
 
 

Raptor Shooting Club 
 

Inschrijvingsformulier 
 
 
IDENTITEIT VAN DE AANVRAGER 
 
Naam: …………….……………………………… Voornaam: ………………………………… 
 
Geboorteplaats: ………………………………… Geboortedatum: …………………………... 
 
Nationaliteit: …………………………………….. Rijksregisternummer: …………………….. 
 
Straat: ……………………..…………………………………………………...Nr: ….. Bus: ..… 
 
Postcode: ……………. Woonplaats: …………………………………………………………... 
 
Telefoon/GSM: ………………………… Email: ……………….………………………………. 
 
 
BIJ TE VOEGEN DOCUMENTEN 
 
- Origineel blanco Bewijs van goed zedelijk gedrag met vermelding “sportschieten” (niet ouder 

dan 3 maanden). 
- Betalingsbewijs lidgeld op rekeningnummer BE19 7380 3997 2712 van Falcon Tactical 

Solutions bvba – Uitbating Raptor met vermelding van naam aanvrager 
- Kopij (voorlopige) sportschutterslicentie, indien in het bezit 
- Kopij voor- en achterkant identiteitskaart 
- Kopij wapenvergunning(en) waarmee geschoten zal worden, indien in het bezit 
- Origineel ingevuld document Model 3 – Medisch attest (niet ouder dan 3 maanden) indien 

voorlopige schutterslicentie moet aangevraagd worden 
- Ingevulde en ondergetekende Model VL1 – Aanvraag voorlopige schutterslicentie indien 

voorlopige schutterslicentie moet aangevraagd worden. Bij minderjarigen (minimum 16 jaar) 
moet het formulier ook ondertekend worden door beide ouders/wettelijke vertegenwoordigers 

 
 
Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van de reglementen en deze dan ook 
strikt toe te passen. 
 
 
Datum: ……………………………….. Naam: ………………………………………………….. 
 
 
                                               Handtekening: 



             FROS AMATEURSPORTFEDERATIE vzw 
             Erkend door Bloso  

         Met de steun van de Vlaamse Gemeenschap 
 

 

 
 

MODEL 3 – MEDISCH ATTEST 
 

 

 

 

Ondergetekende, ................................................................................................. , arts, 

verklaart na ondervraging en onderzoek dat de genaamde: 

naam  ......................................................voornaam  ...................................................  

geboren te  .............................................. op  ............................................................  

adres: straat:  .................................................................................  nr.  ....................  

postcode:  ................ gemeente:  .................................................................................  

 

geen fysieke noch mentale tegenindicaties vertoont voor het voorhanden hebben van een 

vuurwapen zonder gevaar voor zichzelf of voor anderen in de zin van artikel 11, §3, 6° 

wapenwet. 

De vaststelling van bekwaamheid om een vuurwapen te hanteren geldt enkel voor zover 

bovengenoemde zich blijvend fysisch en psychisch manifesteert als ten tijde van de 

ondertekening van dit attest. 

 

 

     Handtekening en stempel 

Datum : .........................     geneesheer 

 

 



Reglement Inwendige Orde 
 
Titel 1: Definities 
 
Artikel 1 
 
Tenzij anders bepaald hierna, hebben alle in dit huishoudelijk reglement gebruikte 
begrippen dezelfde betekenis als ze hebben in de Wapenwet of in de 
uitvoeringsbesluiten ervan. 
 
Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: 
 
1. Schietstand 

 
Geheel van alle delen die horen tot de infrastructuur van een schietstand die aan 
recreatief- of aan sportschieten doet en waarvan de exploitant een erkenning heeft 
ontvangen van de gouverneur van de provincie die bevoegd is voor het adres van 
de schietstand. 

 
2. Schietruimte 

 
Alle delen waar vergunningsplichtige vuurwapens aanwezig kunnen zijn en gebruikt 
kunnen worden. 

 
3. Wapenkamer 

 
Gedeelte van de inrichting waar leden toegang toe hebben en waar de vuurwapens 
opgeborgen aanwezig 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, zoals hierboven genoemd, 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 schietruimte en aldaar 
vuurwapens manipuleert. 

 
9. Schietstandenbesluit 

 
Koninklijk Besluit van 13 juli 2000 tot bepaling van erkenningsvoorwaarden van 
schietstanden. 

