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0. Doel en toepassingsgebied van het reglement 

 

0.1 Dit reglement heeft tot doel de veiligheid van allen die zich bevinden in het gebouw, of op de 

schietbaan of op het terrein van de Schietsportvereniging Ultrajectum te waarborgen.  

0.2 Dit reglement geeft daartoe regels voor een veilig en verantwoord gebruik van (vuur-)         

wapens, regels voor het gedrag op de baan bij oefeningen of wedstrijden, regels hoe te handelen bij 

calamiteiten of incidenten, en regels voor een goede gang van zaken en organisatie op de vereniging. 

0.3 Dit reglement is van toepassing op iedereen die zich bevindt in of bij de accommodatie van de 

Schietsportvereniging Ultrajectum.  

0.4 Dit reglement is van overeenkomstige toepassing bij schietoefeningen of -wedstrijden die onder 

leiding en toezicht van eigen functionarissen worden gehouden op andere plaatsen, onverlet de 

overige regels die ter plaatse gelden.     

 

1. Algemeen  

1.1 Het bestuur van de Schietsportvereniging Ultrajectum 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. Ontwikkelen, bekendstellen en handhaven van het Veiligheids- en Baanreglement en de 

reglementen en instructies voor de baangriffier en de baancommandant. 

b. Aansturen, instrueren en informeren van de baangriffiers, baancommandanten en anderen in 

zaken van veiligheid en dit reglement. 

c. Ontwikkelen, bekendstellen en actueel houden van het calamiteiten- en ontruimingsplan. 

d. Bewaken van de algehele veiligheidssituatie en veiligheidaspecten op de vereniging. 

 

2. Functionarissen 

2.1 Tijdens schietactiviteiten beschikt de vereniging over de volgende functionarissen: 

a. Dienstdoend bestuurslid 

b. Baangriffier 

c. Baancommandant 

d. Barbeheerder 
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2.2 Verantwoordelijkheden functionarissen 

2.2.1 Het dienstdoend bestuurslid is namens het bestuur verantwoordelijk voor het correct en veilig 

verlopen van de schietactiviteiten en voor de goede gang van zaken in de accommodatie. Eenieder 

dient zich naar zijn aanwijzingen en beslissingen te richten. In geval van een calamiteit of een incident 

neemt hij de leiding en de noodzakelijke maatregelen. Alle aanwezige functionarissen zijn aan hem 

verantwoording verschuldigd. Bovendien is dit bestuurslid gemachtigd om indien noodzakelijk 

personen de toegang tot de accommodatie te ontzeggen, dan wel te (laten) verwijderen. 

2.2.2 De Baangriffier is verantwoordelijk voor de registratie van schutters, introducés en bezoekers, voor 

de uitgifte en inname van munitie en verenigingswapens, voor de controle van de bevoegdheid van 

de schutter voor de gewenste schietdiscipline, voor het aftekenen van de schietbeurt in het 

schietboekje van de schutter en voor de toewijzing van de plaatsen op de schietbanen. De 

Baangriffier controleert, zo mogelijk in overleg met het bestuurslid en de baancommandant, bij 

strenge vorst of de kogelvanger geen risico voor ricochet oplevert, in welk geval er niet geschoten kan 

worden. De Baangriffier houdt mede toezicht op de schietbanen indien het cameratoezichtsysteem in 

werking is. 

2.2.3 De Baancommandant is verantwoordelijk voor de handhaving van de veiligheid, de reglementen en 

de goede gang van zaken op de schietbaan en op de schietpunten. Hij overlegt en coördineert met de 

Baangriffier en met het Bestuurslid. 

2.2.4 De Barbeheerder zorgt voor de uitgifte en betaling van consumpties, bewaakt dat er geen 

alcoholhoudende consumpties worden verstrekt aan degenen die nog gaan schieten en is 

verantwoordelijk voor de hygiëne in de kantine. 

 

3. Algemene regels voor veiligheid en gedrag 

3.1 Van de (aspirant-)leden wordt verwacht dat zij over alle kennis en vaardigheid beschikken om veilig 

en verantwoord met een wapen om te gaan in de schietsport, dat zij deze kennis en vaardigheid op 

aantoonbaar voldoende niveau houden, dat zij daartoe deelnemen aan wedstrijden, 

verenigingscompetitie en eventuele noodzakelijk geachte (extra) training of oefening, en dat zij 

voldoen aan de op de vereniging verplicht gestelde minimale deelname aan wedstrijden en 

oefeningen.  

