een kogeltje en/of het

sluiten van respectievelijk de veerspanner of de kamer,
b. bij een geweer: het inbrengen van een patroon in de kamer en/of het sluiten van de grendel

en/of, indien aanwezig, het aan- of inbrengen van de patroonhouder,
c. bij een pistool: het sluiten van de kamer en/of, indien aanwezig, het aan- of inbrengen van de

patroonhouder,
d. bij een revolver: het naar binnen draaien of dichtklappen van de cilinder, alsmede het

inbrengen van munitie in een wapen en/of patroonhouder.
13. Bij een storing aan de munitie (een “weigeraar”) of het wapen tijdens het schieten, dient het wapen

minimaal 30 seconden met de loop op de kogelvanger gericht in de hand gehouden te worden.
Daarna kan met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften, de storing worden verholpen. Het
dragen van een veiligheidsbril wordt hierbij met klem aangeraden. Het is verboden om niet
afgeschoten munitie op de baan te gooien of in de hulzenbak of enige niet daartoe bestemde plek
achter te laten. “Weigeraars” kunnen worden ingeleverd bij de beheerder.

14. Op het commando “vast vuren” of “Stop-stop-stop”, dient onmiddellijk het schieten gestaakt, en de
volgende handelingen in acht te worden genomen:
a. bij een gasdrukwapen, zijnde geen vuurwapen: het openzetten van respectievelijk de

veerspanner of de kamer, waarbij een eventueel reeds geplaatst kogeltje blijft zitten.
b. bij een geweer: het verwijderen van de patroon uit de kamer en het openen van de grendel en,

indien aanwezig, het uitnemen van de patroonhouder,
c. bij een pistool: het verwijderen van de patroon uit de kamer en het openen van de afsluiter en,

indien aanwezig, het uitnemen van de patroonhouder,
d. bij een revolver: het naar buiten draaien of openklappen van de cilinder, alsmede het

verwijderen van patronen uit de kamers van de cilinder.
Het wapen geopend neerleggen op de schietstand met de loop in de richting van de kogelvanger. 
Alle schutter nemen 1 meter afstand van de schietstand. Het commando “vast vuren” wordt in de 
regel slechts door de baancommandant, een tc-functionaris of een instructeur gegeven, maar mag 
ook door ieder ander lid worden gegeven indien dit lid oordeelt dat dit noodzakelijk is om een direct 
gevaarlijke situatie op te heffen. Zodra er weer een veilige situatie is, geeft de baancommandant, de 
instructeur of tc-functionaris de baan weer vrij. Het commando ‘vast vuren’ wordt uitsluitend 
gebruikt indien daartoe een dringende noodzaak is en niet om bijvoorbeeld een gevallen kaart op de 
schietbaan op te rapen. Het commando ‘vast vuren’ mag door een tc-functionaris of trainer worden 
gebruikt om nieuwe leden de bijbehorende handelingen aan te leren of bij wijze van test of oefening 
van de veiligheidshandelingen op de schietbaan voor alle aanwezige schutters. 

15. Indien een schutter tijdens en door het schieten schade aanricht aan een de vereniging, het
schietsportcentrum of een derde in eigendom toebehorende zaak, dient hij dit onmiddellijk te
melden aan de baancommandant en beheerder. Indien wordt vastgesteld dat de schade is
veroorzaakt door het gebruik van ondeugdelijke materialen of het niet naleven van de voorschriften,
of het gevolg is van een actie waarvan de schutter redelijkerwijze had kunnen verwachten dat er
risico op gevolgschade zou zijn, is de toegebrachte schade voor rekening van de schutter zelf.

16. Het is een schutter op de schietbaan slechts met toestemming en in aanwezigheid van de
baancommandant, een instructeur of tc-functionaris geoorloofd zich te begeven voorbij de
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schietstanden in de richting van de kogelvanger. Dit is alleen toegestaan indien er niet wordt 
geschoten of er een “vast vuren” toestand heerst. 

17. Bij het beëindigen van de schietoefeningen dienen de voor het wapen geëigende veiligheden
nauwkeurig in acht te worden genomen en dient een schutter zijn schietstand op te ruimen alvorens
de schietstand te verlaten. Met opruimen wordt bedoelt het verwijderen van kaarten, doosjes en
lege hulzen, die in de daartoe bestemde afvalbakken dienen te worden gedeponeerd. Hulzen welke
zich tussen de schietstand en de kogelvanger bevinden, dienen te blijven liggen.

18. Alvorens een schutter op de schietbaan de wapens opbergt in koffer, tas of foedraal, dan wel een
wapen terugbrengt naar de tc-balie, laat deze het (de) wapen(s) controleren door de
baancommandant. De wapens mogen slechts dan worden opgeborgen of verplaatst, indien de
baancommandant heeft bevestigd dat deze veilig zijn. De schutter trekt d.m.v. handopsteken de
aandacht van de baancommandant of bij geen reactie op enig andere manier, maar zorgt ervoor dat
hiermee zo weinig mogelijk overlast voor de overige schutters ontstaat.

19. Het is verboden schutters tijdens het schieten te hinderen en/of te storen, een en ander ter
beoordeling van de baancommandant, een instructeur of een tc-functionaris.