 
10. Wapenvergunning 

 
Vergunning tot het voorhanden hebben van een vergunningsplichtig wapen die is 
afgegeven: 
 
a. krachtens artikel 11 van de wapenwet; 
b. krachtens de wet van 3 januari 1933, voor zover de datum van afgifte, zoals 

vermeld op deze vergunning, minder dan vijf jaar geleden is; 
c. 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 en aanwezig te zijn telkens er 
schietactiviteiten plaatsvinden. 
 

12. Ontvangstruimte 
 
Gedeelte van de inrichting waar de leden en de gebruikers zich aanmelden en zich 
registreren vooraleer de activiteiten op te starten. 

 
Titel 2: Administratieve bepalingen 
 
Artikel 2 
 
Dit huishoudelijk reglement regelt de betrekkingen van de Raad van Bestuur met haar 
schutters en met alle gebruikers van de schietstand. 
 
Artikel 3 
 
Wijzigingen aan dit huishoudelijk reglement vereisen een eenvoudige meerderheid van 
de Raad van Bestuur. De wijzigingen zullen vastgelegd worden in de notulen van de 
vergadering. 



 
Artikel 4 
 
De Raad van Bestuur zorgt ervoor dat het onderhavige reglement ter kennis gebracht 
wordt aan de schutters en de gebruikers van de schietstand. De schutters en de 
gebruikers worden geacht kennis te hebben van onderhavig huishoudelijk reglement. 
 
Het aansluiten bij de vereniging als schutter of het gebruiken van de schietinstallaties, 
verbindt de schutter 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 vertegenwoordigers moeten strikt worden opgevolgd. 
 
Artikel 5 
 
Alle delen die behoren tot de infrastructuur van de schietstand zijn wapenvrije zones 
met uitsluiting van de schietruimte en de wapenkamer. 
 
Artikel 6 
 
Vooraleer het schieten aan te vangen, dienen alle schutters en bezoekers zich aan te 
melden in de ontvangstruimte. De schutters zullen zich inschrijven in het digitaal 
aanwezigheidsregister zoals bedoeld in artikel 3, 4° van het schietstandenbesluit. De 
schutter dient zijn naam, evenals het type - A, B, C, D - en het kaliber van de gebruikte 
wapens te noteren. De datum van het bezoek, alsook het uur van aankomst en van 
vertrek dient te worden genoteerd. 
 
Enkel schutters die houder zijn van één van de volgende documenten mogen 
vergunningsplichtige vuurwapens manipuleren in de schietruimte: 
 
1. de houder van een geldige wapenvergunning afgegeven op zijn naam; 
2. de houder van een geldige sportschutterslicentie, voor zover zij het registratiebewijs 

op hun naam - model 6 of model 9 - van het gebruikte wapen kunnen voorleggen; 
3. de houder van een geldige voorlopige sportschutterslicentie, voor zover het 

gebruikte type van wapen vermeld is en de eigenaar van het ontleende wapen bij de 
houder ervan is; 

4. de houder van een geldig jachtverlof, voor zover zij het registratiebewijs op hun 
naam - model 6 of model 9 - van het gebruikte wapen kunnen voorleggen; 

5. de houder van 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; 

6. de houder van 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; 

7. de houder van een geldige dagkaart als occasioneel schutter, zoals bedoeld in 
artikel 12, 5°van de wapenwet; 



 
8. de houder van een geldig getuigschrift van erkenning als wapenhandelaar of als 

verzamelaar, voor zover met de wapens geschoten wordt voor hun noodzakelijke 
onderhoud en testen; 

9. leden van openbare diensten welke een machtiging gekregen hebben van de 
korpschef om hun dienstwapen te gebruiken buiten dienstverband en in het bezit 
zijn van een geldige wapenvergunning; 

10. de houder van het in artikel 9bis §1, 3° van het KB 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. 

 
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 vertegenwoordigers van de Raad van Bestuur 
een 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 10 §2 van dit reglement. 
 
Artikel 7 
 
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. 
 
De houders van een geldige sportschutterslicentie kunnen, met het oog op het 
beoefenen van het sportschieten, in de schietruimte, vuurwapens ontlenen aan andere 
schutters, voor zover de geleende wapens behoren tot een wapencategorie waarin de 
sportschutterslicentie of de voorlopige sportschutterslicentie geldig is. 
 
