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VEILIGHEIDSREGLEMENT KNTS 

VOOR HET GELDERS TRADITIONEEL VOGELSCHIETEN. 

 

In dit veiligheidsreglement zijn de minimale voorwaarden beschreven 

waaraan de vereniging moet voldoen om het Gelders Traditioneel 

vogelschieten te organiseren op een tijdelijke (of permanente) locatie. 

De schietinrichting(en) moet(en) zijn voorzien van kogel- en of loodvanger(s).  

De eisen aan de tijdelijke schietlocatie zijn vergunning plichtig en moeten voldoen 

aan eisen zoals gesteld in de vergunning.  

Dit veiligheidsreglement kan ook worden toegepast op vogelschiet terreinen die 

worden ingericht voor o.a. Gelderse gildedagen, Federatie kampioenschappen, 

landjuweel en andere grootschalige vogelschiet wedstrijden. 

 

INHOUDSOPGAVE  

1. Toezicht en verantwoordelijkheden 

 

2. Veiligheidsregels 

 
3. Reglement schietterrein 

 
4. Wapens, munitie en disciplines 

 
5. Meevoeren van wapens tijdens de optocht 

 
6. Uitvoeringsvoorschrift commandant schietterrein 
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1. Toezicht en verantwoordelijkheden 

 

• De organisatie van het evenement verplicht zich de veiligheid in en om het 

schietterrein te allen tijde te waarborgen. De organisatie (is de aanvrager van 

de evenementen vergunning) draagt de verantwoordelijkheid voor de 

veiligheid. 

• Ter voorbereiding van het evenement op het gebied van veiligheid wordt door 

de organisatie een toezichthouder aangesteld. Dit zal altijd iemand zijn met 

een verenigings-wapenverlof. 

• De toezichthouder heeft geen uitvoerende taken tijdens de wedstrijd. De 

uitvoerende taken liggen bij de baancommandant (verantwoordelijke voor het 

geweer, het laden/ontladen) en het schietterrein. 

• De toezichthouder is bekend met de WWM, RWM en de CWM. De 

toezichthouder heeft een gedegen kennis van de veiligheid op schietterrein. 

• Aan de toezichthouder worden geen andere werkzaamheden opgedragen. 

• De toezichthouder inspecteert samen met de baancommandant en 

wedstrijdleiding voor aanvang van de wedstrijd de schietinrichting. O.a. of de 

schietbak voldoet aan de voorgeschreven veiligheidseisen, het affuit goed 

vast staat, het wapen goed in het affuit is vastgezet en zodanig afgesteld dat 

elk schot binnen de bak valt. Bij onverharde vloer zeil o.i.d. voor opvangen 

hulzen en onder de schietbak voor eventueel opvang lood (zie RI&E en PvA). 

• Als de schietinrichting is gecontroleerd draagt de toezichthouder die 

verantwoordelijkheid over aan de baancommandant. 

• De baancommandant meldt onrechtmatigheden aan de toezichthouder. Die 

legt, indien noodzakelijk, de wedstrijd stil of staakt de wedstrijd. 

• De wedstrijdleiding volgt de aanwijzingen van de baancommandant stipt op. 

• De wedstrijdleiding houd zich uitsluitend bezig met het schrijven en de 

bewaakt de voortgang vogelschieten. 

• Het vogelschieten kan pas beginnen als de baancommandant daarvoor 

toestemming geeft. De baancommandant is ten alle tijden tijdens het 

vogelschieten aanwezig. 

• De baancommandant is de verantwoordelijke voor het geweer, het affuit, 

de schietbak en is geweerlader. (Bij grootschalige vogelschiet evenementen 

dienen deze baancommandanten als zodanig duidelijk herkenbaar te zijn door 

bijvoorbeeld kleding, pet, sjerp of armband met opschrift.) 

 

2. Veiligheidsregels 

• Bij afwezigheid van de baancommandant mag er niet geschoten worden. 
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• De attitude van een deelnemer dient voorbeeldig te zijn en mag geen 

aanleiding geven tot verwijdering dan wel schorsing. 

• De verenigings-wapen verlofhouders (o.a. toezichthouder en de 

baancommandant) dienen alle elementaire en noodzakelijke vaardigheden 

zelfstandig te kunnen uitvoeren. Dit wil zeggen het kunnen nemen van de 

veiligheidsmaatregelen, de storingsreactie kunnen uitvoeren en de 

handelingen volgend op het commando “Start” en “Stop, Stop, Stop” kunnen 

verrichten. 

• Een wapen dient altijd zodanig behandeld te worden alsof het is geladen. 

• De veiligheid van de wedstrijdleider, toeschouwers en van de schutter zelf 

vereist een voortdurende, zorgvuldige aandacht en voorzichtigheid in de 

omgang met het wapen. Zelfdiscipline van iedereen is hierbij onontbeerlijk. 