3.2 Indien die kennis en vaardigheid van het (aspirant-)lid naar het oordeel van het bestuur op enig 

moment onvoldoende is, kan het bestuur het (aspirant-) lid de beoefening van een bepaalde 

schietdiscipline ontzeggen en training en begeleiding bij het schieten verplicht stellen, totdat een 

voldoende niveau van kennis en vaardigheid voor die schietdiscipline is aangetoond. 
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3.3 Van de (aspirant-) leden wordt verwacht dat zij zich gedragen, dan wel zich onthouden van 

gedragingen, zoals bedoeld in de geldende Circulaire Wapens en Munitie ter voorkoming van vrees 

voor misbruik van een wapen. Indien een (aspirant-)lid in een persoonlijke situatie geraakt die 

aanleiding kan zijn voor het ontstaan van vrees voor misbruik, zal het bestuur binnen haar vermogen 

maatregelen treffen ter verzekering van de veiligheid van het betreffende (aspirant-) lid, zijn 

omgeving en de vereniging. 

3.4 De veiligheid van medeschutters, baanpersoneel, toeschouwers, andere aanwezigen  en van de 

schutter zelf vereist een voortdurende en zorgvuldige aandacht in de omgang met het wapen en 

voorzichtigheid bij het zich verplaatsen daarmee. Discipline en verantwoordelijkheidsbesef zijn hierbij 

onontbeerlijk. 

3.5 Beginnende schutters mogen uitsluitend schieten onder begeleiding van een daartoe opgeleide 

trainer, of een ervaren schutter die naar het oordeel van het bestuur of de dienstdoende griffier of 

baancommandant daartoe bekwaam is, en dienen de schietvaardigheidcursus van de vereniging met 

succes te voltooien alvorens zelfstandig met een bepaald wapen te mogen schieten. 

3.6 Nieuwe leden met ervaring in de schietsport dienen hun kennis en vaardigheid voor de schietsport 

naar genoegen van het bestuur aan te tonen. Indien het bestuur deze onvoldoende acht, kan het 

nieuwe lid verplicht worden eerst alleen onder begeleiding te schieten en/of een  training te volgen 

totdat voldoende kennis en vaardigheid is aangetoond. 

3.7 Juniorleden mogen tot de leeftijd van 18 jaar alleen met luchtwapens schieten. 

3.8 Het gebruik van alcohol/drugs door schutters of functionarissen, vóór en tijdens het schieten, is 

verboden. 

3.9 Gebruikers van medicijnen, stoffen of middelen die de veiligheid bij het schieten kunnen beïnvloeden 

mogen niet aan schietoefeningen deelnemen. 

3.10 Roken is alleen toegestaan buiten de accommodatie. 

3.11 Het dragen van volledige camouflagekleding, gevechtstenue, operationele kleding of operationele 

uitrusting, zoals van een krijgsmacht of politie, is niet toegestaan op de vereniging, tenzij met 

toestemming van het bestuur en alleen op de schietbaan, voor zover voor de betreffende 

schietoefening de kledij of uitrusting van wezenlijk belang is.   

3.12 Een introducé wordt door het introducerende verenigingslid bij het bestuurslid en/of de baangriffier 

aangemeld. De baangriffier controleert het introductieformulier, de legitimatie van de introducé en 

registreert de introducé en diens begeleider. Voor een introductie dient vooraf toestemming van het 

Bestuur verkregen te zijn. 
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3.13 Het verenigingslid dient een door hem of haar meegebrachte introducé tijdens het gehele verblijf in 

de verenigingslocatie te begeleiden en is voor deze introducé verantwoordelijk. Het verenigingslid 

dient de regels voor het schieten door introducés te kennen en stipt na te leven.  

3.14 Bij afwezigheid van de baancommandant mag er niet geschoten worden. 

3.15 Iedere schutter dient alle elementaire en noodzakelijke wapenhandelingen zelfstandig en juist te 

kunnen uitvoeren. Dit wil zeggen het nemen van de veiligheidsmaatregelen, de storingsreactie 

kunnen uitvoeren en de handelingen volgend op het commando “Start” ,  “Stop, Stop, Stop” en “Vast 

Vuren” kunnen verrichten.  

3.16 De schutter dient het door hem gebruikte wapen te kennen en te beheersen. 

3.17 Het is verboden een wapen van een ander te hanteren zonder uitdrukkelijke toestemming van de 

eigenaar, en dan pas wanneer de veiligheidsmaatregelen zijn genomen. 