In deze gevallen geldt dat de vuurwapens 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 de 
wapens terug in ontvangst te nemen. Eventuele schade aan de wapens dient steeds 
door de ontlener te worden vergoed. 
 
Aan de houder van het in artikel 5 §2, 9° bedoelde attest kan door de Raad van Bestuur, 
de vertegenwoordigers, 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 §1, 3° van het KB tot 
uitvoering van de wapenwet. Er is steeds vereist dat de Raad van Bestuur, de 
vertegenwoordigers, de houder van de wapenvergunning of de houder van de 
sportschutterslicentie aanwezig zijn tijdens het schieten. 



 
Artikel 8 
 
De Raad van Bestuur stelt zijn accommodatie, onder verantwoordelijkheid van de 
erkende exploitant, ter beschikking van de schutters welke deze binnen de geldende 
normen gebruiken. Bezoekers zijn slechts in de schietruimte toegelaten wanneer ze 
door een schutter begeleid worden. 
 
Artikel 9 
 
De titularis van de erkenning, de Raad van Bestuur of haar vertegenwoordigers 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. 
 
Artikel 10 
 
De ter beschikking gestelde infrastructuur, waaronder begrepen de schietruimte, de 
doelen, de installaties, ... zullen alleen gebruikt worden voor de desbetreffende 
schietdiscipline. 
 
Elke schutter is ertoe gehouden de Raad van Bestuur of haar vertegenwoordigers in te 
lichten over schade die ontstaat aan de ter beschikking gestelde infrastructuur. Zowel 
schade die ontstaat door de eigen daden van de schutter, als door de daden van andere 
schutters dienen te worden gemeld. 
 
De schutters zijn er toe gehouden de schade te vergoeden die door opzet, door 
onachtzaamheid en/of door het niet naleven van de toepasselijke reglementen of 
instructies van de Raad van Bestuur of haar vertegenwoordigers, heeft aangericht. 
 
Indien geen melding wordt gedaan aan de Raad van Bestuur  of haar 
vertegenwoordigers overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 2, worden alle schutters 
wiens aanwezigheid in de schietruimte blijkt uit het aanwezigheidsregister ten tijde van 
het ontstaan van de schade geacht hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk te zijn voor 
de aangerichte schade. 
 
Artikel 11 
 
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 schietstand georganiseerd worden. 



 
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 Raad van Bestuur of haar vertegenwoordigers vullen vooraf een dagkaart in, 

zoals bedoeld in artikel 5 §2, 1°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 Raad van Bestuur of haar vertegenwoordigers. 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, bijvoorbeeld de houder van een geldige 
sportschutterslicentie die geldig is in de wapencategorie waartoe het wapen behoort 
dat door de gastschutter gemanipuleerd zal worden; 

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. 

 
Artikel 12 
 
De Raad van Bestuur of haar vertegenwoordigers zijn ten allen tijde bevoegd om toe te 
zien op de veiligheid op de schietstand en op het naleven van de toepasselijke 
reglementen en voorschriften die van toepassing zijn op de schietstand. 
 
De Raad van Bestuur kan toezichters aanstellen die de in paragraaf 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. 
 
De volgende personen zijn bevoegd om de uitbater, vermeld op de erkenning van de 
titularis van de erkenning, te vertegenwoordigen: 
 
1. de Raad van Bestuur en haar vertegenwoordigers; 
2. de in paragraaf 2 bedoelde toezichters. 

 
De exploitant, elke toezichter en elke bestuurder 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: 
 
1. lidkaart; 
2. legimitatie - of persoonsbewijs; 



 
3. wapens en de in artikel 5 §2 bedoelde documenten die op deze wapens betrekking 

hebben; 
4. munitie. 
 
Ieder lid of bezoeker wordt geacht zijn volledige en spontane onvoorwaardelijke 
medewerking te verlenen aan een dergelijke controle. 
 
Artikel 13 
 
Bij onregelmatigheden of onveilige toestanden mogen de titularis, de Raad van Bestuur 
en haar vertegenwoordigers en de toezichters de schutter terechtwijzen of hem verbod 
opleggen om verder te schieten, en hem te gelasten de schietruimte of zelf de 
infrastructuur te verlaten. 
 
