SCHIET- EN VEILIGHEIDS REGELEMENT S. V. WILLEM TELL.
Vastgesteld in de algemene ledenvergadering dd. 02- 03- 2012.

De onderstaande veiligheidsregels in de paragrafen 1,2 en 3 zijn een aangepaste vertaling van de
veiligheidsvoorschriften in het ISSF Regelementenboek (ISSF Rulebook 2009 hoofdstuk 6.2, blz
178- 180).

1. Grondregels
1.1. De Veiligheid van schutters, officials en toeschouwers vereist de constante, zorgvuldige
aandacht en voorzichtigheid in de omgang met wapens.
1.2. Zelf-discipline en aandacht is de basis van Veiligheid en daarom voor iedereen geboden.
Als het iemand aan zelf-discipline en aandacht voor veiligheid ontbreekt, is het ieders
taak om die persoon daarop te wijzen.
1.3. In het belang van de veiligheid mag iedereen op elk moment het schieten stoppen als de
veiligheid in gevaar is of in gevaar lijkt te komen. Gebruik daarvoor op luide toon het
commando: Stop vuren . Ook kunnen de rode lampen aangezet worden om het
schieten te stoppen.
1.4. Bij het horen van het commando stop vuren of wanneer de rode lampen op de baan
branden dient elke schutter zijn of haar wapen te ontgrendelen en te ontladen.
2. Over de omgang met wapens
2.1. Om de veiligheid te waarborgen moeten alle wapens, dus zowel vuur- als lucht-wapens,
altijd met voorzichtigheid gehanteerd worden.
2.2. Wanneer een schutter zich op het schietpunt bevindt moet het wapen altijd in een veilige
richting gericht zijn. Als er niet daadwerkelijk geschoten word moeten alle wapens
ontladen zijn en ontgrendeld (Ontgrendeld houdt in dat de grendel, actie, laadstift of
slede open staan). De wapens mogen niet geladen en vergrendeld worden voordat het
wapen in de veilige richting van de kogelvanger is gericht.
2.3. Indien het wapen een magazijn heeft mag dit met ten hoogste 5 patronen gevuld worden.
2.4. Wanneer het wapen niet op het schietpunt is moet het altijd in de koffer of foudraal
opgeborgen zijn
2.5. Voordat de schutter het schietpunt verlaat moet hij er zeker van zijn dat het wapen
ongeladen en ontgrendeld is.
2.6. Droog vuren is alleen toegestaan op het schietpunt met het wapen in de richting van de
kogelvanger.
2.7. Wapens en/of magazijnen mogen alleen geladen zijn en geladen worden op het
schietpunt.
2.8. Tijdens het schieten mag een wapen alleen maar neergelegd worden als het ontladen en
ontgrendeld is.
2.9. Als het commando Stop Vuren gegeven word of als de rode lampen op de baan aan
gaan moet het schieten onmiddellijk gestopt worden en het moet het wapen ontladen en
ontgrendeld worden. Het schieten mag pas weer hervat worden als het commando
Baan vrij, er kan geschoten worden gegeven is.
2.10.
Het is op de schietbanen van S.V. Willem Tell uitsluitend toegestaan om met
vuurwapens mantelloze munitie in het kaliber .22 Long Rifle te verschieten met een
mondingssnelheid die maximaal 340 meter per seconde bedraagt.
(Dit is de zogenaamde standaard munitie, hoge snelheidsmunitie, ook wel high velocity of high speed
genoemd, is niet toegestaan. 340 meter/seconde komt in engelstalige eenheden overeen met 1116
feet/seconde. Deze info is ter controle soms te vinden op de verpakking van de munitie).

2.11.
De op de schietbaan gebruikte wapens en munitie dienen in goede staat te zijn.
2.12.
Het bestuur en de baancommandant hebben te allen tijde het recht de wapens
van leden en gastschutters op veiligheid te controleren.

2.13.
Om de controle als bedoeld in 2.13 mogelijk te maken is de schutter verplicht
aan bestuur of baancommandant het wapen ter controle ter hand te stellen.
2.14.
Het is verboden zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar een aan een
ander toebehorend wapen ter hand te nemen.
2.15.
Op het schietpunt mag zich in principe alleen de schutter bevinden. Uit het
oogpunt van veiligheid, instructie en naleving van regelementen mogen ook
baancommandanten, instructeurs en trainers het schietpunt betreden. Toeschouwers
dienen achter de op de vloer aangebrachte markeringslijn te blijven.