3.18 Het richten van een wapen op personen is ten strengste verboden. 

3.19 Een wapen dient altijd behandeld te worden alsof het geladen is. 

3.20 Wapens dienen indien onverpakt transport binnen de accommodatie noodzakelijk is, te worden 

vervoerd met geopend grendelmechanisme of cilinder (zo mogelijk met een rood blokje/rood 

vlaggetje in de geopende kamer) en met de loop omhoog en met de vinger van de trekker verwijderd. 

3.21 Wapens die niet in gebruik zijn dienen na de veiligheidscontrole opgeborgen te worden in de 

daarvoor bestemde wapenruimte, wapenkoffer of -tas. De eigenaar of gebruiker van het wapen mag 

het wapen in geen geval onbeheerd laten.  

3.22 Na het schieten moet het wapen en magazijn(en) worden ontladen en opgeborgen. Het is niet 

toegestaan een wapen in een holster aan het lichaam te hebben of te vervoeren. 

3.23 Onverpakte wapens zijn slechts toegestaan op het schietpunt en op de daartoe door de 

Baancommandant of Baangriffier aangegeven plaats.  

3.24 Demonstraties van of met (vuur-)wapens, mogen uitsluitend op de schietpunten plaatsvinden en na 

toestemming van de Baancommandant. 

3.25 Iedereen die een overtreding van dit reglement  of eventueel ander onveilig gedrag constateert, is 

verplicht het bestuurslid, de baancommandant of de baangriffier hiervan direct in kennis te stellen.  

3.26 Overtreding van dit reglement kan leiden tot ontzegging van de toegang tot de schietbanen en/of de 

accommodatie, dan wel andere sancties door het Bestuur. 

3.27 In gevallen waarin dit  “Veiligheidsreglement met de Bijlagen” niet voorziet, beslist het Bestuur, de 

Baangriffier of de Baancommandant namens het bestuur. 
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4. Baanreglement 

4.1 Het bestuur bepaalt, stelt bekend en maakt  duidelijk zichtbaar welke schietdisciplines, wapentypen 

en munitiesoorten op de verschillende schietbanen zijn toegelaten.  De Baangriffier bij de inschrijving 

en de Baancommandant op de schietbaan houden toezicht op de naleving. Bij overtreding kan de 

schutter van de baan worden verwijderd. 

4.2 Er mag alleen geschoten worden op schijven/doelen die door de KNSA of het Bestuur voor de 

toegelaten schietdisciplines zijn vastgesteld. Er mag alleen gebruik worden gemaakt van 

schijven/doelen die door de vereniging worden verstrekt. Bij overtreding hiervan kan de schutter van 

de baan worden verwijderd. 

4.3 Behoudens tijdens internationale wedstrijden, dient iedereen die zich op de schietbaan bevindt, de 

Nederlandse taal in woord en geschrift machtig te zijn, zodat voorschriften en commando’s niet 

misverstaan kunnen worden.  

4.4 Indien van toepassing, in het bijzonder bij vorst dient vóór aanvang van het schieten, de kogelvanger 

gecontroleerd te zijn op ricochet. Bij risico van ricochet mag er niet geschoten worden. 

4.5 Er mag uitsluitend geschoten worden vanuit de schietpunten voor de desbetreffende discipline. 

4.6 Op het schietpunt mag zich alleen de schutter bevinden; een uitzondering daarop kan worden 

gemaakt voor toezicht of begeleiding door een daartoe bevoegd persoon. 

4.7 Tijdens het schieten mag een schutter, met uitzondering van de daartoe bevoegde 

baanfunctionarissen, niet worden gestoord. 

4.8 Schutters en bezoekers melden zich bij aankomst op de baan bij de Baancommandant. Na afloop van 

de schietoefening melden zij zich bij de Baancommandant en na veiligheidscontrole verlaten zij de 

baan. Vervolgens melden zij zich direct  bij de Baangriffier voor uitregistratie.  

 

4.9 Gehoor- en oogbescherming  

4.9.1 Op schietbanen moeten alle aanwezigen tijdens de schietoefeningen gehoorbeschermende middelen 

dragen. 

4.8.2. Afhankelijk van de discipline (in het bijzonder bij de dynamische disciplines) dienen 

oogbeschermende middelen te worden gedragen door de schutters. 

 

4.10 Munitie en wapen 

4.10.1 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 kruitladingen niet zijn overschreden. 
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4.10.2 De eigenaar van het wapen draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de deugdelijkheid van zijn 

wapen en de door hem gebruikte munitie. 

