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VEILIGHEIDSREGLEMENT 
 

1. Algemeen 
 
1.1 Het bestuur van Schuttersgilde “Loil-Vooruit” verplicht zich de veiligheid tijdens 

schietwedstrijden 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. Aansturen van eventuele “veiligheidsfunctionarissen”. 
b. Houden van toezicht op de correcte naleving van het Veiligheidsreglement. 

 
2. Functionarissen 
 
2.1 Tijdens schietwedstrijden kent de vereniging de volgende functionarissen: 

 
a. Bestuurslid “Veiligheid” 
b. Verenigingsverlofhouder / wapenheerder.  

De Wapenbeheerder/verlofhouder is tevens Veiligheidsfunctionaris. 
c. Assistent van de Wapenbeheerder/verlofhouder 
d. Bedrijfshulpverlener (BHV’er) of EHBO’er 

 
 Verantwoordelijkheden functionarissen 
 
2.2 Het dienstdoende bestuurslid is namens het bestuur verantwoordelijk voor het 

 correct en veilig verlopen van het evenement en neemt, indien nodig, de uiteindelijke 
beslissing. Alle functionarissen zijn aan hem/haar verantwoording verschuldigd. 
Bovendien is dit bestuurslid gemachtigd om personen de toegang tot de 
accommodatie te ontzeggen, dan wel te (laten) verwijderen. 

 
2.3 De verdedigingswapenbeheerder / veiligheidsfunctionaris, is als 

verenigingsverlofhouder verantwoordelijk voor de verenigingswapens en bijbehorende 
munitie. Bovendien richt hij het schietterrein in. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor 
de handhaving van de veiligheid op het schietterrein. 

 
2.4 De assistent van de Wapenbeheerder/verlofhouder assisteert bij schietwedstrijden en 

houdt onder andere de wedstrijdlijsten en introducéregister bij. 
 
2.5 De BHV’er dan wel EHBO’er past bij een ongeval eerste hulp toe en assisteert het 
 dienstdoende bestuurslid bij calamiteiten. 
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3. Veiligheidsregels 
 
 Begripsbepaling: 

 Daar waar in de regels gesproken wordt over een schutter, wordt zowel een introduce 
bedoeld als een wapenbeheerder. 

 
3.1 Bij afwezigheid van zowel de bestuurder als de Verenigings wapenbeheerder / 

Veiligheidsfunctionaris mag er niet geschoten worden. 
 

3.2 De houding van een schutter dient voorbeeldig te zijn 
 

3.3 Iedere schutter dient zich te melden bij de Wapenbeheerder/verlofhouder of diens 
assistent(en). De schutter moet daarbij een geldig identificatiebewijs kunnen 
overleggen en deze nummers moeten worden bijgehouden in het introducéregister. 
 

3.4 De veiligheid van mede schutters, terreinofficials, toeschouwers en van de schutter 
zelf vereist een voortdurende en zorgvuldige aandacht tijdens de schietwedstrijden. 
Zelfdiscipline van iedereen is hierbij onontbeerlijk. 
 

3.5 Iedere dienstdoende Verenigings wapen beheerder ziet toe op de deugdelijkheid van 
de gebruikte wapens.  
 

3.6 Wapens die niet in gebruik zijn, dienen te zijn opgeborgen in een daarvoor bestemde 
wapenruimte.  
 

3.7 Niemand mag het wapen hanteren zonder uitdrukkelijke toestemming van een 
Verenigings wapen beheerder. 
 

3.8 Er wordt uitsluitend geschoten onder begeleiding van een Verenigings wapen 
beheerder. 
 

3.9 Instructies van de Verenigings wapen beheerder/veiligheidsfunctionaris dienen 
onvoorwaardelijk te worden opgevolgd. 
 

3.10 Het is verboden om zonder toestemming van de veiligheidsfunctionaris het terrein dat 
zich bevindt vóór de schietpunten te betreden. 
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3.11 Het gebruik van alcohol/drugs door een schutter/introducé en functionarissen, tijdens 

het schieten, is verboden. Gebruikers van medicijnen en stoffen die de schietveiligheid 
kunnen beïnvloeden, mogen niet aan schietoefeningen deelnemen. 
 

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

3.13 Onverpakte wapens zijn slechts toegestaan op het schietpunt en op de daartoe door 
de Verenigings wapen beheerder/veiligheidsfunctionaris, aangegeven plaats. 
 

3.14 De dienstdoende Verenigings wapen beheerder/veiligheidsfunctionaris is een door het 
bestuur aangewezen persoon.  
 

3.15 Men dient zich te onthouden van elke handeling die de veiligheid in gevaar kan 
brengen. 
 

3.16 Iedereen die een overtreding van bovengenoemde punten of eventueel ander onveilig 
gedrag constateert, is verplicht de Verenigings wapen 
beheerder/veiligheidsfunctionaris hiervan in kennis te stellen. 
 

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

3.18 Overtreding van één of meer der bovengenoemde punten kan leiden tot ontzegging 
van de toegang tot het schietterrein 
 

3.19 In gevallen waarin dit “Veiligheidsreglement” niet voorziet, beslist het bestuur, of de 
Verenigings wapen beheerder/veiligheidsfunctionaris, namens het bestuur. 
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4. Noodsituaties 
 

 Het commando “STOP, STOP, STOP” 
 

4.1 Op een schietbaan is iedereen die constateert dat de veiligheid in gevaar komt 
 verplicht “STOP, STOP, STOP” te roepen en moet als zodanig direct worden 
 opgevolgd. 
 

4.2 Na het NOOD-commando “STOP, STOP, STOP” in een acute noodsituatie dient het 
vuren onmiddellijk te worden gestaakt en mogen er geen handelingen meer worden 
verricht. Iedereen dient te wachten op een navolgend commando.  

 Het NOOD-commando kan door iedereen gegeven worden. 
 

4.3 Uitsluitend op bevel van de Verenigings wapen beheerder/veiligheidsfunctionaris mag 
het wapen worden  gehanteerd, het vuren worden hervat of het wapen worden 
ontladen. 

 
5. Hanteren van wapens 
 
5.1 Een wapen moet altijd zodanig behandeld worden alsof het geladen is. 
 

5.2 De loop van het wapen (monding) moet altijd in de veilige richting (namelijk naar de 
 kogelvanger of veilig gebied) gehouden worden. 
 

5.3 Niemand mag het wapen hanteren zonder uitdrukkelijke toestemming van een 
Verenigings wapen beheerder. 

 

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

5.7 Er mag uitsluitend geschoten worden vanuit de schietpunt/schietstandaard 
 
5.8 Op het schietpunt mogen alleen schutters en daartoe bevoegde personen zich 
 bevinden. 
 

5.9 Bij weigering van een schot moet het wapen 60 seconden met de loop (monding) in de 
 richting van de kogelvanger of veilig gebied worden gehouden. 
 

5.10 Het ontladen van wapens mag uitsluitend geschieden met de loop in de richting van 
 de kogelvanger of veilig gebied. 
 

5.11 Het is verboden een geladen wapen uit de hand te leggen, met uitzondering van 
noodsituaties  

 

5.12 De Verenigings wapen beheerder/veiligheidsfunctionaris ziet er op toe dat elk wapen 
dat het schietpunt verlaat, gecontroleerd  wordt op “ontladen”.  

 

5.13 Het is verboden wapens onbeheerd op de schietterrein achter te laten. 
 