• De baancommandant is verantwoordelijk voor de deugdelijkheid van het 

wapen en affuit. 

• Een eventueel reserve wapen (en dus niet in gebruik is) blijft veilig in de kluis 

opgeborgen en wordt uitsluitend in noodgeval omgewisseld. 

• Gebruikers van medicijnen en stoffen die de schietveiligheid kunnen 

beïnvloeden mogen niet aan het vogelschieten deelnemen. 

• Men dient zich te onthouden van elke handeling die de veiligheid in gevaar 

kan brengen. 

• Iedereen die een overtreding van bovengenoemde punten of eventueel ander 

onveilig gedrag constateert, is verplicht de toezichthouder hiervan in kennis te 

stellen. 

• Het richten van een wapen op personen is ten strengste verboden. 

• Overtreding van één of meer der bovengenoemde punten kan leiden tot 

ontzegging van deelname vogelschieten/toegang tot het schietterrein. 

• In gevallen waarin dit “Veiligheidsreglement” niet voorziet, beslist de 

Organisator van het vogelschieten/evenement nadat de toezichthouder en 

baancommandant zijn gehoord.  

 

3. Reglement Schietterrein 

• Tijdelijke schietterreinen moeten minimaal voldoen aan de veiligheidszones 

zoals omschreven in bijlage 1. Daar waar er aanvullende, dan wel afwijkende 

bepalingen zijn, moet dit zijn verwoord in een apart voorschrift.  

• Iedereen die zich op de schietbaan bevindt, dient de Nederlandse taal te 

beheersen (i.v.m. calamiteiten/commando’s). 

• Het commando “Stop-Stop-Stop”. Op het schietterrein is iedereen die 

constateert dat de veiligheid in gevaar komt verplicht “Stop-Stop-Stop” te 

mailto:bondsbureau@knts.nl


Koepel Nederlandse Traditionele Schutters    

Bondsbureau KNTS, de Kleffen 17, 5825 DA Overloon.  Telefoon 06 8308 1737. bondsbureau@knts.nl 
Veiligheidsreglement tijdelijke schietlocatie 20150901    
   Pagina 4 van 8 
 

roepen. Het vuren dient onmiddellijk gestaakt te worden. De baancommandant 

dient dan die handelingen uit te voeren zoals die zijn vastgelegd in de 

gebruiksaanwijzing voor het wapen waarmee wordt geschoten. 

• Uitsluitend op bevel van de baancommandant zal het vuren worden hervat. 

• Het gebruik van alcohol onder de schietmast is verboden. 

• De baancommandant  ziet er op toe dat alleen deelnemers en 

verantwoordelijke personen zich binnen de veiligheidsafzetting bevinden.  

 

4. Wapens, munitie en disciplines 

• Er mag alleen geschoten worden volgens de door de KNTS erkende 

disciplines en met door de KNTS erkende wapens types.  

• In de vergunning moet duidelijk worden aangeven met welke type en kaliber 

wapen(s) er geschoten wordt. 

 

5. Meevoeren van wapens tijdens een optocht op de openbare weg. 

• Voor het meedragen van wapens tijdens de optocht en het defilé is op basis 

van de RWM artikel 31 toestemming nodig van de burgemeester van de 

gemeente waar het evenement wordt gehouden. De gemeente dient dit punt 

op te nemen in de evenementenvergunning. 

• De wapens die tijdens de optocht en defilé worden meegedragen dienen 

onklaar gemaakt te worden door de grendels te verwijderen. 

• De organisatie is belast met het verkrijgen van de toestemming en dient vooraf 

de deelnemende verenigingen duidelijk te informeren of er toestemming is 

verleend. 

 

6. Uitvoeringsvoorschrift baancommandant schietterrein 

 

Algemeen 

 

• De baancommandant is mede belast met en verantwoordelijk voor de 

veiligheid op het hele schietterrein en het naleven van het Reglement 

Schietterrein. 

• De baancommandant moet de EHBO-kist tot zijn beschikking hebben en 

tevens in staat zijn deze te gebruiken (of er moet een EHBO post zijn 

ingericht). 
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• Aangekomen op de baan controleert de baancommandant het schietterrein 

meteen op orde, netheid en technische bruikbaarheid en geeft eventuele 

bijzonderheden door aan de veiligheidsfunctionaris. 

• De baancommandant is onmiskenbaar de persoon die het wapen laadt en zich 

tijdens het vogels schieten continue binnen het afgebakende schietterrein bij 

het geweer/affuit bevind. (Bij grootschalige evenementen duidelijk als zodanig 

herkenbaar door middel van bijvoorbeeld een armband om de rechter-

bovenarm, een bodywarmer, een pet o.i.d.). 

• Als de baancommandant dit wenselijk acht, kan hij/zij zich laten assisteren, 

om zo de veiligheid te garanderen. 

• De baancommandant dient vrij zicht te hebben op het schietpunt. 

• Op het schietterrein dient ten alle tijden de baancommandant aanwezig te zijn. 

