VEILIGHEIDSREGLEMENT
t.b.v. traditioneel vogelschieten

Schuttersgilde st. Martinus
Megchelen
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Volgens reglement KNTS
VOOR TIJDELIJKE SCHIETTERREINEN

In dit veiligheidsreglement zijn de minimale voorwaarden beschreven
waaraan de organisatie moet voldoen om een grootschalig
schietevenement te organiseren op een tijdelijke locatie.
De schietinrichting is voorzien van kogel- en of loodvangers.
De eisen van de tijdelijke schietlocatie is vergunning plichtig en is voldaan aan de
eisen zoals gesteld in de vergunning van de gemeente oude ijsselstreek voor kermis,
schuttersconcoursen of andere evenementen waarbij de schietinrichting wordt
gebruikt.

INHOUDSOPGAVE
1. Toezicht en verantwoordelijkheden
2. Veiligheidsregels
3. Reglement schietterrein
4. Wapens, munitie en disciplines
5. Tijdelijk opslaan van wapens
6. Meevoeren van wapens tijdens de optocht
7. 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 draagt de
verantwoordelijkheid voor de veiligheid.
• Ter voorbereiding van het evenement op het gebied van veiligheid wordt door
de organisatie een toezichthouder aangesteld.
• De toezichthouder heeft geen uitvoerende taken tijdens de wedstrijd. De
uitvoerende taken liggen bij de baancommandant van het schietterrein en de
wedstrijdleiders.
• De toezichthouder is bekend met de WWM, RWM en de CWM. De
toezichthouder heeft een gedegen kennis van de veiligheid op schietterreinen.
Al deze regels zijn terug te vinden in de Staatscourant circulaire wapens en
munitie 2016.
• Aan de toezichthouder worden geen andere werkzaamheden opgedragen.
• De toezichthouder inspecteert samen met de baancommandant en
wedstrijdleiding voor aanvang van de wedstrijden de schietinrichtingen.
• Als de schietinrichting is gecontroleerd draagt de toezichthouder de
verantwoordelijkheid over aan de baancommandant.
• De baancommandant meldt onrechtmatigheden aan de
organisatie/toezichthouder en legt indien noodzakelijk de wedstrijd stil of
staakt de wedstrijd.
• De wedstrijdleiding volgt de aanwijzingen van de baancommandant stipt op.
• De wedstrijdleiding houd zich bezig met de puntentelling(schrijven en
optrekken) en voortgang wedstrijd.
• De wedstrijd kan pas beginnen als de baancommandant daarvoor
toestemming geeft. De baancommandant is ten alle tijden tijdens de wedstrijd
aanwezig.
• De baancommandant is goed herkenbaar door kleding, pet, sjerp of armband
met opschrift.
2. Veiligheidsregels

• Bij afwezigheid van de baancommandant mag er niet geschoten worden.
• De attitude van een deelnemer dient voorbeeldig te zijn en mag geen
aanleiding geven tot verwijdering dan wel schorsing.
• Iedere schutter dient 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 geladen is.
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• De veiligheid van medeschutters, ,wedstrijdleiders, toeschouwers en van de
schutter zelf vereist een voortdurende en zorgvuldige aandacht in de omgang
met het wapen en voorzichtigheid bij het zich verplaatsen daarmee over de
schietbaan. Zelfdiscipline van iedereen is hierbij onontbeerlijk.
• Iedere schutter heeft een wapen van de vereniging. Er zijn geen eigen wapens
toegestaan
• Wapens die niet in gebruik zijn, dienen veilig te zijn opgeborgen
• Onverpakte wapens zijn slechts toegestaan op het schietpunt en op de
daartoe door de baancommandant schietterrein aangegeven plaats.
• 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 de toegang tot het schietterrein.
• In gevallen waarin dit “Veiligheidsreglement” niet voorziet, beslist de
Organisator van het 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.
• Behoudens tijdens internationale wedstrijden, dient iedereen die zich op de
schietbaan bevindt, de Nederlandse taal in woord en geschrift machtig te zijn.
• Het commando “Stop-Stop-Stop”. Op het schietterrein is iedereen die
constateert dat de veiligheid in gevaar komt verplicht “Stop-Stop-Stop” te
roepen. Het vuren dient onmiddellijk gestaakt te worden. De schutters dienen
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 mag het vuren worden hervat.
• Bij de ingang van het schietterrein moet de presentielijst worden getekend.
• 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 wapens
men mag schieten.
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5. Tijdelijke opslag van wapens