20. Het is niet toegestaan om tijdens de schietoefening (of daarbuiten) een wapen geladen neer te
leggen om (om welke reden dan ook) een korte pauze te houden. In voorkomend geval dient het
wapen eerst te worden ontladen of dient de serie te worden afgemaakt. Het kortstondig neerleggen
van het wapen met als doel het onmiddellijk opnieuw vast te pakken, bijvoorbeeld om een betere
greep te verkrijgen, is wél toegestaan, met inachtneming van alle veiligheidsvoorschriften.

21. Het is de schutter toegestaan om op de schietstand een wapen schoon te maken. Elders binnen de
accommodatie is dit de schutter niet toegestaan. Dit mag alleen indien dit een basisreiniging betreft
die binnen enkele minuten is te realiseren. Indien noodzakelijk is een field-strip toegestaan.
Schoonmaken mag uitsluitend geschieden nádat de baancommandant of VVF het wapens heeft
geïnspecteerd én de munitie is opgeborgen.

22. De baancommandant draagt er zorg voor dat aan het einde van de schietoefeningen de baan
opgeruimd achterblijft. Doosjes, kaarten en hulzen, ook op de schietbaan, dienen te worden
opgeruimd. De baancommandant kan de laatste schutter(s) verzoeken om hem hierbij te helpen.

12-meter baan 
1. Op deze baan mag geschoten worden met

a. gasdrukwapens zijnde geen vuurwapens,
b. wapens van het kaliber .22lr of .22short, of na toestemming van het bestuur een gelijkwaardig

ander kaliber. (ook .22 Magnum munitie is dus NIET toegestaan).
2. Er mag slechts worden geschoten met standaardmunitie of een high-velocity variant. Het schieten

met magnum-, hagel-, lichtspoor-, fragmenterende-, of pantserdoorborende patronen, evenals met
die patronen die (naar het oordeel van de baancommandant, een instructeur of een tc-functionaris)
niet voor de op deze baan te verschieten disciplines toegestaan zijn, is verboden.

3. Het ‘Protocol voor Wapens en Munitie’ is bindend voor het soort wapens en munitie waarmee wel of
niet mag worden geschoten.

25-meter baan 
1. Op deze baan mag worden geschoten met

a. gasdrukwapens zijnde geen vuurwapens,
b. wapens van het kaliber .22lr of .22short, of na toestemming van het bestuur een gelijkwaardig

ander kaliber
c. vuistvuurwapens tot een praktisch maximum van .44Magnum, of na toestemming van het

bestuur een gelijkwaardig ander kaliber
2. Er mag slechts worden geschoten met standaardmunitie. Het schieten met (naar het oordeel van de

baancommandant, een instructeur of een tc-functionaris) extreem zware ladingen of  voor deze baan
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ongeschikte munitie, is verboden. Het schieten met hagel-, lichtspoor-, fragmenterende-, of pantser 
doorborende patronen is eveneens niet toegestaan. 

3. Het is toegestaan om gebruik te maken van herladen munitie, voor zover de schutter deze munitie op
kundige wijze heeft vervaardigd en gebruikt heeft gemaakt van kwalitatief hoogwaardige
componenten. Schade aan de inrichting, of letsel bij derden, veroorzaakt door ondeugdelijk herladen
munitie, zijn voor risico van de schutter zelf. Het bestuur kan individuele schutters het schieten met
zelf herladen munitie ontzeggen indien dit noodzakelijk is om de veiligheid op de baan te
waarborgen.

4. Indien met zwartkruit wordt geschoten, zijn daarbij in ieder geval de volgende regels van toepassing:
a. er mag uitsluitend worden geschoten met een rookarme variant van zwartkruit, e.e.a. zoals

door het bestuur gespecificeerd en omschreven in het Protocol voor Wapens en Munitie.
b. Tijdens de schietoefeningen wordt achter de schietstanden een beschermstrook aangebracht

om afzetting op de vloer te voorkomen.
c. er wordt uitsluitend geschoten op de door de beheerder aangewezen 25m schietbaan
d. er wordt niet vaker dan 1x per 2 weken geschoten, op woensdagen vanaf 21.00 uur en in de

even weeknummers, conform het schema achter de TC balie.
e. er worden maximaal 5 schietstanden gelijktijdig gebruikt
f. er wordt geen gebruik gemaakt van de twee buitenste schietstanden
g. er wordt uitsluitend geschoten door mensen die de lid-status bezitten.
h. er wordt uitsluitend geschoten met vuistvuurwapens

5. Het ‘Protocol voor Wapens en Munitie’ is bindend voor het soort wapens en munitie waarmee wel of
niet mag worden geschoten.

D – Baancommandant / Ongeval 

1. De baancommandant is gedurende zijn dienst het hoogste, door het bestuur gedelegeerde, gezag op
de schietbanen met betrekking tot de veiligheid en de naleving van dit reglement. Het is hem
verboden voor het einde van zijn dienst alcohol of enige andere stof die invloed heeft op het
bewustzijn, de aandacht en/of het verantwoordelijkheidsgevoel te gebruiken.

2. Hij heeft sanctiebevoegdheid en mag een ieder op de baan die sancties opleggen welke naar zijn
mening noodzakelijk zijn voor het naleven van de regels en bepalingen van de vereniging en het
waarborgen van de veiligheid. Hij is bevoegd een ieder van de schietstand of de schietbaan te (doen)
verwijderen. Indien zich een van deze gevallen voor heeft gedaan, deelt hij dit, samen met de
reden(en) van zijn maatregel, onmiddellijk aan de beheerder mede.

