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Schietsportvereniging “De Vrijheid Leiderdorp”
Reglement Technische commissie (TC)
Paragraaf 1: Algemeen
1. De TC wordt ingesteld door het Bestuur conform artikel 16 van het Huishoudelijk Reglement.
2. Leden van de TC worden, op voordracht van TC of Bestuur, door het Bestuur benoemd.
3. Van TC-leden wordt een meer dan elementaire kennis verwacht van:




de Wet Wapens en Munitie
KNSA, ISSF en MLAIC Schiet- en Wedstrijdreglementen
wapenleer

Het Bestuur stelt zo nodig de middelen beschikbaar voor het verwerven en/of
vergroten van die kennis.
4. De benoeming en decharge van TC-leden wordt op de Algemene Ledenvergadering (ALV)
bekend gemaakt.
5. Er is één TC. Binnen de TC kunnen leden daarvan zich specialiseren in één of meerdere
takken van de schietsport (disciplines).
6. De TC heeft een voorzitter, die de vergaderingen leidt en rapporteert aan het Bestuur. Deze
voorzitter is door het bestuur gekozen uit de TC-leden en is/wordt tevens bestuurslid.
7. De taak van de TC is het daadwerkelijk mogelijk maken van een veilige schietsportbeoefening, begeleiden van de schutters en het verhogen van de schietvaardigheid.
Daartoe zijn er altijd twee TC leden aanwezig op het moment dat de vereniging geopend is
voor schietoefeningen
8. De dienstdoende TC-leden vervullen de taak van baancommandant, zoals deze in Schiet- en
Wedstrijdreglementen zijn benoemd. Daarmee zijn ze tijdens hun TC-dienst verantwoordelijk
voor de veiligheid op de schietbanen, en bevoegd daarvoor maatregelen te nemen. Zo nodig
kan daarbij hulp gevraagd worden van het dienstdoend bestuurslid (de aanwezige
vergunninghouder). Alle door de dienstdoende TC-leden genomen maatregelen dienen bij het
dienstdoend bestuurslid gemeld te worden.
Paragraaf 2: Werkzaamheden TC
1. Er kan geschoten worden op de door het Bestuur vastgestelde dagen en tijden, welke worden
vermeld op de website www.vrijheid-leiderdorp.nl.
2. De TC controleert vóór aanvang van de schietoefening of:






de
de
de
de
de

verlichting functioneert
schietpunten bruikbaar zijn
afzuiging c.q. de verwarming functioneren
videocamera’s naar behoren functioneren
presentiescanner en de pc aan staan

Geconstateerde gebreken, die niet direct verholpen kunnen worden, dienen te worden
gemeld in de TC-app en in het TC-rapportage boek.
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3. Het dienstdoende bestuurslid (verlofhouder) stelt de verenigingswapens ter hand
van de TC voor de duur van de schietoefening.
4.



De TC geeft een verenigingslid of aspirant toegang tot de schietbanen nadat:
lidmaatschapsbewijs en schietregister zijn gecontroleerd en ingenomen.
de TC de schutter een baan heeft toegewezen.

5. De TC kan een verenigingswapen pas aan een verenigingslid of aspirant afgeven nadat:
 gecontroleerd is of de schutter bekwaam is het gewenste wapen te gebruiken.
 gecontroleerd is of de schutter in het bezit is van de juiste verenigingsmunitie.
6. De TC let door middel van cameratoezicht op een veilig en gedisciplineerd gedrag van de op
de schietbaan aanwezige schutters. Indien nodig geacht kan de TC ook zelf toezicht houden
op de schietbaan.
7. Alléén TC-(en Bestuurs-) leden geven het sein “Vast Vuren, Wapens Ontladen” en bedienen
de signaal(knipper)lamp.
8. De TC registreert de schietbeurt, en eventueel daarbij het gebruik van het verenigingswapen,
nadat duidelijk is dat er ook daadwerkelijk geschoten is.
9. De TC neemt een afgegeven verenigingswapen weer in en controleert of het ongeladen is.
Ook het magazijn mag geen patronen meer bevatten.
10. Hierna worden lidmaatschapsbewijs en schietregister teruggegeven.
11. De TC zorgt er voor dat na afloop van de schietoefening de ter hand gestelde wapens weer
worden overgedragen aan het dienstdoende bestuurslid (de vergunninghouder).
12. De TC zorgt er na afloop van de schietoefening voor dat:





de schietbaan is opgeruimd, geveegd en de schietpunten zijn uitgeschakeld
afzuiging c.q. verwarming en videocamera monitoren zijn uitgeschakeld
de baanverlichting niet meer brandt
de presentiescanner en pc volgens instructie zijn uitgezet

