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Maart 2013 
 

Huisregels m.b.t. het gebruik van de 100 meter accomodatie. 
 
Voor aanvang van het schieten altijd een baancommandant of een 
Verenigings Veiligheidsfunctionaris (VVF) benoemen. 
  
Hij zorgt voor: 
  *controle dubbele toegangsdeur en beide vluchtdeuren (kunnen  
  open staan) 
  *controle kogelvanger op materialen die er niet thuishoren.    
  *controle opstelling van de kaarten in de kogelvanger 
  *commando's geven voor het gezamenlijk naar voren gaan om af  
  te plakken e.d. 
  *controle van vuurwapens als iedereen naar voren gaat 
  *toezicht op wapens als iedereen naar voren gaat 
  *verwijderen van alle gebruikte materialen na het schieten en  
  opruimen van de baan. 
  *doorgeven van eventueel geconstateerde gebreken c.q.  
  vernielingen 
   * de veiligheid gedurende de gehele periode dat geschoten wordt. 
 

 Tijdens het schieten niet meer licht aandoen als noodzakelijk is (dit is 
bepalend voor de tot op heden vastgestelde vergoeding) 

 
 Indien op 25 meter wordt geschoten blijven de kaarten in de kogelvanger, 

men kan dan vanaf het 25 meter punt schieten 
 

 Vanaf het 100 meter schietpunt mag alleen door geoefende schutters met 
vuistvuurwapens geschoten worden.  

 
 Het is ten strengste verboden om op glas e.d. te schieten. Kegels of iets 

dergelijks mag, echter na afloop alles netjes opruimen en mee naar huis 
nemen. Er blijft niets op de baan achter. Het is voorts niet toegestaan met 
"hagel" te schieten. 

 
 Boren en of schroeven in muren, wanden of vloer is niet  

toegestaan tenzij in overleg met het bestuur van de ESS. 
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 Kinderen beneden de 12 jaar hebben geen toegang tot het 100 meter 
schietpunt. Ze kunnen achter de scheidingswand toekijken, uiteraard 
voorzien van deugdelijke gehoorbescherming. Vanaf 12 jaar alleen 
toegang onder begeleiding van een daarvoor bevoegd persoon,  bijv. een 
VVF of bestuurslid. 

    Personen beneden de 18 jaar mogen niet schieten met zwaar  
  kaliber wapens.  
 

 Het is verboden te roken op de 100 meter baan; ook in de wachtruimte 
bestemd voor de VVF en dergelijke. 

 
 Indien er iets kapot wordt gemaakt dan dient u dit te melden aan de E.S.S. 

Voor eventuele schade is nl. iedereen WA verzekerd. 
 

 Tot slot: Het bestuur is verantwoordelijk voor zijn eigen verenigingsleden. 
 

 De Exploitatiestichting Schietsportcentrum Stein is niet verantwoordelijk 
voor gebruikers van de banen. 

 
 
 
Met schuttersgroeten, 
 
Bestuur Exploitatiestichting Schietsportcentrum Stein (E.S.S.) 
Maart 2013 