3. Tijdens de trainingstijden is het alleen na zijn toestemming en in zijn aanwezigheid een schutter
geoorloofd zich te begeven voorbij de schietstands in de richting van de kogelvanger. Deze
toestemming wordt uitsluitend gegeven indien hiertoe de noodzaak is en niet om bv een gevallen
kaart op te halen.

4. Hij draagt gedurende zijn dienst een duidelijk zichtbaar kenmerk als baancommandant, zoals een
badge of armband, welke hem door een tc-functionaris is uitgereikt.

5. Hij ziet er verder op toe dat de reglementen van de vereniging, en in het bijzonder het  veiligheids- en
baanreglement en het ‘Protocol voor Wapens en Munitie’, nageleefd worden. Overtreders van deze
reglementen verwijdert hij zonodig van de schietbaan of adviseert de beheerder de overtreder uit de
verenigingsaccommodatie te (doen) verwijderen. Overtredingen meldt hij onmiddellijk aan de
beheerder.



8 

6. Als zich binnen de verenigingsaccommodatie, in het bijzonder op de schietbaan een ernstig ongeval
heeft voorgedaan waarbij een wapen of munitie is betrokken, dient:
a. de baancommandant alle activiteiten op de baan onmiddellijk stil te leggen d.m.v. het “stop-

stop-stop” of “vast vuren” commando.
b. de baancommandant iemand opdracht te geven om onverwijld de beheerder te (laten)

informeren. De beheerder stelt op zijn beurt het bestuur in kennis van het gebeurde.
c. de baancommandant er op toe te zien dat alle overige wapens op de schietstand worden

neergelegd nadat deze zijn veiliggesteld conform de eisen die voor de onder ‘a.’ genoemde
commando’s gelden. Er blijven geen wapens geladen achter, ook niet in belang van een
onderzoek! Hij zorgt ervoor dat de schutters zich zover mogelijk van het schietpunt
verwijderen.

d. de baancommandant zonodig, en indien mogelijk, eerste hulp te (doen) verlenen,
e. de beheerder, indien nodig, er zorg voor te dragen dat een ambulance besteld wordt.
f. de beheerder onverwijld de politie te (laten) informeren.
g. de baancommandant slechts die personen in de buurt van het ongeval te laten, die naar zijn

oordeel wezenlijk van dienst kunnen zijn. De overige aanwezigen stuurt hij van de baan en
verzoekt hun om de accommodatie niet te verlaten, totdat de beheerder hiervoor toestemming
geeft.

h. de baancommandant binnen 24 uur, in samenwerking met de beheerder een schriftelijk
verslag aan het bestuur te doen van zijn bevindingen met betrekking tot het ongeval.

NB: Indien er sprake is van een niet ernstige situatie, bijvoorbeeld een lichte verwonding 
wegens een defect wapen, gelden de regels voor het ‘Vast Vuren’, inclusief het veiligstellen 
van alle wapens. Het onder D.6.e. t/m D.6.h. genoemde, is dan niet van toepassing. 

7. Verder dient de baancommandant:
a. na het openen van de schietbanen de schietstanden te controleren op scherpe patronen,
b. er op toe te zien, dat schutters de schietstanden schoon achterlaten,
c. te dienen als aanspreekpunt voor schutters met (schiet)technische problemen,
d. beschadigingen, storingen of defecten aan/van schietbanen, schietstanden, transporten of

verenigingswapens, evenals die bijzonderheden die hij daartoe in aanmerking vindt komen,
aan de beheerder te melden,

e. bij het sluiten van de schietbanen na afloop van de trainingen;
• de schietstanden en schietbaan te controleren op scherpe patronen,
• te controleren of alle transporten teruggehaald zijn,
• er voor te zorgen dat de schietbanen schoon en opgeruimd achter blijven

8. Het handelen van de baancommandant staat op de schietbaan nooit voor discussie open. Zijn
aanwijzingen dienen direct en zonder commentaar te worden opgevolgd. Klachten over het handelen
van de baancommandant kunnen worden voorgelegd aan de beheerder.

E – Beheerder (de met de dienst belaste TC-functionaris) 

1. De tc-dienst duurt tenminste van een kwartier vóór aanvang van de trainingstijden tot het einde van
de trainingstijden.

2. De beheerder is de met de dienst belaste tc-functionaris en is belast met de controle van iedereen
die de verenigingsaccommodatie betreedt. Hij ziet er op toe dat:
a. iedereen die de verenigingsaccommodatie betreedt, zich houdt aan de regels die zijn gesteld in

de statuten, het huishoudelijk reglement van de vereniging en dit veiligheids- en
baanreglement (bij twijfel aan of onbekendheid met de identiteit van de betrokkene, dient hij
legitimatie te verlangen of een bestuurslid te raadplegen);

b. geschorste leden (de namen van welke hem door het bestuur bekendgemaakt worden) de
verenigingsaccommodatie niet dan alleen met toestemming van een bestuurslid betreden;
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c. aspiranten en leden worden opgenomen in het presentieregister en van hen alle gegevens
worden geregistreerd welke volgens het KNSA model noodzakelijk zijn.

d. introducés in het introducéregister worden opgenomen;
e. gastschutters

• in het bezit zijn van een verlof tot het voorhanden hebben van (schiet)wapens;
• het door hen verschuldigde baangeld voldoen;
• kennis nemen van dit veiligheids- en baanreglement;
• niet schieten dan op de daartoe aangewezen tijden en schietstand;
Indien een gastschutter het lidmaatschap heeft aangevraagd, wordt voor hem geen baangeld 
gerekend. Indien er andere redenen zijn, kan eveneens worden afgezien van baangeld of van 
het bedrag worden afgeweken, zulks ter beoordeling van de beheerder, een bestuurslid, 
trainer of tc-functionaris. 

f. belangstellenden doorverwezen worden naar één van de daartoe door het bestuur
aangewezen personen of, indien mogelijk, hij deze zelf te woord staat en van informatie
voorziet.

