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Veiligheids(maat)regels zoals aangegeven door de
Koninklijke Schutters Associatie en op onze schietbaan van
toepassing zijn.




























De veiligheid van medeschutters, baanofficials, toeschouwers en jezelf vereist een
voortdurende en zorgvuldige aandacht voor de omgang met het wapen en
voorzichtigheid bij het zich verplaatsen op de schietbaan. Zelfdiscipline van een
ieder is noodzakelijk.
Behandel een wapen altijd alsof deze is geladen.
De wapens dienen ongeladen c.q. met geopend grendelmechanisme en met de
loop omhoog gericht vervoerd te worden.
Draag veilige kleding, zodat het wapen niet ongecontroleerd kan afgaan door
beroering met uitstekende delen.
Wees overtuigd van de deugdelijkheid van uw wapen.
Gebruik deugdelijke munitie die bij het wapen past.
Niet in gebruik zijnde wapens behoren in de daarvoor bestemde wapenruimte of
geweerrekken te staan.
Men mag nimmer een wapen ter hand nemen dat u niet toebehoort, anders dan
met uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar.
Schouderen, richten of meezwaaien tijdens het schieten van een andere schutter
is altijd verboden.
Een schutter mag tijdens het schieten – anders dan door daartoe bevoegde
personen – niet worden gestoord.
Kinderen worden enkel onder begeleiding van ouders en/of verzorgers tot de
baan toegelaten. Zij mogen nooit wapens en/of munitie aanraken.
Beginnende schutters mogen enkel onder begeleiding van een daartoe bevoegd
persoon schieten.
Niet door een jachtakte of verlof gedekte ongebruikte munitie dient na het
schieten te bestemder plaatse te worden ingeleverd.
Het gebruik van alcohol voor en tijdens het schieten is verboden.
Houdt de loop (monding) van het wapen steeds in de veilige richting.
Houdt de trekkervinger langs de beugelkrop bij alle handelingen, met
uitzondering van de schiethandeling.
Controleer het wapen bij het ter hand nemen en het opbergen.
Controleer ook bij overgave en ontvangst van het wapen dat deze ontladen is.
Het wijzen naar iemand en het richten op iemand met het wapen is
ontoelaatbaar.
Stel bij het laden de rustpal (indien aanwezig) op veilig, waarmee de
afvuurinrichting wordt geblokkeerd.
Ontspan de slag(pin)veer bij het ontladen.
Leg het wapen open weg; anderen kunnen dan zien dat het ontladen is.
Ken de veiligheidsvoorschriften van de schietbaan.
Wapens en munitie thuis apart opbergen, althans buiten de schietbaan. Ook de
verenigingswapens en –munitie dient gescheiden te worden opgeborgen.
Gebruik eventueel en trekkerslot.
Geladen wapens mogen nooit onbeheerd worden achtergelaten.
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