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SSV Texel 

Veiligheidsmaatregelen 

Veiligheidsmaatregelen dienen altijd genomen te worden voor aanvang van de 

schietoefening. 

Bij het ter hand nemen van een wapen. 

Na afloop van de schietoefening en/of na het commando “Ontladen”. 

Bij overdracht van een wapen. 

Dit geldt voor alle wapens; lucht, Co2, klein kaliber en groot kaliber, geweer of pistool. 

Deze veiligheidsmaatregelen zijn een primaire verantwoordelijkheid van de schutter c.q. 

verlofhouder; de VVF dient wel over een zodanige kennis van wapens te beschikken dat hij 

in staat is, in bijzondere situaties, deze veiligheidsmaatregelen te nemen dan wel op een 

andere wijze adequaat op te treden, zodat veiligheidsmaatregelen op een juiste wijze worden 

uitgevoerd. 

Lucht en Co2 wapens: 

1. Loop in veilige richting. 

2. Trekkervinger langs de beugelkrop. 

3. Openen van de kamer door de spanhendel naar achteren te bewegen of het 

“laadklepje” te openen. 

4. Kijk of er een kogeltje in de loop zit, zo ja, verwijderen, wanneer dit niet mogelijk is de 

VVF verzoeken het schot te mogen lossen. 

5. Sluit de kamer. 

6. Druk opheffen door af te drukken. 

Revolvers: 

1. Loop in veilige richting. 

2. Trekkervinger langs de beugelkrop. 

3. Trommel / cilinder uitklappen, in die gevallen waarin de trommel / cilinder niet kan 

worden uitgeklapt, moet een klepje worden geopend. 

4. Patronen uitnemen. 

5. Trommel / cilinder inklappen, in die gevallen waarin de trommel / cilinder niet kan 

worden uitgeklapt, moet een klepje worden gesloten. 

6. Haan ontspannen. 
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Overige vuurwapens, inclusief historische achterladers: 

1. Loop in veilige richting. 

2. Trekkervinger langs de beugelkrop. 

3. Indien aanwezig, veiligheidspal op veilig. 

4. Indien van toepassing, uitnemen van de patroonhouder en de patronen verwijderen. 

5. Open de kamer ( slede naar achteren ) 

6. Controleer de kamer en verwijder eventueel de aanwezige patroon. 

7. Sluit de kamer. 

8. Ontspan de slagveer of slagpin. 

 

 

 

Historische voorlaadwapens: 

1. Loop in veilige richting. 

2. De haan in ruststand plaatsen ( halfcock ) 

3. Ontstekingsmiddelen ( pankruit, slaghoedjes ) verwijderen. 

4. Bij lontslot de smeulende lont van het wapen verwijderen. 

5. Lont opbergen in de daarvoor bestemde container. 

6. Container voor de schutter op de schiettafel plaatsen. 

7. Wanneer een voorlaadwapen al is voorzien van kruit en kogel, dan moet de schutter 

de VVF verzoeken het schot te mogen lossen! 

 

 