3. Hij is verantwoordelijk voor de uitgifte van verenigingswapens. De beheerder handelt bij de uitgifte
en inname van wapens en munitie conform de KNSA richtlijnen voor uitgifte van wapens en munitie
en wat daarmee samenhangt. Verenigingswapens mogen uitsluitend uitgegeven worden aan een lid
dat gerechtigd is met dat wapen te schieten. Bij de uitgifte van een verenigingswapen registreert de
beheerder de gegevens van het betreffende lid en welk wapen aan hem uitgegeven wordt. Alvorens
een wapen uit te geven, toont hij het betreffende lid dat het wapen leeg en veilig is. Bij
terugontvangst van het wapen, controleert hij of het wapen leeg en veilig is en in deugdelijke staat
verkeert, en haalt hij de registratie bij de betreffende schutter door. Storingen en/of defecten aan
verenigingswapens meldt hij aan de door het bestuur aangewezen persoon en defecte wapens
worden zodanig van een label voorzien dat voor een ieder duidelijk is dat deze niet opnieuw mogen
worden uitgegeven.

4. Het is slechts dan toegestaan om (een) wapen(s) voor uitgifte op naam van een instructeur te
registreren, indien de betreffende instructeur hiertoe persoonlijk toestemming aan de beheerder
heeft verleend.

5. Aan leden en gastschutters verkoopt hij munitie en schijven. Munitieverkopen registreert de
beheerder bij de betreffende schutter.

6. Indien dat naar zijn oordeel noodzakelijk is, geeft hij volgnummers uit voor het gebruik van de
schietbanen.

7. Hij controleert ter ondersteuning van de baancommandant de schietbanen door middel van het
videosysteem.

8. Ter uitvoering van zijn taken, voert hij (tevens) de volgende handelingen uit;
a. aan het begin van zijn dienst:

• het gebouw openen en het alarmsysteem uitschakelen;
• monitors aanzetten;
• nazien of er nog voldoende schijven zijn;
• munitie klaarleggen in de daartoe bestemde ladenkluis;
• enkele verenigingsgeweren met geopende afsluiters klaarzetten in de daartoe bestemde
kast; 
• de verenigingshandvuurwapens klaarleggen in de daartoe bestemde ladenkluis;
• de tc-kassa en de stempels klaarleggen;
• het computer-registratiesysteem opstarten;
• verlichting en ventilatie inschakelen voor de in gebruik te nemen schietbanen en deze uit te
schakelen indien hiervan geen gebruik wordt gemaakt. 
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b. aan het einde van zijn dienst:
• de verenigingshandvuurwapens opbergen in de wapenkluis;
• de verenigingsgeweren met geopende afsluiters opbergen in de wapenkluis;
•bijzonderheden (zoals defecte wapens of schietpunten, een verschil in de munitievoorraad of
incidenten) melden aan de aangewezen personen; 
• de ontvangen gelden in (een) envelop(pen) doen, hierop de datum, zijn naam en het
totaalbedrag noteren, deze dichtplakken en afstorten in de kluis; 
• het schietbeurtenregister afdrukken en opbergen in de map
• het financieel overzicht van de verkopen afdrukken en opbergen in de map.
• de stempels en de kassa opbergen in de kluis;
• het computersysteem uitschakelen
• de monitors uitschakelen
• verlichting en ventilatie van de schietbanen uitschakelen
• in overleg met de barmedewerker het alarmsysteem inschakelen en het gebouw afsluiten of
dit delegeren aan de barmedewerker. 

9. Indien zich binnen de verenigingsaccommodatie, in het bijzonder op de schietbaan een ongeval heeft
voorgedaan waarbij een wapen of munitie is betrokken, dan behoren de op de beheerder van
toepassing zijnde taken, genoemd onder D.6.b., D.6.c., D.6.e., D.6.f. en D.6.h., tot het takenpakket
van de beheerder.

F – Instructie 

1. Instructie wordt slechts gegeven door daartoe door het bestuur aangewezen en schriftelijk
vastgelegde personen. Met “instructie” als zodanig wordt bedoeld het geven van een basisopleiding
aan aspiranten of een vervolgopleiding voor grootkaliber schutters, welke in het bezit zijn van een
geldige KNSA licentie. Indien sprake is van de “basisopleiding” dan kan dit ook betrekking hebben op
mensen die hun proefperiode doorlopen en van wie de secretaris tenminste een volledig ingevuld
aanmeldingsformulier, alsmede een Eigen Verklaring in bezit heeft. Deze mensen worden
“geverifieerde introducés” genoemd.

2. Instructie aan introducés valt onder de noemer “schieten onder toezicht”. Hierbij kan de instructie
zowel worden gedaan door een instructeur als door een ander lid dat voldoet aan de voorwaarden
zoals gesteld in Artikel M.