Artikel 14 
 
Een schutter die een sanctie gekregen heeft van een daartoe gemachtigde persoon, kan 
hiertegen schriftelijk en aangetekend bezwaar indienen binnen de 8 dagen bij de Raad 
van Bestuur. Dit bezwaar wordt gericht aan de titularis. Deze brengt de zaak dan voor 
de Raad van Bestuur, dewelke in laatste aanleg beslist op clubniveau.  
 
Artikel 15 
 
Alle schutters moeten bij hun aanvaarding als schutter en ten laatste tegen 1 januari van 
elk jaar aan de vereniging een uittreksel uit het strafregister of een kopij van hun geldige 
sportschutterslicentie 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. Hun lidkaart zal worden ingehouden. 
 
Artikel 16 
 
De titularis of de Raad van Bestuur en haar vertegenwoordigers 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. 
 
Elke aankoop of verkoop van munitie wordt door de titularis of de Raad van Bestuur en 
haar vertegenwoordigers genoteerd in het register van het model C dat wordt 
bijgehouden overeenkomst artikel 23, 3°van het Koninklijk Besluit tot uitvoering van de 
Wapenwet. 
 
Titel 3: Gebruik van de schietruimte 
 
Artikel 17 
 
Uit fair-play ten opzichte van andere schutters zal iedere aanwezige op de schietstand 
de stilte bewaren en de andere schutters niet storen tijdens de schietbeurt.



 
Afdeling 1 – Veiligheid 
 
Artikel 18 
 
In geval van brand in de schietruimte of andere lokalen van het gebouw moeten de 
schutters onmiddellijk de schietoefeningen en andere activiteiten staken en: 
 
1. een ontruiming van de gevarenzone bevelen; 
2. eventuele gekwetsten evacueren. Hierbij moet paniek worden vermeden en tot 

ordelijke spoed worden aangespoord. De geëvacueerden verzamelen zich op de 
betonstrook vóór het gebouw; 

3. de brandweer, eventueel dienst 100 of 112, verwittigen; 
4. alle deuren dicht doen nadat de aanwezigheidscontrole werd uitgevoerd; 
5. de brand bestrijden met de voorhanden zijnde brandblustoestellen; 
6. de verantwoordelijke verwittigen. 
 
Artikel 19 
 
In geval van een schietincident moeten de schutters: 
 
1. onmiddellijk de schietoefening stopzetten en de veiligheidsmaatregelen op de 

wapens uitvoeren; 
2. eerste medische zorgen toedienen; 
3. bij ernstige gevallen, de dienst 100 of 112 verwittigen; 
4. de verantwoordelijke verwittigen; 
5. niemand mag de infrastructuur verlaten vooraleer de officiële instanties aanwezig 

zijn en hiervoor de toestemming hebben verleend. 
 

Artikel 20 
 
In geval van andere incidenten die een tussenkomst vereisen: 
 
1. onmiddellijk de schietoefening stopzetten en de veiligheidsmaatregelen op de 

wapens uitvoeren; 
2. een ontruiming van de gevarenzone bevelen; 
3. bij ernstige gevallen, de dienst 100 of 112 verwittigen; 
4. de verantwoordelijke verwittigen. 
 
Artikel 21 
 
De bezoekers van de schietstanden mogen de schutters niet storen en zullen zich 
minimum 5 meter na de gebruikte vuurlijn bevinden of na de rode lijn ter hoogte van de 
25 m vuurlijn. 
 
Artikel 22 
 
Alle schutters, gebruikers en bezoekers dienen zich ten allen tijden strikt te houden aan 
artikel 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.” 
 
Het gebruik van alcoholische dranken, drugs of geneesmiddelen in de schietruimte is 
strikt verboden. 
 
De in artikel 11 bedoelde personen die vaststellen dat een schutter bij het begin van de 
schietbeurt kennelijk niet veilig wapens kan manipuleren door een staat van fysiek 
onvermogen, bijvoorbeeld depressie, zwakte, staat van dronkenschap of soortgelijke 
staat ten gevolge van het gebruik van drugs of geneesmiddelen, ... kunnen de 
betrokkene verzoeken de schietruimte en/of het gebouw te verlaten. 
 
