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Het Schieten Met Historische Wapens 
Bij dit schietsportonderdeel wordt geschoten met historische wapens zoals geweren, pistolen, 

revolvers en zelfs kanonnen uit vorige eeuwen. Gelet op de grote waarde en slijtage van deze 

antieke wapens, wordt vaak geschoten met nagemaakte antieke wapens, die “replica’s” worden 

genoemd. 

Geheel in stijl met dit onderdeel, wordt de hiervoor benodigde munitie door veel schutters nog op 

ambachtelijke wijze zelf gemaakt. Ook bij dit onderdeel worden regelmatig nationale en 

internationale wedstrijden georganiseerd. Er wordt dan geschoten over afstanden van 25, 50 en 

zelfs 100 meter en op kleiduiven. 

 

Historie 
Rond 1400 werden de eerste handwapens geproduceerd waarbij buskruit als explosieve lading 

gebruikt werd. Tot dan toe werden explosieve mengsels, in de 10de eeuw in China ontdekt, 

voornamelijk gebruikt als vuurwerk en als kruit voor kanonnen. De Venetiaanse koopman Marco 

Polo bracht, volgens overlevering, het alchemistische geheim op zijn handelsreis mee. Tussen 

1271 en 1292 reisde hij dwars door Europa naar Peking, ook wel de ‘Zijderoute’ genoemd waar hij 

onder andere buskruit vond. 

 

Buskruit 
Het oudste explosieve mengsel is buskruit en heeft de volgende globale samenstelling: 75% 

salpeter, 15% zwavel en 10% houtskool. Buskruit is in de loop van de jaren verbeterd: vermaling, 

persen, breken en zeven zorgden ervoor dat het één van de meest explosieve stoffen is en 

daardoor veilig opgeslagen moet zijn. Een bekende hedendaagse toepassing vinden we in de auto: 

een op buskruit gebaseerd ontstekingsmechanisme zorgt ervoor dat de airbag zichzelf opblaast. 

 

Typen historische wapens 
In de loop van de jaren zijn er diverse technieken ontwikkeld om projectielen af te vuren, van de 

eerste lontslot geweren en pistolen tot de moderne achterlader.  
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Veiligheid 
 

Veiligheid het allerbelangrijkste van het schieten is de veiligheid, we zijn met een 

wapen bezig. 

Alles is ondergeschikt aan de veiligheid!! 

Behandel zelfs een ongeladen wapen, alsof het geladen is. 

Algemene gedragsregels en voorschriften “vuurwapens”. 
 Elk wapen dat ter hand wordt genomen moet als geladen worden beschouwd. 

 Een schiet oefening wordt onder geen voorwaarde aangevangen of voortgezet zonder de 

aanwezigheid van de baancommandant. 

 De bevelen van de baancommandant dient onvoorwaardelijk te worden opgevolgd. 

 Het wapen wordt op de vereniging van en naar het schietpunt uitsluitend ongeladen en 

zonder patroonhouder vervoerd. 

 Een wapen mag alleen voor onmiddellijk gebruik op het schietpunt ter hand worden 

genomen. 

 Het laden en ontladen van een wapen geschiedt uitsluitend op het schietpunt. Hierbij draagt 

de schutter er zorg voor dat de loop altijd loodrecht op de kogelvanger is gericht. 

 Het zich omdraaien op, of het verlaten van het schietpunt met een geladen wapen is ten 

strengste verboden. 

 Breng de vinger pas aan de trekker wanneer het wapen volledig op het doel is gericht. 

 Bij weigering van het wapen handelt men als volgt: 

o Het wapen blijft op het schietpunt. 

o Waarschuw de baancommandant. 

o Houdt het wapen tenminste 1 minuut gesloten, de loop blijft in de richting van de 

kogelvanger. 

o Verhelp de storing onder toezicht van of met behulp van de baancommandant. 

 Niet-schutters bevinden zich op een voldoende afstand achter de schutters. 

 Het is verboden schutters op het schietpunt (onnodig) te hinderen. 

 Het demonstreren van een vuurwapen anders dan op het schietpunt is niet toegestaan, 

hierbij draagt men er zorg voor dat de loop steeds in de richting van de kogelvanger blijft 

gericht. 

 Het richten met een geladen of ongeladen wapen op enig ander doel dan de schietschijf is 

ten strengste verboden. 

