
Wat verwacht wordt van de Baancommandant 
 
De Baancommandant 
 

 Zorgt voor rust en veiligheid op de schietbaan.  

 Heeft het laatste woord op de baan, discussie`s worden niet op de baan gevoerd maar 
erbuiten. 

 Zorgt dat wapens met de loop richting de kogelvanger (zandbak) gericht zijn. 

 Indien de baancommandant iemand ziet die bijv. een wapen ontlaadt met de vinger aan de 
trekker word er van de baancommandant verwacht dat je de persoon hierop aanspreekt. 

 Staat voor de veiligheid voor iedereen. De baancommandant gaat niet zelf schieten of zich 
met andere zaken bezig houden. 

 Controleert dat alleen instructeurs (met de gele badge) personen introductie of instructie 
geven. Het is niet toegestaan om vrienden, kennissen of familieleden zonder instructeur te 
laten schieten. 

 Behoort te weten wat vastvuren is en dient dit onder de knie te hebben. Indien je niet weet 
wat vastvuren is geef dit dan aan bij het telbureau, instructeur of een bestuurslid.  

 Controleert als een schutter klaar is met schieten dat de schutter zijn wapen door de 
baancommandant laat controleren of er geen patroon in de loop of patroonhouder bevind 
(dummy uitgesloten). Hierna laat je de schutter zijn wapen sluiten, ontspannen en opbergen. 

 Personen onder de leeftijd van 16 jaar zijn verboden op de baan mits het bestuur in overleg 
met de baancommandant hiervoor een uitzondering maakt. Het bestuur kan het goedvinden 
maar als de baancommandant het niet wenst is er geen discussie mogelijk en wordt het niet 
toegestaan. 

 Is aanwezig tussen 19.30 uur en 22.30 uur. Indien er na 21.30 uur geen schutters meer zijn 
kun je de baan alvast opruimen en om 22.00 uur naar huis gaan. 

 
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 zich 
niet meer voor de loop bevindt! 
Cilinder open klappen of laadpoort openen. 
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. 

 
 
Je dient als baancommandant erop toe te zien dat de veiligheid nageleefd wordt en zodanig op te 
treden als deze overschreden wordt.  
 
Mocht je nog vragen hebben dan kun je deze via ons contact formulier wat je kunt vinden op onze 
website stellen. Tevens kun je de vragen aan een bestuurslid, instructeur of aan de persoon stellen 
die achter het telbureau zit.  

 
 