3. Gehoorbescherming, oogbescherming en hygiëne
3.1. Alle schutters en personen die de schietbaan betreden word ten sterkste aangeraden om
gehoorbescherming (oorpluggen of oorkappen) te dragen.
3.2. Alle schutters en personen die de schietbaan betreden word aangeraden om
oogbescherming in de vorm van een veiligheids- of schiet-bril te dragen. Dit om het
risico van oogletsel door ricochets/ terugketsers te beperken.
3.3. Alle schutters en personen die de schietbaan betreden word ten sterkste aangeraden om
na het verlaten van de schietbaan de handen te wassen om het risico van lood
besmetting te verkleinen. Lood is een giftige stof die op schietbanen in verhoogde
concentraties en hoeveelheden aanwezig is.

4. Kennis en Kunde
4.1. Het is een ieder die de schietbanen van S.V. Willem Tell betreed verboden van een
wapen gebruik te maken als men niet:
1. de nodige praktische ervaring met het te gebruiken wapen heeft opgedaan en
2. de veiligheidsregels in dit document kent en kan toepassen.
4.2. Een uitzondering van het verbod in art. 4.1 geld voor het gebruik van het wapen onder de
onmiddellijk toezicht, met toestemming van, en volgens de aanwijzingen van een
instructeur.
4.3. Onder instructeur wordt verstaan, iemand die door of namens het bestuur van S.V.
Willem Tell hiervoor is aangewezen.
4.4. Schutters van andere vereningingen die S.V. Willem Tell bezoeken voor wedstrijden of
trainingen worden geacht voldoende praktische ervaring te hebben en de kennis van
veiligheid bij hun eigen vereniging te hebben opgedaan.
4.5. De vereisten aan de nodige praktische ervaring zoals genoemd in art. 4.1 zijn:
A. Voor het gebruik van een handvuurwapen (pistool of revolver):
1. Voldoende technische vaardigheid in omgang met en hanteren van het
handvuurwapen, zo mogelijk na advies van de instructeur, door bestuur of
gemachtigde te beoordelen.
2. Een onder toezicht van en met toestemming van een instructeur geschoten score
van minimaal 300 punten uit een serie van 40 schoten met luchtpistool op 10 meter
op de 10 meter ISSF luchtpistoolschijf geschoten.
B. Voor het gebruik van een schoudervuurwapen (geweer of karabijn):
1. Voldoende technische vaardigheid in omgang met en hanteren van het
schoudervuurwapen, zo mogelijk na advies van de instructeur, door bestuur of
gemachtigde te beoordelen.
2. Een onder toezicht van en met toestemming van een instructeur geschoten score
van minimaal 300 punten uit een serie van 40 schoten met luchtgeweer op 10 meter
op de 10 meter ISSF luchtgeweerschijf naar keuze in de staande of knielende
houding geschoten.
4.6 Bij het bestuur en/of in het verenigsgebouw zal een lijst aanwezig zijn met de namen van
schutters welke aan de praktische ervaring, zoals benoemd in dit regelement, voldoen.

5 Verenigingswapens.
5.1 Verenigingswapens bevinden zich in de kluis in de gang naar de banen
5.2 Degene, die met verenigingswapens schiet haalt deze uit de kluis en plaatst deze na
beëindiging van de oefening, ontladen en ontgrendeld weer in de kluis terug.
6 Baancommandant.
6.1 De baancommandant heeft de leiding over het schieten. Hij maakt zich daartoe kenbaar
aan de aanwezigen op de banen.
6.2 Zijn gezag strekt zich niet alleen uit over de eigenlijke schietbaan, maar ook over de
gehele omgeving daarvan vanaf het toegangshek aan de parkeerplaats.
6.3 Hij dient tijdens het schieten onvoorwaardelijk gehoorzaamd te worden. Discussies over
bevelen of beslissingen van de baancommandant mogen pas gehouden worden na afloop
van het schieten in de kantine. In géén geval op de schietbaan.
7

Gedrag op de baan.
7.1 Er geldt een absoluut alcoholverbod: Het is verboden te schieten wanneer men alcohol of
een andere stof, dat de aandacht of het verantwoordelijkheidsbesef vermindert, tot zich
heeft genomen.
7.2 Op de banen wordt niet gerookt en worden geen dranken genuttigd.
7.3 Op de baan worden luidruchtige gesprekken vermeden en er wordt in het algemeen alles
nagelaten wat een ander zou kunnen hinderen in zijn pogingen om tot een zo goed
mogelijk resultaat te komen
7.4 Er wordt de nodige zorgvuldigheid betracht bij het gebruik van de
schotwaarderingssystemen om beschadiging en defecten te voorkomen.
7.5 Iedere schutter is persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor door hem
aangebrachte beschadigingen aan de schotwaarderingssystemen.
7.6 Defecten aan systemen worden voor aanvang van het schieten aan de baancommandant,
barbeheerder of een bestuurslid gemeld.

Dit reglement is geschreven door Sven Alferink op verzoek van het bestuur van de S.V. Willem Tell.
28 februari 2011.
Aangepast in overleg met Henri Boerman op 18- 08- 2011.
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