 Het is verboden met een wapen en/of munitie te schieten waaraan zodanige veranderingen 

zijn aangebracht dat bij gebruik de veiligheid van de schutter en schutters in gevaar kan 

worden gebracht. 

 Het ter hand nemen van een wapen zonder toestemming van een schutter of eigenaar is 

niet toegestaan. 

 Als een wapen voor direct gebruik is geladen en gespannen mag men het wapen nimmer 

loslaten of neerleggen. 

 Het is verplicht een (veiligheids)bril en gehoorbescherming te dragen. 
 Roken is niet toegstaan. 
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Wapens en munitie 
 

In aanmerking komen: 

 originele historische voor - en achterladers alsmede replica’s mits geladen met zwartkruit.   

 Voorladers dienen geladen te worden vanuit containertjes.  

 Richtmiddelen dienen overeen te komen met hun oorspronkelijke uitvoering.  

 Het kruit moet voldoen aan de regels zoals gesteld door het MLAIC. 

 Alle wapens waarmee geschoten worden moeten op verlof staan van een aanwezige 

schutter.  

 Deze wapens kunnen zowel worden geladen met los kruit en een los projectiel als met een 

eenheidspatroon, waarin projectiel, kruit en ontsteking tot een geheel zijn samengevoegd. 

Achterladers dienen van een modeljaar vóór 1900 te zijn en ontworpen voor het gebruik 

van zwart kruit (patronen) en hun vorm ongewijzigd te hebben behouden. De te gebruiken 

munitie moet eveneens van een model van vóór 1900 zijn en gebruikt zijn in het type 

wapen waarmee geschoten wordt. Kogelvorm vrij; alleen van lood, naar origineel model en 

eventueel voorzien van een papieromwikkeling c.q. paper patch. Het gebruik van 

mantelkogels en/of gas-checks is niet toegestaan. (Schiet en Wedstrijd Reglement 

Historische Wapens artikel 7.3.  

 Een origineel voorlaad vuurwapen is: een vóór 1945 vervaardigd en geheel ongewijzigd 

origineel antiek voorlaadvuurwapen met richtmiddelen, slotwerk, kolf en loop in originele 

stijl.  

 Een origineel achterlaad vuurwapen is: een vóór 1945 vervaardigd en model van vóór 1900 

origineel en geheel ongewijzigd met richtmiddelen, slotwerk, kolf en loop in originele stijl en 

ontworpen voor het gebruik van zwart kruit (patronen).  

 Indien met hetzelfde wapen zowel de discipline Militair als de discipline Vrij wordt 

geschoten, dient eerst de discipline Militair geschoten te worden.  

 De regels van de MLAIC zijn waar mogelijk ook onverminderd van toepassing op alle 

achterlaad-onderdelen.   
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Veiligheid gedurende schijven wisselen 
 

 Op banen waar de schijven met de hand worden gewisseld tussen de wedstrijdseries mogen 

er geen handelingen met de wapens worden gedaan zolang er personeel op de baan 

aanwezig zijn. 

 Elke schutter schiet alleen en staat daarbij onder controle van een baancommandant die de 

schutters commando’s geeft, welke stipt opgevolgd dienen te worden. 

Kleding 
 

 Om de sfeer te verhogen adviseren wij western of historische kleding te dragen.  

 Wedstrijdkleding is toegestaan zoals omschreven in de regels van de MLAIC.  

Wedstrijden 
 

 De competitie bestaat uit zeven wedstrijddagen die in verschillende disciplines geschoten 

kunnen worden (zie wedstrijd aankondiging).  

 Deelname aan deze wedstrijden is niet verplicht maar indien de deelname telt voor de 

verplichte interne verenigingscompetitie zijn er tenminste vijf verplicht! 

 Voor de einduitslag tellen de beste vijf resultaten. 

 Deelnemers die een wedstrijd hebben gemist kunnen deze wedstrijd op de eerstvolgende 

wedstrijddag in overleg met de wedstrijdcommissie inhalen op voorwaarde dat er van te 

voren een afmelding heeft plaats gevonden.  

 Deelnemers die zonder afmelding wegblijven kunnen de wedstrijd niet inhalen.  

 Op een wedstrijddag kan maar 1 wedstrijd ingehaald worden. 

 

 

 

 

Bewerkingen:  Arian Witte 
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