
 

 

Huishoudelijk reglement afdeling Schieten 

1. Het betreden van de schietzaal is geheel op eigen risico. De schietzaal wordt minimaal met 2 

personen betreden.  

2. De personen die zich in de schietzaal mogen bevinden zijn lid van de afdeling Schieten (Vizier) 

van de Blazende Veiligheid en hebben tenminste de leeftijd van 16 jaar. 

3. Het kantoor bij de schietzaal is alleen voor de leden toegankelijk en tijdens wedstrijden voor 

de telcommissie.  

4. Het is verboden om zich in de schietzaal en het kantoor te bevinden met alcoholische dranken 

en brandende tabak (rookwaren zoals sigaretten, sigaren, pijptabak).  

5. Aspirant-schutters worden bijgestaan door ervaren schutters van de afdeling schieten.  

6. Er wordt geschoten met wedstrijdwapens, geweer of pistool, eigendom van de vereniging. Het 

wapen zal altijd gericht zijn op de kogelvanger.  

7. Bij geen gebruik van het wapen zal deze "open" op de balie liggen, danwel gesloten in het 

foedraal. Na gebruik word het wapen veilig en ontladen opgeborgen. Het ontladen van wapens 

mag uitsluitend geschieden richting kogelvanger. 

8. Er mag geschoten worden met eigen wedstrijd wapens en met wapens van de vereniging. 

9.  Er wordt geschoten met wapens met een kaliber van 4,5 mm op papieren doelen: luchtgeweer 

kaarten van 100 x 100 mm en luchtpistool kaarten van 170 x 170 mm. De afstand van de balie 

tot de schietschijf is 10 meter, de hoogte van de kaart is hart roos 1,40 m. 

10.  Er wordt staand danwel ondersteund geschoten.  

11. Op de schietbaan wordt de stilte in acht genomen. Men kan hier op worden aangesproken en 

worden verzocht om zich van de schietbaan/lokaal te verwijderen.  

12. Ten aanzien van de disciplines en de wedstrijdreglementen worden de reglementen van de 

Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie (KNSA) gehanteerd. 

13. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de afdeling schieten 

met inachtneming van de geldende KNSA reglementen. 
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