• De baancommandant dient kennis te hebben van het Calamiteitenplan. 

 

Voorbereidingen 

• De baancommandant dient op de hoogte te zijn van de algemeen geldende 

veiligheidsregels en het Veiligheidsreglement. 

• De baancommandant moet uitleg kunnen geven over de inrichting van het 

schietterrein (en/of de werking/bediening van de daar opgestelde apparatuur. 

• De baancommandant dient op de hoogte te zijn van de bijzonderheden van de 

schietbaan. 

• De baancommandant is op de hoogte van de te voeren commando’s ten 

aanzien van veiligheid en de daaraan gekoppelde acties. 

• De baancommandant dient kennis te hebben van de veiligheidshandelingen 

ten aanzien van het verenigingswapen. 

• De baancommandant moet adequaat kunnen optreden bij wapen- en 

munitiestoringen. 

• De baancommandant dient kennis te hebben van de universele 

commandovoering op de schietbaan. 

 

Veiligheidsinstructie 

• De baancommandant dient er, vóór aanvang van het schieten, voor te zorgen 

dat iedere aanwezige op het schietterrein bekend is met de voor dat 

schietterrein geldende veiligheidsbepalingen. 
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• De baancommandant moet in staat zijn adequaat te handelen bij storingen 

aan het wapen dat gebruikt wordt bij het vogelschieten. 

 

 Coördinatie en activiteiten gedurende de schietactiviteiten 

•  

• De baancommandant is gedurende de activiteiten op de schietbaan aanwezig, 

houdt toezicht op het naleven van de veiligheidsregels en handhaaft de 

voorschriften en reglementen. 

• Bij overtreding van de reglementen, heeft de baancommandant, indien nodig, 

de bevoegdheid om overtreders te laten verwijderen. 

• Wanneer een schutter handelingen verricht die in strijd zijn met de veiligheid, 

moet de baancommandant schietterrein of de wedstrijdleider van de 

schietboom het schieten onderbreken! 

• De baancommandant is belast met het in goede banen leiden van de 

bezetting van de schietpunten. 

• De wedstrijdleider dient te zorgen voor orde en discipline op de baan. 

• De wedstrijdleider ziet er op toe dat de juiste persoon op het schietpunt is, 

deze verlaat en de volgende schutter gereed staat. 

 

 Einde schieten 

• Bij het opruimen van het schietterrein houdt de baancommandant toezicht op 

het naleven van de veiligheidsregels. 

• Na afloop controleert de commandant schietterrein het schietterrein en 

rapporteert hij/zij eventuele bijzonderheden aan het de toezichthouder 

veiligheid. 

• De baancommandant verlaat als laatste de baan. 

• De baancommandant dient steeds bedachtzaam te zijn op de 3 O‘s:  

▪ Onoplettendheid 

▪ Onvoorzichtigheid  

▪ Ondeskundigheid 

 

Bijlage 1 

Voorbeeld Inrichting schietterrein vogelschieten. 

Bijlage 2 
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Begrippenlijst 

Organisatie Vereniging die volgens de evenementen 

vergunning verantwoordelijk is voor de organisatie 

van het vogelschieten (of een grootschalig 

schietevenement) op een (vaste of tijdelijke) locatie. 

Toezichthouder Functionaris aangesteld door het bestuur van de 

vereniging als veiligheidsfunctionaris en 

schietterreincommandant. Is belast met en 

verantwoordelijk voor de complete inrichting van de 

schietlocatie van het vogelschieten en de veiligheid. 

Verantwoordelijk voor de handhaving van het 

veiligheidsreglement. (Is veiligheidsfunctionaris 

en tevens schietterreincommandant.) 

Baancommandant Functionaris, verantwoordelijk voor het geweer, 

affuit, de schietbak en het laden van het geweer. 

Zorgt mede voor de handhaving van het 

veiligheidsreglement tijdens het vogelschieten. 

Wedstrijdleiding Functionaris, verantwoordelijk voor het vlot laten 

verlopen van het vogelschieten. Houd op schrift de 

volgorde schieten (loting) bij en noteert welke 

onderdelen (hals, vleugels, staart, romp) er door 

wie zijn afgeschoten. Mede verantwoordelijk voor 

het vaststellen van de hoeveelheid munitie die is 

verschoten. 

Grootschalig evenement evenementen zoals o.a. Federatieve Kampioen 

schappen, Gelderse Gilde Dagen, Landjuweel, etc. 
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Bijlage 3 

Belangrijke telefoonnummers 

Algemeen(landelijk) nummer voor politie, brandweer en ambulance  112 

Politie (geen spoed)        0900-8844 

Voorzitter vereniging   Toon van Haaren         

Toezichthouders    Ruud Schaminee / Harry Hampsink   

Baancommandant    Ruud Schaminee / Harry Hampsink   

Wedstrijdleider    Jan van Haaren         
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