Artikel 23 
 
In de schietruimte mogen alle vergunningsplichtige vuurwapens en laders worden 
gebruikt die niet zijn uitgesloten in artikel 1 van bijlage 1 bij dit reglement. 
 
In de schietruimte mag alle munitie worden gebruikt, behalve de munitie die is 
uitgesloten op basis van artikel 2 van bijlage 1 bij dit reglement. 
 
De wapens en laders moeten steeds in goede staat van onderhoud verkeren en de 
munitie voor deze wapens moet dusdanig gekozen zijn dat het wapen volledig storingvrij 
werkt. Wapens en munitie die, op basis van de milieuvergunning van de schietstand, 
niet toegelaten zijn in het type waaronder de schietstand is ingedeeld, mogen niet 
gebruikt worden. 
 
Afdeling 2 – Behandelen van wapens - Drill van de schutters 
 
Artikel 24 
 
Tijdens het vervoer buiten de schietruimte, dienen de vuurwapens ongeladen en verpakt 
te zijn in een afgesloten koffer, of voorzien te zijn van een trekkerslot of een equivalente 
beveiliging. 
 
Artikel 25 
 
Het wapen, de laders en de munitie wordt enkel aan de schiettafel op de 25 m vuurlijn 
uit- en ingepakt, onder voorwaarde dat: 
 
1. Het auditief en visueel signaal niet in werking is; 
2. er geen schietoefening aan de gang is op een andere vuurlijn dan de 25 m vuurlijn; 
3. dat er zich niemand tussen het doel en de 25 m vuurlijn bevindt; 
4. dat dit niet door de verantwoordelijken of toezichters verboden is.



 
Het wapen zal ongeladen (geen patroon in de kamer en zonder lader) met de 
bewegende delen naar achter of met het sluitstuk of trommel geopend, uitwerpvenster 
naar boven en met de loop naar de kogelvanger gericht op de schutterstafel aan de 
vuurlijn worden neergelegd. In de eventuele laders mogen geen patronen zitten. 
 
Artikel 26 
 
De schutter zal zijn wapen pas laden als hij volledig klaar is om ook effectief te schieten 
als: 
 
1. Het auditief en visueel signaal niet in werking is; 
2. er zich niemand tussen het doel en de 25 m vuurlijn bevindt; 
3. dit niet door de verantwoordelijken of toezichters verboden is; 
4. de schietkaart hangt; 
5. de oog- en oorbeschermer opgezet is; 
6. de kijker geplaatst en afgeregeld is; 
7. … . 
 
De schutter zal tijdens het laden en het manipuleren van het wapen zich zo opstellen 
dat de loop van het wapen altijd in de richting van het doel blijft. 
 
De schutter zal, vanaf het ogenblik dat hij munitie in het wapen brengt, dit wapen vast 
nemen en het onder geen enkele voorwaarde terug neerleggen voordat het wapen 
geheel ontladen is en de bewegende delen naar achter zijn of het sluitstuk of trommel 
geopend is. 
 
De trekkervinger wordt slechts op de trekker geplaatst vanaf het ogenblik dat het wapen 
op doel is en dat de schutter beslist om een patroon af te vuren. Bij het brengen van het 
wapen op doel, zal de schutter het wapen steeds naar zijn doel richten en vermijden dat 
de loop in de richting van het plafond of de vloer gehouden wordt. 
 
Het is toegelaten aan de schutter om de loop van het wapen te richten op de vloer als 
de schietdiscipline dit oplegt (vb. olympisch snelvuur). 
 
Artikel 27 
 
Het ontwapenen en ontladen van het wapen dient als volgt te gebeuren: 
 
1. Voor de pistolen: 
 
a. vinger van de trekker en loop richting kogelvanger; 
b. verwijder de lader uit het wapen. Leg de lader neer op de tafel; 
c. schuif naar achter en blokkeer ze in deze stand. Bij het achteruittrekken van de 

slede zal de patroon die eventueel nog in de kamer zat hieruit uitgetrokken worden. 
De eventuele patroon zal opgevangen worden en op de tafel gelegd worden;



 
d. controleer of de kamer wel degelijk leeg is en leg het wapen - met slede naar achter 

en uitwerpvenster naar boven - neer in de richting van de kogelvanger; 
e. maak nu de lader(s) leeg. 
 
