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Taken VVF op een schietbaan voor luchtdrukwapens: 

 

1. Tijdens oefen of trainingsuren moet altijd een VVF op de schietbaan aanwezig 

zijn. 

2. Per schietpunt mag zich slechts 1 schutter bevinden. 

3. Een trainer of begeleider mag zich eveneens op het schietpunt bevinden. 

4. Beginnende schutters mogen alleen onder begeleiding op het schietpunt zijn. 

5. Toeschouwers of andere schutters blijven achter de scheidingslijn, dan wel in 

de toeschouwerruimte. 

6. Het betreden van de schietbaan en het schietpunt mag alleen met 

toestemming van de VVF. 

7.   De VVF geeft toestemming om de wapens uit te pakken en met de 

schietoefening aan te vangen. 

8. De VVF ziet er op toe dat de schutters veilig en ongestoord kunnen schieten. 

9. Nadat een schutter klaar is, wordt het wapen ontladen en uit de hand gelegd. 

10. Er mag alleen geschoten worden op daarvoor bestemde doelen. 

11. De VVF ziet er op toe dat schutters de veiligheidsmaatregelen nemen en het 

schietpunt opruimen alvorens de baan te verlaten. 
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Taken VVF op geautomatiseerde banen voor vuurwapens: 

 

1. Tijdens oefen of trainingsuren moet altijd een VVF op de schietbaan aanwezig 

zijn. 

2. Per schietpunt mag zich slechts 1 schutter bevinden. 

3. Een trainer of begeleider mag zich eveneens op het schietpunt bevinden. 

4. Beginnende schutters mogen alleen onder begeleiding op het schietpunt zijn. 

5. Indien een schutter schiet met het wapen vaneen ander, niet zijnde een 

verenigingswapen, dient de eigenaar van dat wapen eveneens op het 

schietpunt aanwezig te zijn. Dit dient vooraf aan de VVF te worden gemeld. 

6. Toeschouwers of andere schutters blijven achter de scheidingslijn, dan wel in 

de toeschouwerruimte. 

7. Het betreden van de schietbaan en het schietpunt mag alleen met 

toestemming van de VVF. 

8. Het dragen van gehoor bescherming is verplicht. De VVF ziet daarop toe. 

9. Voor die disciplines waarvoor dat van toepassing is, zoals dynamische 

disciplines, militair pistool en alle zwartkruitdisciplines, plaatsen de schutters 

een veiligheidsbril. 

10. De VVF geeft het commando ‘laden’. 

11. Na het commando ‘vuur vrij’ van de VVF, mogen de schutters vuren. 

12. De VVF ziet er op toe dat de schutters veilig en ongestoord kunnen schieten. 

13. Er mag alleen geschoten worden op daarvoor bestemde doelen. 

14. Nadat een schutter klaar is, wordt het wapen ontladen en uit de hand gelegd. 

15. De VVF ziet er op toe dat schutters de veiligheidsmaatregelen nemen en het 

schietpunt opruimen alvorens de baan te verlaten. 
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Taken VVF op niet geautomatiseerde banen voor 

vuurwapens: 

 

1. Tijdens oefen of trainingsuren moet altijd een VVF op de schietbaan aanwezig 

zijn. 

2. Per schietpunt mag zich slechts 1 schutter bevinden. 

3. Een trainer of begeleider mag zich eveneens op het schietpunt bevinden. 

4. Beginnende schutters mogen alleen onder begeleiding op het schietpunt zijn. 

5. Indien een schutter schiet met het wapen vaneen ander, niet zijnde een 

verenigingswapen, dient de eigenaar van dat wapen eveneens op het 

schietpunt aanwezig te zijn. Dit dient vooraf aan de VVF te worden gemeld. 

6. Toeschouwers of andere schutters blijven achter de scheidingslijn, dan wel in 

de toeschouwerruimte. 

7. Het betreden van de schietbaan en het schietpunt mag alleen met 

toestemming van de VVF. 

8. Het dragen van gehoor bescherming is verplicht. De VVF ziet daarop toe. 

9. Voor die disciplines waarvoor dat van toepassing is, zoals dynamische 

disciplines, militair pistool en alle zwartkruitdisciplines, plaatsen de schutters 

een veiligheidsbril. 

10. Voor aanvang van de serie stelt de VVF zeker dat er zich geen personen op 

de baanzool ( in het voorterrein ) bevinden. 

11. De VVF geeft het commando ‘laden’. 

12. Na het commando ‘vuur vrij’ van de VVF, mogen de schutters vuren. 

13. De VVF ziet er op toe dat de schutters veilig en ongestoord kunnen schieten. 

14. Er mag alleen geschoten worden op daarvoor bestemde doelen. 

15. Nadat een schutter klaar is, wordt het wapen ontladen en uit de hand gelegd. 

16. Wanneer de VVF constateert dat de schutters zijn opgehouden met 

schieten,vraagt hij of iedereen klaar is. Indien iemand aangeeft nog te willen 

schieten geeft hij daartoe de gelegenheid. Indien iedereen klaar is, geeft hij 

het commando “Stop vuren” en “Wapens ontladen”. 
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Taken VVF op niet geautomatiseerde banen voor 

vuurwapens vervolg: 

 

17. De VVF controleert of de wapens daadwerkelijk zijn ontladen en geeft de 

baanzool vrij ten behoeve van scoreopname, plakken of wisselen van 

schijven. 

18. De VVF ziet er op toe dat gedurende de tijd dat schutters zich op de baanzool 

bevinden, er geen combinaties van schutters en wapens op het schietpunt 

zijn. 

19. Voor de volgende serie, herhaal vanaf punt 10. 

20. De VVF ziet er op toe dat schutters de veiligheidsmaatregelen nemen en het 

schietpunt opruimen alvorens de baan te verlaten. 

 

 

 

 


