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SSV Texel 

Veiligheidsregels 

 

Veiligheidsregels: 

1. Behandel een wapen altijd alsof het geladen is. 

2. Houd de mondingsloop van het wapen altijd in de veilige richting. 

3. Bij transport van het wapen, het wapen vervoeren met een geopend 

grendelmechanisme en bij voorkeur met een rood blokje of vlaggetje in de kamer. 

4. Zorg dat het wapen deugdelijk is. 

5. Bij aankomst op de baan dienen altijd de veiligheidsmaatregelen genomen te worden. 

6. Voor vertrek van de baan dient het wapen op het eigen schietpunt geopend ter 

controle te worden aangeboden aan de VVF en pas na controle en toestemming van 

de VVF worden ingepakt of opgeruimd. 

7. Schiet alleen met munitie die voor dat wapen bestemd en geschikt is. 

8. Schiet alleen op die banen waar het gebruik van dat wapen is toegestaan. 

9. Wanneer een wapen tijdens een schietoefening weigert, dient de storingsreactie 

uitgevoerd te worden. 

10. Wapens die niet in gebruik zijn, dienen opgeborgen te worden in een koffer of 

foedraal. 

11. Verenigingswapens dienen na gebruik terug gebracht te worden naar de 

wapenkamer. 

12. Blijf altijd van het wapen van een ander af, tenzij dat ter hand is gesteld door de 

eigenaar. 

13. Oppakken van een wapen achter de schutters is altijd verboden. 

14. Een schutter mag tijdens het schieten, behoudens de VVF, wedstrijdofficial of de 

trainer, niet worden gestoord. 

15. Beginnende schutters mogen enkel onder begeleiding van een daartoe bevoegde 

begeleider ( Trainer ) schietoefeningen doen. 

16. Het gebruik van alcohol en/of drugs is ten allen tijde verboden voor en tijdens het 

schieten. 

17. Het dragen van gehoorbescherming op banen voor vuurwapens is verplicht. 

18. Roken en open vuur op de schietbaan is verboden. 
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Extra veiligheidsregels voor voorlaadwapens: 

1. Nooit vanuit een kruitfles met buskruit laden. 

2. Alleen laden vanuit containers met afgepaste buskruitladingen. 

3. Pankruit mag vanuit een pankruitflesje in de pan van het wapen worden geladen. 

4. Slaghoedjes en containers met zwartkruitladingen altijd achter de schutter plaatsen. 

 

 

Storingsreactie: 

1. Wanneer er een storing aan het wapen is, eerst 30 seconden het wapen in de richting 

van het doelengebied, c.q. de kogelvanger houden. 

2. Daarna uitvoeren van de veiligheidsmaatregelen en het probleem proberen te 

verhelpen. 

3. Indien de patroon niet kan worden verwijderd, de VVF waarschuwen en met 

toestemming het wapen naar een daartoe geëigende plek laten vervoeren en 

eventueel repareren. 

Commando’s: 

Er zijn drie soorten commando’s te onderscheiden. 

1. Algemene commando’s ( gelden voor alle disciplines ) 

- Laden 

- Vuur vrij 

- Stop vuren 

- Ontladen 

 

2. Bijzondere, discipline gebonden commando’s, bijvoorbeeld: 

- Schutters gereed 

- Uw tijd gaat nu in 

 

3. Noodcommando: 

- STOP –STOP-STOP 
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De algemene commando’s en de bijzondere commando’s kunnen per schietpunt worden 

gegeven en door de begeleidende trainer. 

Het commando STOP-STOP-STOP kan door iedereen die op de baan aanwezig is gegeven 

worden en moet door iedereen op de schietbaan worden opgevolgd. 

Na het commando STOP-STOP-STOP is de VVF de enige persoon die het schieten weer 

kan vrij geven. 

Op het moment dat het commando STOP-STOP-STOP wordt gegeven, handelt elke schutter 

als volgt: 

1. Direct stoppen met vuren, wapen neerleggen en 2 passen achterwaarts maken. 

2. Op commando van de VVF het wapen ontladen en open neerleggen, en 2 passen 

achterwaarts maken. 

3. Wachten op verdere commando’s 

 

 

 

Procedure bij een ongeval op de baan: 

1. Het commando STOP- STOP-STOP wordt gegeven 

2. Direct stoppen met vuren, wapen neerleggen en 2 passen achterwaarts maken. 

3. Op commando van de VVF het wapen ontladen en open neerleggen, en 2 passen 

achterwaarts maken. 

4. Wachten op verdere commando’s 

5. De VVF draagt zorg voor het ontladen van het wapen van het slachtoffer, hij kan 

iemand daartoe opdracht geven. 

6. Naar de aard van het ongeval 112 of dienstdoend arts bellen. 

7. EHBO verlenen of laten verlenen door iemand die er verstand van heeft. 

 

Een ieder dient steeds bedacht te zijn op de drie O’s: 

1. Onoplettendheid 

2. Onvoorzichtigheid 

3. Ondeskundigheid 


