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Regels voor de Baancommandant
Als er geen baancommandant in de accommodatie aanwezig is, mag er niet geschoten worden.
Eventueel wordt er een nieuwe baancommandant aangewezen.
De baancommandant mag tijdens de schietoefening of wedstrijd nooit de schietbaan verlaten.
Bij calamiteit moet de oefening of wedstrijd stilgelegd worden, wapens dienen ontladen te worden,
en alle schutters dienen de schietbaan te verlaten op één na. De Baancommandant kan deze schutter
dan opdracht geven andere "bevoegde" personen te waarschuwen om de calamiteit op te lossen.
De Baancommandant laat bij een onveilige situatie het schieten direct stoppen.
De Baancommandant dient te letten op rust en veiligheid op de schietbaan. Hij of zij let er op dat
gehoorbescherming en veiligheidsbril gedragen worden.
Bij aanvang schietoefening of wedstrijd geeft de Baancommandant het commando VUREN VRIJ.
Indien er met schieten moet worden gestopt: VAST VUREN. Deze commando's dienen luid en
duidelijk te worden gegeven. Na het commando VAST VUREN dient het Oranje zwaailicht te worden
aangezet. Vervolgens dienen de wapens te worden ontladen en open te worden neergelegd waarna
de schutter twee stappen terug doet.
De Baancommandant controleert of de wapens leeg zijn, patroonhouders uit het wapen, en de
wapenmonding richting kogelvanger wijst. LET OP: Bij zwartkruit moet het wapen gecontroleerd
worden leeggeschoten ( alleen voorladers), neergelegd en de schutter doet twee stappen terug.
De Baancommandant is gerechtigd in het bijzijn van de schutter een wapen ter hand te nemen ter
controle. Voordat de schietbaan wordt verlaten dient men het wapen aan de Baancommandant te
tonen, zodat die kan controleren of het wapen veilig, dus leeg is.
Na inspectie van de verenigings of privé wapens op munitie in pistool, geweer of revolver, inclusief
patroonhouders, worden pistool en geweer gesloten en afgedrukt (ontspannen van het trekker
mechanisme). Eventueel wordt de patroonhouder weer geplaatst en na het afdrukken weer
verwijderd. De verenigingswapens kunnen dan weer worden ingeleverd bij het Telbureau en privé
wapens kunnen worden opgeborgen. Ook leveraction wapens dienen twee keer gegrendeld te
worden, op aanwezigheid van munitie, en afgedrukt. Bij een voorlader zwartkruit wapen moet
vooraf worden aangekondigd aan de Baancommandant dat het laatste schot is, anders dient het
wapen afgeschoten worden met een percussiekapje.
De Baancommandant is te allen tijde de baas op de schietbaan. Zijn of haar beslissingen dienen
zonder discussie te worden opgevolgd. Eventuele op en/of aanmerkingen kunnen pas na het verlaten
van de schietbaan bij het bestuur worden gemaakt.
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De Baancommandant let er op dat een zwartkruitwapen nooit uit een kruitfles wordt geladen, dat
kan gevaarlijk zijn. Laden uit een container met de juiste hoeveelheid kruit is toegestaan.
De Baancommandant let op de juiste omgang met de wapens. Nooit een vinger aan de trekker als
men niet op het doel gericht staat .
De Baancommandant let er op, dat indien een wedstrijdkaart wordt verschoten deze op de juiste
afstand wordt opgehangen.
De Baancommandant let er natuurlijk ook op dat er nooit op iets anders dan het doel ( de kaart en de
kogelvanger) word gericht en geschoten. Het is absoluut verboden om op personen te richten!!!
Dit geldt ook als een wapen leeg is.
Een leeg wapen moet men altijd behandelen als zijnde geladen.
Zonder toestemming van een bestuurslid is het voor onbevoegden (niet‐schutters, kinderen enz.)
verboden de schietbaan te betreden.
Het is verboden wapens en/of munitie onbeheerd op de schietpunt achter te laten mits schutter dit
heeft aangegeven bij de Baancommandant en hij of zij goedkeuring gegeven heeft.
Bij weigering van een schot moet het wapen 30 seconden met de loop (monding) in de richting van
de kogelvanger worden gehouden.
Niemand (met uitzondering de Baancommandant) mag het wapen van een ander aanraken, dit mag
uitsluitend worden opgepakt na uitdrukkelijke toestemming hiertoe van de eigenaar.
Het is verboden om zonder toestemming van de Baancommandant het terrein dat zich bevindt vóór
de schietpunten te betreden.
Houd de baan netjes en deponeer na het schieten uw lege hulzen en gebruikte kaarten in de
daarvoor bestemde afvalbakken.
Een wapen ter hand nemen in ruimten anders dan de wapenkamer, de schietbaan en de
verbindingsgangen daartussen is niet toegestaan.
Op de schietbaan mag niet gerookt worden. Alcoholische dranken zijn ook uit den boze, (ook voor de
schutters ).
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Storingen en Noodsituaties.