• De bewaking, inname en uitgave van de wapen dient te geschieden door
bekwaam personeel, die zelf in het bezit zijn van een wapenverlof.
• Er moet voldoende maar minimaal 2 personeelsleden aanwezig zijn.
• Inname van wapens moet duidelijk worden geregistreerd. Minimale eisen van
administratie zijn licentienummer, naam verlofhouder, naam van de vereniging
en het uitgiftenummer.
6. 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. Dit geldt o.a. ook voor
kattenkoppen en donderbussen en andere wapens/onderdelen met zwart
kruit.
• 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.
7. Uitvoeringsvoorschrift baancommandant schietterrein

Algemeen
• De baancommandant is belast met en verantwoordelijk voor de veiligheid op
het hele schietterrein en het naleven van het Reglement Schietterrein.
• De bemanning van de schietbomen ( wedstrijdleiders ) zijn verantwoordelijk
voor de veiligheid in de nabijheid van de schietboom.
• Aangekomen op de baan controleert de baancommandant het schietterrein
meteen op orde, netheid en technische bruikbaarheid en geeft eventuele
bijzonderheden door aan de bemanning van de schietbomen.
• De baancommandant is duidelijk als zodanig herkenbaar door middel van
bijvoorbeeld een armband om de rechter-bovenarm, een bodywarmer, een
pet.
• Als de baancommandant dit wenselijk acht, kan hij zich laten assisteren, om
zo de veiligheid te garanderen.
• De baancommandant dient vrij zicht te hebben op alle schietpunten.
• Op het schietterrein dient ten alle tijden een baancommandant aanwezig te
zijn.
• De baancommandant dient kennis te hebben van het Calamiteitenplan.
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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 werking en de
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 de verenigingswapens.
• 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.
• De baancommandant moet in staat zijn adequaat te handelen bij storingen
aan elk wapen dat op de desbetreffende baan wordt gebruikt.
• De baancommandant dient, indien het schietterrein daarin niet voorziet, een
plaats aan te wijzen waar niet gebruikte wapens en uitrusting kunnen worden
neergelegd.
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 wedstrijdleiders van de
schietboom het schieten onderbreken!
• De baancommandant is belast met het in goede banen leiden van de
bezetting van de schietpunten.
• De baancommandant dient te zorgen voor orde en discipline op de baan.
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• De wedstrijdleider van de schietboom ziet er op toe dat elk wapen dat het
schietpunt verlaat, gecontroleerd wordt op “ontladen” en dat men het
schietpunt verlaat met de grendel open en loop omhoog.

Einde schieten
• Tijdens 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 tijdelijk schietterrein.
Bijlage 2
Begrippenlijst
Organisatie

Vereniging die volgens de vergunning
verantwoordelijk is voor de organisatie van een
grootschalig schietevenement op een tijdelijke
locatie.

Toezichthouder

Functionaris, aangesteld door het bestuur van de
vereniging belast met en verantwoordelijk voor de
inrichting van de schietlocatie.

Baancommandant

Functionaris, Verantwoordelijk voor de handhaving
van het veiligheidsreglement tijdens de wedstrijd.

Wedstrijdleiding

Functionarissen, Verantwoordelijk voor het vlot
verlopen van de wedstrijd en de
puntentelling(schrijven en optrekken) voor hun
rekening nemen.

