
Baanreglement Schietvereniging 'de Vrijheid' Hoorn  

 Op de 25 meter baan wordt alleen geschoten met:  

- klein kaliber geweer of karabijn 
- karabijnen die geschikt zijn voor pistoolmunitie 
- 30 m1 carbine  
- pistolen en/of revolvers met een kaliber niet groter dan een .45 kaliber.  

Schieten met groot kaliber geweren ALLEEN, op de 50-  en 100 meter baan en na het afleggen van een test.  

 Het betreden van de schietpunten of delen daarvan mag alleen met gehoor- en oogbescherming. Een bril is 
voldoende oogbescherming. 

 Een wapen wordt altijd behandeld alsof het geladen is en de monding van het wapen is te allen tijden gericht 
op de kogelvanger. 

 Lopen met een geweer is altijd met de loop omhoog en is de kamer voorzien van een 
kamervlag gele vlag. Een pistool en/of revolver is altijd opgeborgen in een koffertje. 
Alle verenigingswapens zijn voorzien van een gele vlag. Wanneer je geen gele vlag 
hebt kun je deze bij de balie aanschaffen.  

 Het wapen pak je vast bij de niet metalen onderdelen! Het zuur op de handen kan 
de metalen onderdelen aantasten.  

 Een wapen op(uit)pakken achter een schutter of schutters is ten strengste verboden en kan leiden tot discipli-
naire strafmaatregelen. 

 Tijdens het schieten mag een schutter, met uitzondering van de daartoe bevoegde officials, niet worden ge-
stoord. 

 Iedere schutter is verplicht zijn/haar wapen en magazijn(en) te ontladen en te controleren voordat het wapen 
wordt opgeborgen of aan de balie wordt ingeleverd. Bij verenigingswapens doet de balie nog een extra veilig-
heidscheck. Wanneer je onzeker bent vraag een van je medeschutters of hij/zij e.e.a. nog een controleert. 

 Per schietpunt is alleen de schutter actief met uitzondering voor eventueel toezicht door een daartoe be-
voegde official. 

 Bij weigering van een schot wordt het wapen 30 seconden met de loop in de richting 
van de kogelvanger gehouden. Indien het probleem hierna niet is opgelost kan er 

hulp worden ingeroepen door op de ‘ASSISTENTIE KNOP’ te drukken. Deze knop be-

vindt zich op het schietpunt. Als deze knop wordt ingedrukt gaat er flitslicht in de 
kantine aan. Er zal dan een baliemedewerker of bestuurslid assistentie komen ver-
lenen. 

Mocht er vanaf de balie een situatie worden geconstateerd 

en “VAST VUREN” gewenst zijn dan gaat er een FLITSLICHT op de baan aan. Alle schutter 

staken onmiddellijk het vuren en houden hun wapen in veilige richting (kogelvanger). 
Verder wachten zij op de bevoegd functionaris die aangeeft hoe verder gehandeld gaat 
worden. Nadat de veiligheid is hersteld gaat het flitslicht uit en kan er weer geschoten 
worden.  

 Hulzen die niet voor herlaad gebruikt worden mogen in de daar bestemde vaatjes gedumpt worden. Let op: 
koper bij koper / ijzer bij ijzer! 

 Wanneer munitie onverhoopt weigert dan gelden de volgende regels: 
- Club munitie inleveren aan de balie; 
- Eigen munitie (fabriek of herlaad) meenemen naar huis en daar veilig ontladen. 

 Op de schietbaan is IEDEREEN, die constateert dat de veiligheid in gevaar komt:  

- verplicht “VAST VUREN” of “STOP – STOP – STOP” te roepen;  

- de rode verlichting aan te zetten; 
- op de ‘assistentieknop’ te drukken.  

 Het is verboden wapens onbeheerd op de schietpunt achter te laten. 

/kaliber bij kaliber.