3. Een schutter die instructie krijgt, dient de aanwijzingen van de instructeur onmiddellijk en
onvoorwaardelijk op te volgen.

4. Nieuwe leden zijn verplicht om een basisopleiding te volgen, zowel een praktijk- als theorie instructie.
5. Aspiranten en geverifieerde introducés die zijn begonnen aan hun basisopleiding, mogen gedurende

deze periode en tot de datum waarop zij door het bestuur definitief worden toegestaan om
zelfstandig te schieten, uitsluitend schieten onder leiding van een door het bestuur aangestelde
instructeur.

6. Leden waarvan langer dan 12 aaneengesloten maanden geen schietbeurten zijn vastgelegd in het

schietregister worden bij hun eerstvolgende bezoek opgevangen door de TC en begeleid bij hun

schietbeurt, ter beoordeling van de schietvaardigheid en het veilig handelen. Deze begeleiding en

beoordeling vindt plaats door een door de dienstdoende TC-functionaris aan te wijzen persoon welke

moet voldoen aan de in artikel M.6 gestelde voorwaarden, met dien verstande dat in M.2 t/m M.6

voor “introducé” gelezen moet worden: “het begeleidde lid” en voor “lid”: “het begeleidende lid”.
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G – Akkoorden 

 Het is aspiranten en leden slechts toegestaan die disciplines zelfstandig te schieten, waarvoor zij 
een     door het  bestuur afgegeven akkoord hebben. 

1. Akkoorden worden afgegeven voor de volgende disciplines:
• kleinkaliber disciplines (KKP, MKL, KKG, KKK, KKSG)
• grootkaliber disciplines (MKZ)
• niet-statische disciplines (SPLL, SPLZ, MP, SPL, SPZ)
Voor het zelfstandig schieten met gasdrukwapens, niet zijnde vuurwapens, hebben schutters welke 
zijn toegelaten als aspirant of lid van de vereniging, in het bezit zijn van een geldige KNSA licentie en 
tenminste 16 jaar oud zijn, automatisch een akkoord.  

2. Zolang een schutter voor een bepaalde discipline geen akkoord heeft, is het hem slechts toegestaan
deze discipline onder directe begeleiding en toezicht van een instructeur of een ander daartoe
aangewezen persoon te schieten en onder voorwaarde dat de schutter minimaal 16 jaar oud is voor
het schieten van vuurdisciplines.

3. Een aspirant verwerft het akkoord voor het zelfstandig schieten met klein kaliber wapens
(uitgezonderd SPLL en SPL), zodra hem na afronding van zijn basisinstructie, door het bestuur wordt
toegestaan als aspirant van de vereniging zelfstandig te schieten en met als voorwaarde dat het lid de
18 jarige leeftijd heeft bereikt. Van deze leeftijd zal het bestuur incidenteel afwijken op verzoek van
een instructeur ingeval er sprake is van een uitzonderlijk talent.

4. Het akkoord als onder G.3. genoemd, heeft zolang het lid korter dan 1 jaar volwaardig lid van de
(een) schietsportvereniging is, slechts betrekking op klein kaliber vuurwapens welke geschikt zijn om
een Olympische discipline te beoefenen.

5. Om een akkoord te verkrijgen voor het schieten met grootkaliber vuistvuurwapens, dient een
schutter, ten overstaan van een daartoe door het bestuur aangewezen instructeur, een proeve van
bekwaamheid af te leggen. Dit om aan te tonen dat hij in die discipline vertrouwd, ervaren en
voldoende geoefend is. De wijze waarop deze proeve van bekwaamheid dient te worden afgelegd is
als volgt:
De betreffende schutter dient op een MSL/Z schijf (55x55cm) een door de instructeur te bepalen
aantal schoten af te vuren. Deze schoten dienen in principe allemaal de moederkaart te hebben
geraakt. Het is ter beoordeling van de instructeur of het akkoord al dan niet wordt afgegeven.

6. Het akkoord als onder G.5. genoemd, alsmede de schietoefeningen hiervoor, kunnen slechts dan 
worden (af)gegeven wanneer het lid voldoende ervaring heeft met een klein kaliber vuistvuurwapen, 
dit ter beoordeling van een instructeur. Na het verwerven van dit akkoord mag een lid schieten met 
vuurwapens die binnen een ISSF discipline passen.

7.

8.

Indien een lid wil deelnemen aan niet-statische disciplines zoals Militair Pistool, Service Pistol of
Sportpistool, dien het lid, ongeacht het kaliber, de bekwaamheidsproef voor het schieten van niet-
statische disciplines met succes te hebben afgelegd.

9.

Indien een schutter zijn proeve van bekwaamheid voor een van de hiervoor genoemde disciplines
met goed gevolg heeft afgelegd, zal het bestuur dit vermelden in het computer-registratiesysteem en
het lidmaatschapsbewijs.

10.

Het bestuur kan een afgegeven akkoord te allen tijde intrekken indien dat in verband met de
veiligheid of een andere dringende reden gewenst is, een en ander ter beoordeling van het bestuur.

11.