2. Voor de revolvers: 
 
a. vinger van de trekker en loop richting kogelvanger; 
b. als de haan opgespannen is, hou de haan in de achterste stand en haal de trekker 

over; 
c. open de trommel en haal de eventuele patronen uit de trommel met de 

uitwerpstang. Leg de eventuele patronen op de tafel; 
d. leg het wapen met geopende trommel neer, de loop in de richting van de 

kogelvanger. 
 
3. Voor de lange halfautomatische wapens: 
 
a. vinger van de trekker en loop richting kogelvanger; 
b. verwijder de lader uit het wapen. Leg de lader neer op de tafel; 
c. sluitstuk naar achter en blokkeer ze in deze stand. Bij het achteruittrekken van het 

sluitstuk zal de patroon die eventueel nog in de kamer zat hieruit uitgetrokken 
worden. De eventuele patroon zal opgevangen worden en op de tafel gelegd 
worden; 

d. controleer of de kamer wel degelijk leeg is en leg het wapen - met sluitstuk naar 
achter en uitwerpvenster naar boven - neer in de richting van de kogelvanger; 

e. maak nu de lader(s) leeg. 
 
4. Voor de lange repeteer wapens: 
 
a. vinger van de trekker en loop richting kogelvanger; 
b. indien mogelijk verwijder de lader uit het wapen. Leg de lader neer op de tafel. 

Indien geen lader maar een magazijn, verwijder de patronen eruit en leg ze op tafel; 
c. grendel of pomp naar achter en blokkeer in deze stand. Bij het achteruittrekken van 

grendel of pomp zal de patroon die eventueel nog in de kamer zat hieruit 
uitgetrokken worden. De eventuele patroon zal opgevangen worden en op de tafel 
gelegd worden. 

d. controleer of de kamer wel degelijk leeg is en leg het wapen - met grendel of pomp 
naar achter en uitwerpvenster naar boven - neer in de richting van de kogelvanger; 

e. maak nu de eventuele lader(s) leeg. 
 
4. Voor de lange enkelschots wapens: 
 
a. vinger van de trekker en loop richting kogelvanger; 
b. indien aanwezig, grendel naar achter en blokkeer in deze stand. Bij het 

achteruittrekken van grendel zal de patroon die eventueel nog in de kamer zat 
hieruit uitgetrokken worden. De eventuele patroon zal opgevangen worden en op de 
tafel gelegd worden;



 
c. controleer of de kamer wel degelijk leeg is en leg het wapen - met grendel naar 

achter en uitwerpvenster naar boven - neer in de richting van de kogelvanger. 
 
Artikel 28 
 
Het oplossen van storingen. 
 
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 loop naar 
de kogelvanger gericht blijft. 
Onmiddellijk zal de schutter de nodige veiligheidsmaatregelen nemen en het wapen 
ontladen zoals beschreven in artikel 27. 
 
Bij het niet afvuren van het wapen na het overhalen van de trekker - een ketser - dient 
men volgende stappen te doorlopen: 
 
1. vinger van de trekker en loop richting kogelvanger; 
2. hou het wapen minimum 30 seconden op het doel gericht; er kan namelijk nog een 

naverbranding optreden waardoor het kruit in de patroon slechts na enkele 
seconden vuur zal vatten en toch de kogel zal afgevuurd worden; 

3. neem de nodige veiligheidsmaatregelen en ontlaad het wapen zoals beschreven in 
artikel 27; 

4. werp de ketser met enige omzichtigheid in de voorziene gele opvangbak. Deze bak 
bevindt zich tegen de wand achter de 25 m vuurlijn recht tegenover de ingangsdeur. 

 
Wanneer bij het afvuren van het wapen een merkelijk lichtere terugslag wordt 
opgemerkt dan normaal, dan dienen de volgende stappen worden doorlopen: 
 
1. vinger van de trekker en loop richting kogelvanger; 
2. neem de nodige veiligheidsmaatregelen en ontlaad het wapen zoals beschreven in 

artikel 27; 
3. ga met een kuisstok door de loop of bij gebrek hieraan, kijk door de loop, om zeker 

te zijn dat er geen projectiel in is blijven steken. Indien een kogel in de loop zit, 
verwijder deze indien mogelijk. Zo niet, berg het wapen op en stop de 
schietactiviteiten met dat wapen. Het afvuren van een wapen, terwijl nog een 
projectiel in de loop zit, kan leiden tot zware materiële en lichamelijke schade. 