 

4.11 Veiligheidscommando’s    

4.11.1 Op een schietbaan is iedereen die constateert dat de veiligheid in gevaar komt   

verplicht het NOOD commando “Stop-Stop-Stop” te roepen. 

4.11.2 Na het NOOD commando “STOP, STOP, STOP ” dienen alle schutters het vuren  onmiddellijk te 

staken, het wapen in de veilige richting te houden en geen handelingen meer te verrichten. Iedereen 

dient te wachten op een volgend commando van de Baancommandant. 

4.11.3 Na het commando of signaal “Vast Vuren”,  dienen de schutters het vuren onmiddellijk te stoppen, bij 

het commando “Wapens Ontladen” het wapen volgens de voorschriften te ontladen, geopend op de 

tafel/schietbank te leggen en het wapen niet meer aan te raken. Op het commando “Schutters 2 pas 

naar achteren” gaan de schutters 2 pas naar achteren, zonder het wapen. 

4.11.4 Het schieten mag pas worden begonnen of weer worden hervat na commando of   

signaal van de Baancommandant.      

 

4.12 Veiligheidsregels met het wapen 

4.12.1 Een wapen moet altijd behandeld worden alsof het geladen is. 

4.12.2 Alvorens het wapen te hanteren of op te bergen dienen de veiligheidsmaatregelen genomen te 

worden. 

4.12.3 De loop van het wapen (monding) moet altijd in de veilige richting (namelijk van de kogelvanger) 

gehouden worden. 

4.12.4 Een wapen mag uitsluitend op het schietpunt uit de verpakking worden gehaald en gehanteerd. Het 

hanteren van een wapen achter de schutters is ten strengste verboden. 

4.12.5 Bij weigering van een schot moet het wapen 30 seconden met de loop (monding) in   

de richting van de kogelvanger worden gehouden. Daarna dient de storingsreactie te worden 

uitgevoerd. 

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

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

4.12.8 Het is verboden wapens onbeheerd op de schietpunt achter te laten. 

4.12.9 Na het schieten moet het wapen en magazijn(en) worden ontladen en opgeborgen. 

4.12.10.Het is niet toegestaan met een onverpakt wapen de schietbaan te verlaten. 
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5.   De Baancommandant 

5.1       Op iedere schietbaan moet tijdens de uitvoering van schietoefeningen een  Baancommandant 

aanwezig zijn.  

5.2        De Baancommandant wordt volgens rooster ingedeeld door de Coördinator Baandiensten, namens 

  het Bestuur. Het is toegestaan diensten onderling te ruilen, maar de oorspronkelijk ingedeelde 

  Baancommandant blijft verantwoordelijk voor zijn dienst. De Baangriffier moet geïnformeerd 

  worden over de wijziging. Indien een Baancommandant zijn dienst verzuimt zonder een naar het  

oordeel van het Bestuur geldige reden, worden maatregelen tegen hem getroffen volgens het  

daarvoor geldende beleid. 

5.3        De Baancommandant dient duidelijk herkenbaar te zijn door het dragen van een kenteken met het 

  opschrift Baancommandant. 

5.4        De Baancommandant dient door iedereen op de schietbaan onmiddellijk en zonder tegenspraak te 

  worden gehoorzaamd. Wanneer een aanwezige op de schietbaan een bevel of aanwijzing van de 

  Baancommandant ter discussie wil stellen dient hij zich later tot het Bestuur te wenden. 

5.5        De Baancommandant is bevoegd in het belang van de veiligheid, rust en goede orde op de schietbaan 

  aanwezigen te (doen) verwijderen. Hij zal deze beslissing  verantwoorden aan Bestuur. 

5.6        De Baancommandant is bevoegd in het belang van de veiligheid de schietactiviteiten geheel of 

  gedeeltelijk stil te leggen. Het schieten kan pas na uitdrukkelijk bevel en toestemming van de  

Baancommandant hervat worden. Hij zal zich over deze beslissing desgevraagd verantwoorden aan  

het Bestuur. 

5.7       Schutters en bezoekers melden zich bij aankomst op de baan bij de Baancommandant. Deze wijst een 

baan toe. Na afloop van de schietoefening melden schutters en bezoekers zich af. De  baancomman-

dant controleert het wapen van degenen die met een verenigingswapen hebben geschoten en tekent 

het munitie-uitgifteformulier na controle af. 

5.8       Het is verboden om zonder toestemming van de Baancommandant het terrein  vóór de schietpunten 

  te betreden. 