Binnen de afgegeven akkoorden is het mogelijk dat het beoefenen van bepaalde disciplines of het
schieten met bepaalde wapens of kalibers, wordt beperkt door wettelijke bepalingen. Wettelijke
bepalingen hebben altijd voorrang op verenigingsregels.
Bij beëindiging van het lidmaatschap vervallen de afgegeven akkoorden. Bij een eventuele
hervatting van het lidmaatschap worden eerder afgegeven akkoorden niet automatisch
opnieuw verworven.
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12. Binnen artikel G. zijn de bepalingen in het Protocol voor Deelname aan niet-statische disciplines van
toepassing.

13. Binnen artikel G. zijn alle bepalingen ten aanzien van verenigingswapens, tevens van toepassing
indien gebruik wordt gemaakt van wapens van medeleden.

H – Schietregisters 

1. Elke schietbeurt wordt door de beheerder aangetekend in het schietregister en in het computer-
registratiesysteem.

2. Per dag kan slechts één (1) schietbeurt worden aangetekend, behoudens in de wet vastgelegde
uitzonderingen.

3. Indien de beheerder een schietbeurt ten onrechte niet in het register heeft geregistreerd, dient de
schutter de beheerder te verzoeken de registratie alsnog te doen.

4. Indien na aantekenen van een schietbeurt blijkt dat een schutter niet aan de voorwaarden heeft
voldaan welke zijn gesteld voor het behalen van die schietbeurt, zal deze door de beheerder worden
doorgehaald.

5. Tijdens wedstrijden kunnen, ten aanzien van deelnemers aan die wedstrijd, andere regels dan die
vastgelegd in dit reglement gehanteerd worden met betrekking tot de registratie van schietbeurten.

6. Leden die de functie van baancommandant uitoefenen, hebben uit hoofde van die functie géén recht
op registratie van een schietbeurt. Dit uitgezonderd indien zij ook zelf met een vuurwapen hebben
geschoten, hetgeen alleen mogelijk is nadat de baancommandant zijn taken aan iemand anders heeft
overgedragen. Wél mag in het schietregister een aantekening worden gemaakt van zijn dienst als
baancommandant, onder voorwaarde dat dit duidelijk vermeld wordt en niet met een schietbeurt
kan worden verward.

7. Het is niet toegestaan om een schietbeurt te registreren voor een schietoefening met enig wapen,
anders dan een vuurwapen, tenzij duidelijk wordt vermeld dat niet met een vuurwapen is geschoten.

I – Verenigingswapens 

1. Aspiranten en leden die daartoe op grond van een akkoord als bedoeld onder G in aanmerking
komen, kunnen gebruik maken van verenigingswapens.

2. Indien zij van een verenigingswapen gebruik wensen te maken, dienen zij, onder overlegging van hun
verenigingspas waaruit van de bevoegdheid met het betreffende wapen zelfstandig te mogen
schieten blijkt, de beheerder te verzoeken, hun een verenigingswapen in bruikleen uit te reiken.

3. Nadat het wapen in bruikleen is gegeven, dient de aspirant of het lid onmiddellijk een aanvang te
maken met de schietoefening en dient hij terstond ná de schietoefening dit wapen weer bij de
beheerder af te geven. Het is niet toegestaan om het wapen onbeheerd achter te laten of af te geven
aan iemand anders. Ook het stallen in de wapenkamer voor leden wordt aangemerkt als “onbeheerd
achterlaten” indien het een verenigingswapen betreft.

4. De beheerder registreert wie welk wapen gebruikt.
5. Aspiranten en leden die niet in het bezit zijn van een verlof tot voorhanden hebben van

(schiet)wapens, dienen de door hun aangeschafte en niet verschoten munitie direct na hun
schietbeurt ter bewaring bij de beheerder af te geven. Dit geldt voor elke kaliber waarvoor geen
verlof voorhanden is.

6. In verenigingswapens mag slechts munitie worden verschoten die door de vereniging wordt verkocht
of hieraan gelijkwaardig is. Het verschieten van high-velocity, Power+ of andere extra zwaar geladen
munitie met verenigingswapens is niet toegestaan.

7. Verenigingswapens mogen uitsluitend worden verplaatst indien een kamervlag is geplaatst.
8. Het is niet toegestaan om verenigingswapens zelfstandig af te stellen of hieraan te sleutelen. Dit met

uitzondering van TC, trainers of wapenmeesters.
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J – Juniorleden 

1. junior aspiranten en -leden hebben minimaal de 10-jarige leeftijd en mogen slechts schieten tijdens
de voor hen geldende trainingstijden, op de daartoe aangewezen schietbaan en onder begeleiding
van de juniorencommissie, tenzij het bestuur besluit om hier voor individuele schutters van af te
wijken.

2. Zij schieten alleen met gasdrukwapens welke geen vuurwapen zijn.
3. De sporttechnische begeleiding kan nadere regels vaststellen voor het schieten door juniorleden.
4. Gedurende de schietoefeningen is de juniorencoördinator, en bij diens afwezigheid een door hem

aangewezen lid van de juniorencommissie, op die schietbaan de baancommandant, met alle
bevoegdheden die aan een baancommandant toekomen en behoeft er geen beheerder aanwezig te
zijn.

5. Juniorleden die de 16-jarige leeftijd hebben bereikt, mogen onder begeleiding schieten met
vuurwapens. Deze toestemming beperkt zich tot het schieten met Fase-1 vuurwapens, ook indien de
faseringsregeling op het juniorlid niet meer van toepassing is.