 
Artikel 29 
 
Reactie op de gevaarsignalen of bevel “Staak het vuren”. 
 
Wanneer de deur ter hoogte van de kogelvanger geopend wordt, gaat er onmiddellijk 
een auditief en visueel signaal (oranje licht boven toegangsdeur) in werking. 



 
Bij een werking van de gevaarsignalen of bij het bevel “Staak het vuren”, mag er niet 
meer geschoten worden. Onmiddellijk dienen de veiligheidsmaatregelen genomen te 
worden zoals beschreven in artikel 27. Er wordt nadien onder geen enkel beding aan 
wapens of munitie gemanipuleerd. 
 
Pas na toelating van de verantwoordelijke of de toezichter mag het vuren opnieuw 
starten. Controleer zorgvuldig dat er zich niemand tussen de vuurlijn en de doelen 
bevindt. 
 
Artikel 30 
 
Reinigen van de wapens: 
 
1. het algemeen onderhoud en reinigen van de wapens dient bij de schutter thuis of bij 

de wapenmaker te gebeuren. Kleine reinigingen om de bedrijfszekerheid van het 
wapen te garanderen, kan wel in de schietruimte gebeuren; 

2. er mogen in geen geval wapens gereinigd worden in de infrastructuur. 
 
Artikel 31 
 
De schutter is steeds verantwoordelijk voor zijn wapen en mag in geen geval zijn wapen 
onbeheerd achterlaten tenzij in de wapenkamer. Het wapen moet opgeborgen zijn zoals 
beschreven in artikel 24. 
 
Afdeling 3 - Onderhoud en reiniging van de schietstand 
 
Artikel 32 
 
Na het schieten moeten alle doelen in de voorziene opbergbak gelegd worden. De 
doelen mogen niet opgeplooid worden. 
 
Artikel 33 
 
De schutter zal de schietruimte verlaten zonder er voorwerpen achter te laten. Hulzen, 
verpakkingen, ... zal hij in de daarvoor bestemde bakken werpen. 
 
Afdeling 4 – Schiettechnieken en -disciplines 
 
Artikel 34 
 
Het vuren in een andere richting dan de kogelvanger en op andere voorwerpen of 
doelen dan dewelke zijn toegelaten op de desbetreffende stand, is verboden. 
 
In de schietruimte mogen enkel wapens worden gedragen in het kader van trainingen of 
wedstrijden van erkende dynamische disciplines, zoals b.v. IPSC, PPC1500, EPP, … . 



 
Onverminderd de reglementen die van toepassing zijn op de dynamische disciplines, 
zoals onder meer IPSC, gelden de volgende regels voor het dragen van 
vergunningsplichtige wapens in de schietruimte, tenzij anders bepaald in het 
overeenkomstig reglement van de schietdiscipline: 
 
1. de wapens worden ongeladen gedragen in een holster; 
2. er mag zich geen gevulde lader 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. Er dient 

nog één maal te worden droog gevuurd in de richting van de kogelvang. 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. 

 
Artikel 35 
 
Bij elke schietoefening wordt de schutter welke het langste lid is automatisch aangesteld 
als verantwoordelijke voor deze schietoefening, tenzij anders overeengekomen. Hij zal 
dan ook toezien op het goede en veilige verloop van de schietoefening. 
 
Artikel 36 
 
Elk gebruik van kogels met hardstalen kern, lichtkogels of lichtspoormunitie en 
kwikhoudende munitie is ten strengste verboden. Ook kalibers opgenomen in bijlage 1 
artikel 2 van dit reglement zijn verboden. 
 
Artikel 37 
 
De volgende schiettechnieken zijn in de schietruimte verboden: 
 
1. volautomatisch schieten; 
2. schieten op menselijke silhouetten; 
3. gewelddadige scenario’s; 
4. realistische situaties; 
5. schieten vanuit dekking; 
6. schieten waarbij het wapen verborgen wordt gehouden - gebruik van 

geluidsdempers; 
7. het gebruiken van een holster, uitgezonderd bij erkende trainingen van 

schietdisciplines waarbij het gebruik van een holster voorgeschreven is; 
8. schieten vanuit de heup; 
9. vuren met miniatuurkanonnen; 
10. schieten met voorladers van welke soort dan ook. 