13. Nadat de TC-ruimte is opgeruimd, meldt de TC zich af bij het dienstdoende bestuurslid.
Paragraaf 3: Veiligheid en Begeleiding
1. De TC ziet er op toe dat de schutters de afspraken over veiligheid strikt naleven.
2. Bij de balie van de TC mag geen enkel vuurwapen door schutters worden bediend. In de gang
tussen balie en schietpunten mag een wapen op deskundige wijze bekeken en behandeld
worden. In deze ‘safety area’ is het alleen toegestaan om daar het wapen ter hand te nemen
voor controle (en holsteren voor de dynamische disciplines). Het is niet toegestaan om daar
munitie of op munitie gelijkende voorwerpen (‘dummies’) te hanteren of zichtbaar te hebben.
3. In alle verenigingswapens moet bij transport een kamervlag zijn geplaatst.
Een verenigingspistool moet met open slede, zonder geplaatst magazijn en met de uitwerpopening naar boven, in het bijbehorende kistje vervoerd worden.
Een verenigingsrevolver wordt ook in het bijbehorende kistje vervoerd en daarbij moet de
(lege) cilinder zijn uitgezwenkt c.q. de laadpoort geopend zijn.
Een schouderwapen dient verticaal, met open grendel c.q. afsluiter en zonder geplaatst
magazijn te worden vervoerd.
Nogmaals: in alle verenigingswapens moet bij transport een kamervlag zijn geplaatst.
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4. Het indelen van de banen wordt door de TC gedaan. De schutter gaat naar het toegewezen
schietpunt; mocht deze per abuis reeds bezet zijn dan kiest de schutter niet zelf een vrij
schietpunt, maar meldt dit aan de TC, waarna een en ander gecorrigeerd kan worden.
5. Een eigen wapen en de bijbehorende munitie mag alleen op het schietpunt worden uitgepakt,
en niet achter de schutters.
Een verenigingspistool of revolver mag alleen op het schietpunt uit het transportkistje worden
genomen, vereniging-schouderwapens mogen alleen daar horizontaal worden geplaatst.
Alle wapens, die op het schietpunt liggen, zijn naar de kogelvanger gericht.
6. Introducés zonder geldige KNSA licentie mogen nooit zelfstandig gebruik maken van de
schietbaan; zij mogen deze slechts gebruiken na toestemming en onder begeleiding van een
TC- of Bestuurslid. Dit mag maximaal drie keer per kalenderjaar.
Introducés, die wél over een geldige KNSA licentie beschikken, mogen, na verkregen
toestemming van het Bestuur, maximaal drie keer per jaar gebruik maken van de schietbaan.
Zij worden daarbij continu begeleid door het verenigingslid die hun introductie gevraagd
heeft.
7. In principe wordt een schietpunt slechts door één persoon gebruikt. Slechts na toestemming
van de TC kan voor instructiedoeleinden een tweede persoon op het schietpunt aanwezig zijn.
Ook dan moet worden gelet op zo min mogelijk hinder van medeschutters door gesprek of
gedrag.
8. Er mag uitsluitend op door de KNSA of NPSA erkende schijven worden geschoten, mits deze
geen afbeelding van mens of dier voorstellen (de schijf “lopend varken” is dus niet
toegestaan). Slechts in bijzondere gevallen kan het Bestuur toestemming geven om gebruik
te maken van afwijkende doelen, zoals bowling pins, kleiduiven o.i.d.
9. Het verschieten van bijzondere munitie, zoals pantserdoorborende, brandstichtende,
lichtspoor-, signaal-, gasverspreidende en hagel munitie is niet toegestaan.
10. Door schutters, die met een verenigingswapen schieten, moet bij een wapenstoring die men
zelf niet aangeleerd is te verhelpen, de TC gewaarschuwd worden. Hiervoor beschikt iedere
baan over een alarmknop. Het wapen mag onder geen beding mee naar de TC genomen
worden, maar blijft mét de schutter op het schietpunt, met de loop in veilige richting
(kogelvanger). De TC zal de nodige maatregelen treffen om de storing op te heffen.
Ook schutters, die met een eigen wapen een storing krijgen en niet in staat zijn deze veilig te
verhelpen, dienen de TC te waarschuwen.
11. Een “Vast Vuren, Wapens Ontladen” wordt alléén door een TC- of Bestuurslid gegeven.
Wanneer het gewenst is “Vast Vuren” te geven, dan moet dit aan de TC worden gevraagd,
bijvoorbeeld door de alarmknop te bedienen.
Het commando “Vast Vuren” kan worden voorafgegaan door “Stop Stop Stop”. Na het
commando “Vast Vuren” en inschakelen van de signaal (knipper)lamp worden op het