6. Het bestuur kan een juniorlid vergunnen om, al dan niet onder directe begeleiding, op andere tijden
te trainen en/of met andere wapens te schieten. Van deze toestemming dient te blijken door een
door de juniorencommissie in het schietregister van het betrokken juniorlid gestelde aantekening.
Indien een juniorlid dat daarvoor toestemming heeft, buiten de voor de junioren geldende
trainingstijden schiet, wordt het voor de toepassing van dit reglement beschouwd als een gewoon lid.

7. Juniorleden mogen op grond van de bepalingen ten aanzien van hun all-in contributie, uitsluitend op
de door het bestuur aangewezen junioren-schietavond, beschikken over een set kaarten + munitie
zonder extra kosten. Restanten worden teruggegeven aan de juniorencommissie.

8. Juniorleden die toestemming hebben om op andere tijdstippen te schieten dan de reguliere junioren-
schietavond, dienen op deze tijdstippen de gebruikte kaarten en munitie zelf te betalen, tenzij het
bestuur wegens bijzondere omstandigheden anders heeft beslist.

K – Gastschutters 

1. Gastschutters zijn schutters die geen lid van de vereniging zijn en, niet deelnemende aan een
wedstrijd, die al dan niet onder auspiciën van de KNSA, op de schietbanen van de vereniging
gehouden wordt, op de schietbanen van de vereniging schieten.

2. Gastschutter dienen een verlof te kunnen tonen voor elk verlofplichtig wapen dat hij/zij bij zich heeft
en waaruit blijkt dat hij/zij de verlofhouder is.

3. Indien een gastschutter met een verenigingswapen schiet, dient hij een bewijs van lidmaatschap te
tonen van een andere, in  Nederland gevestigde en gecertificeerde schietsportvereniging. Voor zover
de beheerder dit noodzakelijk acht, schiet de gastschutter onder direct toezicht van een instructeur
of ervaren begeleider.

4. Gastschutters dienen in het bezit te zijn van een geldige KNSA licentie of een lidmaatschapsbewijs
van een gecertificeerde in Nederland gevestigde schietsportvereniging en een legitimatiebewijs te
tonen. Indien de gastschutter een jachtaktehouder betreft, vervalt de plicht om een geldig KNSA
licentiebewijs of lidmaatschapsbewijs te overleggen. Te alle tijden dient er voor het wapen waarmee
wordt geschoten, een geldig verlof of jachtakte overlegd te kunnen worden.

5. Gastschutters die gebruik maken van verenigingswapens van onze vereniging, of verenigingswapens
van hun eigen vereniging of een wapen van een andere verlofhouder, mogen in het eerste jaar van
hun KNSA lidmaatschap slechts schieten met wapens die binnen een Olympische discipline vallen.
Indien zij langer dan [1], doch korter dan [2] jaar volwaardig verenigingslid zijn, mogen zij tevens
schieten met wapens die passen binnen een ISSF discipline. Indien zij 2 jaar of langer volwaardig
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verenigingslid zijn, mogen zij schieten met elk wapens dat binnen een KNSA discipline valt en in het 
verband van onze vereniging kan worden beoefend. 

6. Zij mogen slechts schieten op die tijdstippen die daartoe door het bestuur zijn aangewezen en na
verkregen toestemming van de beheerder. De beheerder zal deze toestemming slechts verlenen,
indien daardoor geen leden of aspiranten van de vereniging het schieten onmogelijk wordt gemaakt.

7. Gastschutters mogen slechts gebruik maken van wapens en munitie welke hen krachtens het
‘Protocol voor Wapens en Munitie’ worden toegestaan.

8. Gastschutters zijn baangeld verschuldigd, tenzij zij inmiddels het lidmaatschap hebben aangevraagd
of er, ter beoordeling van de beheerder, een andere reden bestaat om geen- of een afwijkend bedrag
aan baangeld te verlangen. De gastschutter mag ook gebruik maken van een zogenaamde meer-
rittenkaart, voor zover deze nog niet is vol gestempeld en de datum van afgifte minder dan 1 jaar
geleden is.

9. Het is gastschutters niet toegestaan om gebruik te maken van zwartkruitwapens.

L – Promotie 

1. Het bestuur kan in het kader van promotie van de schietsport (groepen van) niet-leden die niet in het
bezit zijn van een verlof tot het voorhanden hebben van vuurwapens op haar schietbanen laten
schieten.

2. Deze niet-leden zullen slechts schieten nadat zij instructie hebben gehad met betrekking tot de
veiligheidsregels van de vereniging en werking van het betreffende wapen en onder direct toezicht
van door het bestuur daartoe aangewezen personen.

3. Personen jonger dan 16 jaar is het slechts toegestaan met gasdrukwapens zijnde geen vuurwapen te
schieten.

4. Het bestuur kan met betrekking tot dergelijke promotieactiviteiten, al dan niet per activiteit,
afwijkende of nadere regels stellen.

5. Van alle deelnemers aan promotieactiviteiten waarbij met vuurwapens wordt geschoten, worden de
relevante gegevens opgenomen in het introducéregister. Datzelfde geldt voor juniorleden indien
wordt geschoten met gasdrukwapens, niet zijnde vuurwapens.

7. Ingeval van introductie in groepsverband beoordeelt het bestuur eerst of er sprake is van introductie
welke valt binnen de introductieregeling in de schietsport of van een promotieactiviteit. Zo nodig
wordt overleg gepleegd met het bestuur van de Stichting Schietsportcentrum Veenendaal.