WEIGERAAR/KETSER:
Trekker is ver genoeg overgehaald, de slagpin is tegen de patroon geslagen maar het schot gaat niet
af.

WAT TE DOEN:
Wapen 30 seconden in de schietrichting blijven houden.

‐

Revolver: Na 30 seconden:
Ga NOOIT door met schieten. De patroon zou alsnog af kunnen gaan terwijl deze niet
meer voor de loop bevindt!
Cilinder open klappen of laadpoort open.
Controleer of het misschien een lege kamer was.
Verwijder anders de patroon die voor de loop zat (Complete patroon met ingeslagen
slaghoedje).
De weigerende patroon inleveren bij Telbureau.
‐ Pistool en geweer: Na 30 seconden:
Verwijder de patroonhouder uit het wapen.
Haal de slede of grendel naar achter.
De uitgeworpen patroon inleveren bij Telbureau.
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STROOMUITVAL / BRANDMELDING:
Ontlaad het wapen.
Leg het wapen neer met de loop richting kogelvanger.
Verlaat onmiddellijk de schietbaan in geval van brand. Bij stroomuitval zal de
noodverlichting aanschakelen.
Waarschuw, mocht het nog nodig zijn, een baancommandant en/of bestuurslid!
ONGEVAL:
Ontlaad het wapen.
Leg het wapen neer met de loop richting kogelvanger.
Waarschuw een baancommandant en/of bestuurslid!
Verleen eerste hulp.
112 bellen in geval van ernstige ongevallen.

MECHANISCHE STORING:
Deze storingen worden meestal veroorzaakt door vervuiling van het wapen en maar zelden door een
breuk van een onderdeel. Zet het wapen op veilig (indien mogelijk). Leg het wapen neer met de loop
richting kogelvanger en waarschuw een baancommandant. (indien mogelijk mag je de storing ook
zelf proberen op te lossen indien dit niet lukt alsnog de baancommandant waarschuwen)

‐ Voorbeelden van storingen:
Lege huls zit klem tussen de slede en de kast.
Kromme kogelkop (wil de kamer niet in).
Defecte patroontuitwerper (patroon zit nog in de kamer)
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Het telbureau
Het telbureau verzorgd:
Inschrijving van de schutter
Kaartverkoop
Munitieverkoop
Uitgifte en inname verenigingswapens
Afstempelen schietregister / schietboekje
Bij uitgifte van een verenigingswapen dient het schietboekje te worden afgegeven De
verenigingswapens worden genummerd.
Wanneer het wapen wordt teruggebracht controleert de vrouw/man van het telbureau het wapen.
Opent het voor controle en sluit het wapen hierna weer, ontspant het trekker mechanisme en bergt
het daarna op.
Niet afgeschoten munitie van niet‐machtiginghouders moet aan het telbureau in bewaring gegeven
worden.
Het is niet toegestaan om in de wapenkamer en munitiekast te komen, behoudens bestuursleden of
verenigingsverlofhouders çq wapenonderhoudsploeg.
Het telbureau ziet er op toe dat een gastschutter In het bezit is van een verlof voor het wapen waar
hij of zij mee wil schieten.