commando “Ontladen” alle wapens op het betreffende baangedeelte ontladen en met de loop
in een veilige richting op het schietpunt achtergelaten. De schutters stappen naar achteren,
tot achter de rode lijn op de vloer en blijven daar. Waarna de TC de wapens van de schutters
controleert.
Bij voorkeur blijft het TC-lid achter de schietpunten, terwijl een ander TC- lid of een schutter
tracht het probleem te verhelpen; als het TC-lid dit alleen moet doen, zal hij een schutter
aanwijzen, die er op toeziet dat de wapens niet worden aangeraakt, zolang de signaallamp
brandt.
Na het verhelpen van het mankement wordt de signaallamp uitgedaan en volgt het
commando: “er kan weer geschoten worden”.
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In geval van een zich plotseling voordoende calamiteit, kan iedere schutter het commando
“Stop Stop Stop” geven, waarna de schutters dienen te stoppen met vuren, hun wapens neer
te leggen (met de loop in de veilige richting), en tot achter de rode lijn te gaan staan.
Onmiddellijk moet dan de TC worden gewaarschuwd, die de noodzakelijke maatregelen zal
nemen. Het zonder geldige reden “Stop Stop Stop” roepen, moet aan het Bestuur worden
gemeld en kan reden tot disciplinaire maatregelen zijn.
12. Een schutter mag niet voor de schietpunt-begrenzing komen om bijvoorbeeld hulzen op te
rapen; als deze niet met behulp van een bezem zijn ‘binnen te halen’, zal moeten worden
gewacht op het einde van de schietoefening. Het willen oprapen van hulzen is geen reden om
“Vast Vuren” te vragen.
13. Het is niet toegestaan de richtmiddelen van een verenigingswapen te verstellen.
Als de TC dit waarneemt zal men de schutter erop aanspreken.
14. Een schutter, die kortstondig het schietpunt wenst te verlaten, mag een wapen achterlaten,
mits:
a. het wapen zichtbaar geheel ontladen is en met de loop richting kogelvanger ligt.
Indien het een verenigingswapen betreft is dan de kamervlag geplaatst.
b. als een medeschutter het beheer overneemt.
c. de TC op de hoogte wordt gesteld waarom de schutter het schietpunt heeft verlaten
(b.v. toiletbezoek, medische verzorging / pleister halen).
d. de schutter binnen een redelijke tijd terug is op het schietpunt.
15. Indien aan de voorwaarden sub 14 a t/m d niet wordt voldaan, zal de TC het betreffende
schietpunt uitschakelen en de schutter ter verantwoording roepen. Indien geen bevredigende
verklaring wordt gekregen, dient de TC het dienstdoende bestuurslid op de hoogte te stellen
van de overtreding.
In geval van een onbeheerd verenigingswapen is de TC gerechtigd het wapen van het
schietpunt te verwijderen. In geen geval mag een TC- lid echter een onbeheerd privé-wapen
ter hand nemen zonder toestemming van de eigenaar.
16. Na het schieten dient de schutter het schietpunt op te ruimen (lege hulzen, schietschijven,
stickers, etc.), het schietbord af te plakken en terug te zetten, en zich bij de TC af te melden.
Paragraaf 4: Uitgifte van verenigingswapens en munitie
NB: Deze richtlijnen zijn op verzoek van de KNSA integraal aan de handleiding toegevoegd. De
grootte en de organisatie van onze vereniging hebben het noodzakelijk gemaakt hiervan in
details af te wijken. Zie hiervoor o.a. paragraaf 5 van dit reglement.
1. Een verenigingsbeheerder is een lid of bestuurslid van de vereniging op wiens naam het
verlof tot het voorhanden hebben van verenigingswapens is gesteld; die
verenigingsbeheerder is met uitsluiting van ieder ander bevoegd tot het voorhanden hebben
van de verenigingswapens. En ten overvloede: alleen hij is bevoegd de wapens uit de
bergplaats te nemen en hij is gehouden deze wapens na afloop van het gebruik weer daarin
op te bergen.
2. Iedere vereniging heeft zoveel verenigingsbeheerders als nodig zijn om ervoor te zorgen dat
bij iedere activiteit van de vereniging waarbij verenigingswapens moeten worden gebruikt,
een verenigingsbeheerder aanwezig kan zijn.
3. Een verenigingswapen wordt aan de schutter die daarvan gebruik wil maken uitsluitend
overhandigd door de verenigingsbeheerder; een schutter is in dit verband een lid of aspirantlid van de vereniging, geen introducé.
5