8. Bij promotieactiviteiten wordt door introducés slechts geschoten met vuurwapens die binnen een
Olympische discipline passen.

M – Introducés 

1. Ieder lid is gerechtigd om niet-leden te introduceren.
2. Introducés die jonger zijn dan 16 jaar, mogen uitsluitend gebruik maken van gasdrukwapens, niet

zijnde vuurwapens.
3. Introducés vanaf 16 jaar mogen gebruik maken van vuurwapens die binnen een olympische discipline

passen voor zover dit niet door wettelijke bepalingen wordt beperkt.
4. Introducés mogen niet worden begeleid door personen die de “aspirant-status” bezitten (eerste 6

maanden voorafgaande aan lidmaatschap)
5. Een lid mag zijn introducé zelf begeleiden en daarbij uitsluitend gebruikmaken van wapens die binnen

een Olympische discipline passen, indien het lid tenminste 18 schietbeurten heeft laten aantekenen,
waaronder schietbeurten met een wapen dat technisch gelijk is aan het wapen waarmee men de
introduce wil laten schieten. Iemand met 20 schietbeurten KKG en geen schietbeurten met KKP mag
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dus niet een introducé met een pistool laten schieten. Het begeleidende lid dient zich tevens als 
begeleider te laten registreren bij de TC balie en het akkoord te hebben van de dienstdoende tc-
functionaris of een instructeur.  

6. Een lid mag zijn introducé niet laten schieten met grootkaliber vuurwapens of semi-automatische
geweren of karabijnen, ook niet in het kaliber .22lr. .22lr grendelgeweren of –karabijnen zijn wél
toegestaan, ook met meerschots patroonhouder, onder voorwaarde dat geen automatisch
aanbrengmechanisme aanwezig is.

7. Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, mag de introducé slechts schieten onder
begeleiding van een instructeur, tc-functionaris of een ander daartoe door de beheerder
aangewezen, ervaren lid, op wie overigens M.2 t/m M.6. onverminderd van toepassing blijft.

8. Het begeleidende lid is verantwoordelijk voor zijn introducé. Indien het schieten met bepaalde
wapens een risico vormt op schade aan de inrichting of een risico vormt voor de omgeving, dient het
begeleidend lid onverwijld te stoppen met de schietoefening.

9. Wapen en munitie worden slechts op de schietstand aan de introducé uitgereikt en restanten ook
aldaar ingenomen. Munitie wordt per serie in afgepaste hoeveelheden aan de introducé uitgereikt.
Met het oog op een mogelijke schrikreactie, kan dit betekenen dat er eerst enkele keren slechts 1
patroon in het wapen wordt geladen. De begeleider houdt een dusdanig toezicht dat een direct
ingrijpen mogelijk is en uitgesloten is dat munitie wordt meegenomen naar huis.

10. Van elke introducé die gebruik maakt van vuurwapens, worden de relevante gegevens opgenomen in
het introducéregister.

11. Van elke junior-introducé die gebruik maakt van gasdrukwapens, niet zijnde vuurwapens, worden de
relevante gegevens opgenomen in het introducéregister.

12. Elke introducé is verplicht om zich bij binnenkomst te melden bij de beheerder.
13. Een introducé, ook junior-introducé, mag niet vaker dan 3x schieten met een vuurwapen (junior

luchtwapen) over een periode waarbij 12 maanden wordt teruggeteld. Dit is wettelijk geregeld.

N – Wijzigingen 

1. Het bestuur is gerechtigd om in voorkomende gevallen af te wijken van de bepalingen in dit Baan- en
Veiligheidsreglement.

2. Het bestuur is gerechtigd om individuele leden, groepen van leden, gastschutters, introducés of
bezoekers te onderwerpen aan regels, welke afwijken van het in dit reglement gestelde, indien dit
door het bestuur noodzakelijk wordt geacht.

3. Het bestuur is gerechtigd om bepalingen in dit reglement te schrappen of te wijzigen, of bepalingen
aan dit reglement toe te voegen, voor zover deze zijn tot stand gekomen door een bestuursbesluit of
een besluit door de Algemene Vergadering.

4. De bepalingen in dit reglement, alsmede door het bestuur bepaalde afwijkingen mogen niet in strijd
zijn met wettelijke voorschriften en bepalingen, de Statuten en/of het Huishoudelijk Reglement van
de Schietsportvereniging Prins Hendrik of de Stichting Schietsportcentrum Veenendaal. Indien dit wel
het geval is, dan zijn de wettelijke bepalingen bindend. Bij uitblijven daarvan de bepalingen zoals
opgesteld in de Statuten van de vereniging en de stichting. Bij uitblijven daarvan de bepalingen zoals
opgesteld in het Huishoudelijk reglement en appendices van de vereniging, waarbij de meest recente
appendix bindend is. Tenslotte gelden de regels en bepalingen uit dit ‘Veiligheids- en Baanreglement,
waarin de meer praktische zaken worden geregeld.

5. Op vrijwilligers zijn, afhankelijk van hun functie, mogelijk aanvullende/afwijkende regels van
toepassing. Dit wordt geregeld in het Vrijwilligersprotocol.

6. Bij enige onder N.3. bedoelde wijziging, zal de ingangsdatum daarvan worden vermeld.
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