 
Afdeling 5 – Doelen 
 
Artikel 38 
 
Er mag op geen andere voorwerpen dan op de daar toe ontworpen doelen worden 
geschoten. 
 
Artikel 39 
 
Normaal schiet men op de olympische schietkaarten, verkrijgbaar in de ontvangstruimte. 
 
Artikel 40 
 
Andere doelen mogen gebruikt worden wanneer ze voorgeschreven zijn in een 
bepaalde schietdiscipline en indien aan de volgende voorwaarden voldaan is: 
 
1. toestemming verkregen hebben van de verantwoordelijke en de door hem 

opgelegde voorwaarden strikt toepassen. Deze toestemming is éénmalig en dient 
derhalve telkens opnieuw verkregen te worden; 

2. de doelen mogen uitsluitend gebruikt worden voor het trainen en wedstrijdschieten 
van de disciplines waarvoor ze ontworpen zijn. 

 
Afdeling 6 - Gebruik van de schietruimte 
 
Artikel 41 
 
Volgende richtlijnen zijn van toepassing in de schietstand: 
 
1. de maximale bezetting is 6 Schutters / 2 toezichters / 6 wachtende schutters; 
2. de vuurlijn bevindt zich aan de voorzijde van de schutterstafel, tenzij anders bepaald 

in de oefening; 
3. alle doelen worden op 25 meter van de schutterstafel geplaatst, tenzij anders 

bepaald in de oefening; 
4. het middelpunt van de doelen moet tussen de 1,4 en 1,6 meter hoog liggen; 
5. te gebruiken doelen: uitsluitend olympische-schietkaarten zoals voorzien in artikel 

39, tenzij anders bepaald in de oefening; 
6. alle vuurwapens tot en met kaliber 7,62 mm NATO en met een maximale kinetische 

energie zoals bepaald in VLAREM 2; 
7. het gebruik van kogels met hardstalen kern, lichtkogels of lichtspoormunitie en 

kwikhoudende munitie is ten strengste verboden; 
8. afschieten van hagelpatronen is ten strengste verboden; 
9. het gebruik van voorlaadwapens van welke soort ook is verboden; 
10. de wapens en ladersmoeten steeds in goede staat van onderhoud verkeren. 



 
Afdeling 7 – Diverse bepalingen 
 
Artikel 42 
 
Elke persoon die geacht wordt de veiligheid of de waardigheid van de aanwezige 
personen of van de schietstand te schaden, zal gevraagd worden onmiddellijk de 
infrastructuur te verlaten. 
 
Artikel 43 
 
Alle gevallen, in huidig reglement niet voorzien, kunnen door de Raad van Bestuur 
aangevuld worden. 
 
Artikel 44 
 
Ingeval van twijfel over de juiste interpretatie van één of meerdere reglementen, moet 
bijkomende uitleg gevraagd worden aan de Raad van Bestuur. 
 
Artikel 45 
 
Iedere schutter wordt in het bezit gesteld van dit huishoudelijk reglement vanaf het 
moment van zijn aanvaarding als lid. 



 
Bijlage 1 - Beperkingen inzake het gebruik van wapens, laders en de munitie 

 
Artikel 1 
 
Het gebruik van de volgende wapens en laders op de schietstand is verboden: 
 

- wapens met gladde loop gebruikt met hagelpatronen; 

- zwartkruitwapens; 

- volautomatische wapens; 

- laders van een hogere capaciteit zoals voorzien in de verschillende wetgevingen ter 
zake. Dit is niet van toepassing voor het gebruik van laders met een hogere 
capaciteit door houders in bezit van een attest voor bepaalde disciplines en deze 
disciplines ook daadwerkelijk aan het beoefenen is. 

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

- munitie met een hogere kinetische energie van 5.000 Joules; 

- indringende, brandstichtende of ontploffende munitie; 

- opensplijtende munitie voor pistolen en revolvers; 

- kogels met hardstalen kern, lichtkegels of lichtspoormunitie en kwikhoudende 
munitie; 

- munitie in kaliber 5,7 x 28 en in kaliber 4,6 x 30; 

- hagelpatronen. 
 

 

 

 

 

 

 