Schietsportvereniging “De Vrijheid Leiderdorp”
4. Het schieten met dat verenigingswapen geschiedt onder toezicht van de
verenigingsbeheerder; dat toezicht is zodanig georganiseerd dat het onmogelijk is dat de
schutter aan wie het verenigingswapen is overhandigd, zich daarmee van de schietbaan kan
verwijderen of het aan een andere schutter kan overdragen.
5. De verenigingsbeheerder ziet erop toe dat alleen aan hem het verenigingswapen door de
schutter na afloop van diens oefening of wedstrijd wordt terug gegeven (zie ook paragraaf 5).
6. Als de vereniging ook munitie ten behoeve van haar leden ter beschikking heeft, is dat
uitsluitend die munitie waarvoor zij een verlof heeft tot het voorhanden hebben; dat is in de
eerste plaats die munitie die gebruikt wordt bij de op het verlof staande vuurwapens, maar
ook kan voor andere munitie een verlof aan de vereniging zijn afgegeven.
7. De uitgifte van de munitie geschiedt aan de leden of aspirant-leden van de vereniging die van
de verenigingswapens gebruik maken en aan leden en aspirant-leden die wel over een eigen
vuurwapen beschikken maar die om welke reden dan ook er de voorkeur aan geven de
nodige munitie bij de vereniging te betrekken.
8. Het gebruik van de aan leden of aspirant-leden verstrekte munitie geschiedt, voorzover het
gaat om leden en aspirant-leden die geen verlof hebben tot het voorhanden van die munitie,
onder toezicht van de verenigingsbeheerder; dit toezicht is zodanig georganiseerd dat het
onmogelijk is dat het lid of het aspirant-lid dat niet beschikt over het vereiste verlof, de
eventueel niet verschoten munitie meeneemt buiten de schietbaan; de eventueel niet
verschoten munitie wordt na afloop van de oefening of wedstrijd bij de verenigingsbeheerder
in bewaring gegeven die het opbergt in de daarvoor bestemde bergplaats.
9. Aan introducés van leden die met de vereniging of de schietsport willen kennis maken worden
alleen wapens en munitie verstrekt in het kader van een schietsport promotieactiviteit; deze
kan georganiseerd zijn of ad hoc worden uitgevoerd. Daarbij gelden de volgende regels:
a. Het vuurwapen en de daarbij behorende munitie mag pas op de schietstand aan de
belangstellende worden overhandigd;
b. De persoon die bevoegd is het betrokken vuurwapen voorhanden te hebben, blijft tijdens
het schieten bij de belangstellende op de schietstand;
c. Het vuurwapen en de overgebleven patronen dienen onmiddellijk na het schieten te
worden terug genomen;
d. Gecontroleerd wordt of het aantal verschoten patronen plus het aantal overgebleven
patronen overeenkomt met het aantal uitgereikte patronen.
10. Voor de juiste uitvoering van het in punt 9 gestelde, verdient het aanbeveling de munitie per
serie aan de belangstellende te overhandigen.
11. Alle munitieverstrekkingen worden genoteerd op de munitiestaat; dit is niet wettelijk
voorgeschreven, maar een logisch uitvloeisel van munitieverstrekking.
Paragraaf 5 Aanvulling richtlijn uitgifte wapens en munitie
1. Uitgifte wapens:
Het uitgeven van wapens en munitie gaat geheel volgens de WWM, met dien verstande dat
de dienstdoende verlofhouder de uitgifte van wapens voor de duur van de schietoefening
delegeert aan de TC (Technische Commissie).
2. Het leveren van munitie:
Munitie wordt uitgegeven en geleverd door een dienstdoende verlofhouder volgens het
Bestuursreglement.
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3. Het opbergen van niet-afgeschoten munitie:
De niet-afgeschoten munitie van aspiranten en van leden, die niet in het bezit zijn van een
verlof tot voorhanden hebben van munitie, wordt opgeborgen in een ladekast die tijdens de
openingstijden van de schietbanen beschikbaar is. Deze ladekast wordt op overige tijden in
de munitiekluis opgeborgen.
4. Promotieactiviteiten:
Het organiseren van bedrijfsevenementen, waarbij met vuurwapens kan worden geschoten, is
niet toegestaan.
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