Grootschalig evenement evenementen waaraan schutters van meer dan 5
verschillende verenigingen deelnemen of waaraan
meer dan 50 schutters deelnemen.
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Bijlage 3
Belangrijke telefoonnummers
Algemeen(landelijk) nummer voor politie, brandweer en ambulance
Politie (geen spoed)

112
0900-8844

Voorzitter vereniging:
Peter Raben 06-51351887

Verenigingsbeheerder/toezichthouder
Frans Nieuwenhuis 0315-377495

Vertrouwenscontactpersoon/baancommandant:
Martin van Gessel 0315-377416
Huisartsenpost Doetinchem na 17.00 uur en in het weekend 0314-329888
Huisartsencentrum Ulft:
Adres:
Pastoor Vernooijstraat 2
7071 BR Ulft
Telefoon:
H.M. van Amelsvoort
A.H. van der Wal
Telefoon: 0315-683521
Spoedlijn: 0315-640005
G.J. van der Ben
Telefoon: 0315-681969
Spoedlijn: 0315-630426
P.J.W. Coppens
Telefoon: 0315-681212
(bij spoed keuzetoets 1)
P.M.J.M. van Rijssel
Telefoon: 0315-630140
Fax: 0315-686216
Huisartsenpraktijk dr. Oomen/dr. Schalkwijk:
Adres:
Schoolstraat 4 7071 ZZ Ulft
Telefoon:
0315-681434
Huisartspraktijk dr. Schattevoet:
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Adres:

Dominee van Dorpstraat 2a, 7081 BG Gendringen
Telefoon:
0315-681320

Bijlage 4
Bij Calamiteiten
Het traditionele vogelschieten gebeurd op het sportveld “de Biel” in Megchelen. Dit is een open
sportveld waarop men alle kanten op kan bij gevaar. Er zijn 2 kleinere en 1 grote poort aanwezig als
vluchtweg. (zie plattegrond sportveld)
Voor calamiteiten is er altijd een EHBO-er aanwezig van de plaatselijke EHBO vereniging.
Tevens is er binnen de vereniging een of meerdere opgeleide BHV-ers aanwezig op het veld.

Bijlage 5
Bestuursreglement conform Drank- en Horecavergunning
Het schuttersgilde st. Martinus Megchelen heeft de catering van de plaatselijke
horecaondernemer Jan ter Voert bij het traditionele vogelschieten . We werken via en
conform zijn Drank- en Horecavergunning.

Bijlage 6
KNTS meldpunt ( meldformulier via website van de KNTS)

Met dit meldpunt willen wij personen of instanties in de gelegenheid stellen onveilige of
onverantwoorde situaties veroorzaakt door een licentiehouder of vereniging welke is
aangesloten bij de KNTS, te melden. Meldingen kunnen gedaan worden door personen of
instanties. De melding wordt gedaan bij een vertrouwenspersoon die door de KNTS is
aangesteld. Een melding doet u als u twijfelt of de verantwoordelijkheid voor het bezit en
het beheer van een wapen en/of munitie terecht aan de betreffende persoon of vereniging
is toevertrouwd of als de algemene veiligheid in het geding is.
Aan een melding zijn spelregels verbonden:
Een melding kan niet anoniem worden gedaan. Naam, adres, telefoonnummer en
emailadres dienen bekend gemaakt te worden.
Een melding moet gaan over een schutter of vereniging aangesloten bij de KNTS.
Een melding kan alleen via een email gedaan worden.
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De vertrouwenspersoon die de melding ontvangt, onderneemt actie. Dat kan zijn dat er
contact met u wordt opgenomen of dat het bestuur van de KNTS wordt geïnformeerd
zonder dat uw identiteit bekend wordt gemaakt.
Indien de melding serieus en van dien aard is dat een onderzoek ingesteld dient te worden,
wordt de vereniging waar de schutter lid van is op de hoogte gesteld van de melding en
verzocht met de betrokkene in gesprek te gaan. De vereniging doet verslag van dit gesprek
aan het bestuur van de KNTS. Als de melding een vereniging betreft, treedt het bestuur van
de KNTS in gesprek met de betreffende vereniging.
Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek en de uitkomst van het gesprek met de
betrokkene neemt het bestuur van de KNTS een besluit over het al dan niet nemen van
maatregelen.
U wordt altijd in kennis gesteld wat er met uw melding gedaan is.
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