SV Scherpschutters Veghel

R01 - V2.0

Baanreglement, per 1-Mei-2015
Algemeen
1. Het gebruik van middelen die de schietveiligheid negatief kunnen beïnvloeden, voor of tijdens het
schieten, is verboden. Indien u medicijnen gebruikt, dient u de bijsluiter te raadplegen. Eventueel gebruik
na afloop van het schieten dient op een verantwoorde wijze te gebeuren, dit in verband met deelname
aan het verkeer en het vervoer van privé wapens.
2. Zowel roken als het voorhanden hebben van open vuur op de baan is verboden.
3. Het gebruik van deugdelijke gehoorbescherming op de baan is verplicht en is de verantwoordelijkheid
van de persoon zelf.
4. Het gebruik van een veiligheidsbril wordt sterk aangeraden en is de verantwoordelijkheid van de persoon
zelf. Een veiligheidsbril is altijd verplicht voor allen die zich op de baanzool bevinden bij disciplines die
vanaf de baanzool worden verschoten.
5. Bezoekers hebben toegang tot de verkeersruimtes tussen de kantine en de baan onder begeleiding van
een Lid of met toestemming van het dienstdoend bestuurslid.
6. Toegang tot de baan is uitsluitend toegestaan aan: Leden, Aspiranten, Gastschutters van 12 jaar en
ouder en Introducé’s van 12 jaar en ouder.
7. Allen dienen bij binnenkomst op de baan hun aanwezigheid in het presentieregister te registreren.
8. Introducés dienen zich als zodanig bij het dienstdoend bestuurslid te registreren.
9. Schutters dienen op verzoek hun schutterslicentie (KNSA-pas) te tonen.
10. Leden dienen hun verenigingsbadge duidelijk zichtbaar te dragen.
11. Iedere aanwezige op de baan valt onder het commando van de Baancommandant. Aanwijzingen en
opdrachten van de Baancommandant dienen onvoorwaardelijk te worden opgevolgd. Indien er een
meningsverschil is met een Baancommandant dan kan dat worden gemeld bij het dienstdoend
bestuurslid, er wordt echter nooit over gediscussieerd.
12. Alle aanwezigen op de baan zijn verplicht om onveilige situaties te voorkomen. Meldt onveilige situaties
altijd direct aan de Baancommandant.
13. Indien er op een baan geen Baancommandant aanwezig is, mag daar niet geschoten worden.
14. Indien u schade aanricht aan de eigendommen van de vereniging of de baan, bent u verplicht dit aan de
Baancommandant of het dienstdoend bestuurslid te melden.
15. In gevallen waarin dit Baanreglement niet voorziet, beslist het bestuur.
16. Bedreigingen, Intimidaties en Geweldsincidenten worden niet getolereerd. Dergelijke incidenten worden
door het bestuur afgehandeld via de „Procedure B.I.G.“.
17. Het is verboden om airsoft apparaten op het schietcomplex voorhanden te hebben.
Wapens en munitie
18. Er mag uitsluitend worden geschoten met wapens en munitie die zijn toegelaten tot officiële KNSA
gereglementeerde of erkende disciplines.
19. Op de 25m baan in Veghel mag worden geschoten met:
a. Luchtwapens
b. Handvuurwapens
c. Geweren in klein kaliber (.22 LR)
d. Geweren die gebruik maken van handvuurwapen munitie
e. Historische geweren in groot kaliber, voorzover de kogelkoppen geen mantel hebben
20. Op de 100m baan in Veghel mag worden geschoten met:
a. Geweren
b. Handvuurwapens waarmee in KNSA gereglementeerde of erkende disciplines op 50m of meer
mag worden geschoten. Echter om veiligheidsredenen is het onwenselijk om tegelijkertijd met
geweren en handvuurwapens te schieten. Aan het bestuur kan worden gevraagd wanneer het
schieten met handvuurwapens mogelijk is.
c. Overige handvuurwapens mogen uitsluitend worden gebruikt op een afstand van maximaal 45
meter tot de kogelvanger (dit is niet mogelijk tijdens reguliere verenigingsavonden)
21. Op alle andere door ons gebruikte banen, zoals bijvoorbeeld de 300m baan in Oirschot, gelden de
plaatselijk voorgeschreven reglementen.
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22. Herladen munitie mag worden gebruikt in privé-wapens en uitsluitend indien deze deugdelijk is en op
kundige wijze vervaardigd. Herladen munitie mag nooit in verenigingswapens worden verschoten.
Wapenhandling
23. Behandel ieder schietwapen alsof het geladen is. Het is verboden op mensen of dieren te richten. Houd
de loop van het wapen in veilige richting.
24. Lucht- en vuurwapens mogen uitsluitend worden aangeraakt nadat de Baancommandant daar
toestemming voor heeft gegeven.
25. Privé-wapens mogen slechts in volledig ontladen toestand worden uit- of ingepakt. Uit- en inpakken is
uitsluitend toegestaan op het schietpunt nadat de Baancommandant daar toestemming voor heeft
gegeven.
26. Alle vuurwapens dienen van een kamervlag te zijn voorzien tijdens verplaatsing en als het wapen
ontladen op het schietpunt aanwezig is.
27. Lucht- en vuurwapens mogen niet door een schutter worden verplaatst, tenzij de Baancommandant of het
bestuurslid daartoe opdracht of toestemming geeft.
Schieten
28. Doelen dienen zodanig te worden geplaatst dat de kans op schade aan de baan wordt beperkt.
29. Lucht- en vuurwapens mogen uitsluitend worden geladen en gebruikt om te vuren nadat de
Baancommandant daar toestemming voor heeft gegeven.
30. Aspiranten die nog niet zelfstandig mogen schieten, schieten uitsluitend onder begeleiding van een
Instructeur.
31. Introducés schieten uitsluitend met een klein kaliber (.22LR) verenigingswapen onder begeleiding van
een verenigingsverlofhouder.
32. Indien zich storing aan wapen of munitie voordoet, meldt u dit aan de Baancommandant. De schutter blijft
zèlf verantwoordelijk voor zijn wapen en de gebruikte munitie/blindgangers.
33. Op een schietbaan is iedereen die constateert dat de veiligheid in gevaar is, verplicht “Stop-Stop-Stop” te
roepen.
34. Zodra het commando “Stop-Stop-Stop” is gegeven, dienen alle schutters onmiddellijk hun wapen neer te
leggen en een meter naar achter te stappen. Verdere acties uitsluitend in opdracht van de
Baancommandant.
35. Het is verboden om zonder toestemming van de Baancommandant het terrein dat zich bevindt vóór de
schietpunten (de baanzool) te betreden.
36. Na het beëindigen van een schietbeurt dient de schutter het gebruikte schietpunt opgeruimd achter te
laten en het gebruikte doel af te plakken.
37. Indien gebruik wordt gemaakt van metalen doelen, dan dienen deze op afdoende wijze te worden
beveiligd tegen het veroorzaken van schade aan de baan en schutters.
Begripsbepalingen:
 Baancommandant: Een door het bestuur van SV Scherpschutters aangestelde
Verenigingsveiligheidsfunctionaris (VVF) of zijn plaatsvervanger.
 Instructeur: Geoefend schutter die met toestemming of op verzoek van Baancommandant of bestuurslid
een aspirant of junior-schutter begeleidt.
Het bestuur van SV Scherpschutters Veghel

De laatste versie van dit Baanreglement staat op onze web-site
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