5.9       De Baancommandant dient op de hoogte te zijn van de inhoud van dit reglement en toe te zien op de 

  naleving ervan op de schietbaan, en te weten hoe te handelen ingeval van een incident of calamiteit.  

5.10     De Baancommandant mag zich bij de uitvoering van zijn taak laten bijstaan door een of meerdere 

  helpers die daartoe bekwaam zijn. Zij zijn gehouden zich te richten naar de aanwijzingen van de  

 Baancommandant. 

5.11     De Baancommandant werkt samen en in goede afstemming met de Baangriffier. 
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6. De Baangriffier 

6.1       De Baangriffier is door het Bestuur gemachtigd tot het uitgeven, innemen en weer opbergen in de 

  daarvoor bestemde ruimte, van verenigingswapens en munitie, en voor het aftekenen van de  

 schietbeurt voor de schutter.  

             Hij hanteert hierbij de Richtlijnen voor de uitgifte van verenigingswapens en munitie van de KNSA. 

6.2       De Baangriffier is verantwoordelijk voor het openen en sluiten van de accommodatie en de 

  wapenbergplaats, volgens de geldende richtlijnen van het Bestuur. Daartoe is hij in  het bezit van de 

  noodzakelijke sleutels. 

6.3       Bij binnenkomst melden alle bezoekers zich bij de Baangriffier voor registratie.  Vervolgens contro- 

 leert de Baangriffier de bevoegdheid van de schutters voor de gewenste schietdiscipline. Indien een 

  schutter nog niet zonder begeleiding mag schieten informeert de Baangriffier de Baancommandant.  

 De Baangriffier registreert  de schietbeurt, de discipline en het gebruikte wapen in het registratie- 

   systeem.   

             Daarna wijst hij een baan  toe. Bezoekers zonder begeleiding verwijst hij naar het dienstdoende 

  Bestuurslid. 

6.4        Bij een introducé controleert de Baangriffier het introductieformulier, de legitimatie van de introducé 

  en registreert hij de introducé en diens begeleider. 

6.5       Na afloop van de schietoefening melden schutters zich bij de Baangriffier. Deze registreert de 

schietbeurt in het schietbeurtenboekje van de schutter, voorzien van paraaf,  datum en ver-

enigingsstempel.  

6.7       Van gebruikers van een verenigingswapen en bijbehorende munitie neemt de Baangriffier het wapen, 

  het munitie-uitgifteformulier en de niet verschoten munitie in.  

             Hij controleert het munitieverbruik aan de hand van het door de Baancommandant geparafeerde 

  formulier. Na de veiligheidscontrole bergt de Baangriffier het wapen in de  daarvoor bestemde 

  bergplaats. De ingeleverde munitie wordt na te zijn voorzien van naam en lidmaatschapsnummer,  

 ten behoeve van de schutter bewaard in de daarvoor bestemde bergplaats. 

6.8       De Baangriffier houdt een overzicht bij van alle verkochte en weer ingeleverde munitie. 

6.9       De Baangriffier controleert, zo mogelijk in overleg met het bestuurslid en de baancommandant,  

 bij strenge vorst of de kogelvanger geen risico voor ricochet oplevert, in welk geval er niet geschoten 

  kan worden. 

6.10     De Baangriffier werkt samen en in goede afstemming met de Baancommandant. Zij plegen overleg 

  over de baanbezetting, eventuele problemen of gebreken met de schietbaan of de installaties en de 

  gevolgen daarvan. De Baangriffier noteert deze ter informatie van het Bestuur. 
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6.11     Indien geconstateerd wordt dat een baancommandant afwezig is zonder dat betrokkene daarvan 

  kennis heeft gegeven meldt de baangriffier dit zo spoedig mogelijk aan het bestuur.  

De baangriffier mag contact opnemen met de afwezige baancommandant om hem te informeren 

over zijn dienst. 

Indien er geen baancommandant is mag er niet worden geschoten. 

Indien en zolang  een van de aanwezige schutters die daartoe naar het oordeel van de baangriffier 

bekwaam is, bereid is om de dienst waar te nemen mag er op de betreffende baan wel geschoten 

worden.  

Op de baangriffier rust niet de verplichting om die waarneming te organiseren. 

De baangriffier kan de schietoefening op de betreffende baan stilleggen indien naar zijn oordeel de 

waarneming van de dienst niet voldoet aan de veiligheidseisen. 

6.12     De Baangriffier dient op de hoogte te zijn van de inhoud van dit reglement en dit uit te voeren, en te 

  weten hoe te handelen ingeval van een incident of calamiteit.  
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