Veiligheidsvoorschriften voor het veilig omgaan
met vuurwapens van Schietsportvereniging De
Vrijheid Leiderdorp
1. Behandel elk vuurwapen alsof het geladen is.
(meeste ongevallen vinden plaats met “ongeladen” wapens!)
2. Richt nooit een vuurwapen op iets dat je niet wilt raken. Zeker niet naar
een plaats waar iemand zich zou kunnen bevinden (b.v. achter een afscheiding).
OOK NIET wanneer u er zeker van bent dat het wapen ongeladen is.
3. Het vuurwapen dient pas te worden geladen wanneer u op het schietpunt uw positie
hebt ingenomen.
a. Span het afvuurmechanisme niet eerder dan wanneer u uw schietoefening begint.
Het wapen is daarbij in veilige richting gericht (kogelvanger).
b. Blijf met uw vinger van de trekker totdat u de vaardighouding aanneemt.
Op elk ander tijdstip moet de vinger langs de trekkerbeugel worden gehouden.
Een wapen met versneller mag eerst worden versneld, nadat het in de aanslag is
gebracht.
4. Bij WEIGERING van het wapen als volgt handelen:
a. Waarschuw overige aanwezigen met het roepen van: “WEIGERING”.
b. Houdt het wapen tenminste 1 minuut gesloten, met de loop altijd in de veilige
richting.
c. Indien u in staat bent de storing zelf te verhelpen, doe dit dan na de wachttijd.
In overige gevallen waarschuwt u het baantoezicht (de TC) door op de knop voor
hulp te drukken. Met hulp van de TC wordt de storing aangepakt.
5. Open de grendel / afsluiter / slede / cilinder van het vuurwapen zodra u ophoudt met uw
schietserie.
Pistolen dienen open en met magazijn eruit op tafel gelegd te worden. Bij revolvers de
cilinder uit het frame gedraaid en de haan ontspannen.
Wederom: de loop wijst altijd in veilige richting (kogelvanger).
6. 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 loop in veilige richting, en tot achter de rode lijn te
gaan staan. Onmiddellijk dient dan de TC te worden gewaarschuwd, die de
noodzakelijke maatregelen zal nemen (zoals commando Ontladen).
Het zonder geldige reden “Stop Stop Stop” roepen, moet aan het Bestuur worden
gemeld en kan reden tot disciplinaire maatregel zijn.
7. Overtuigt u zich van het feit dat het wapen ONGELADEN is alvorens u het neerlegt of
wegbergt.
8. Kijk NOOIT OF TE NIMMER in de loop van een vuurwapen, en richt de loop NOOIT
richting een medeschutter (dus ook niet richting de muur van de baan of de afscheiding
tussen schietpunten).
9. Het ter hand nemen van een vuurwapen zonder de expliciete toestemming van de
eigenaar of schutter is niet toegestaan.
10. Houd de loop van uw vuurwapen vrij van obstructies (een verstopte loop kan gevaarlijk
zijn, de explosieve kracht van een patroon kan het wapen doen springen).
11. Wees voorzichtig met munitie (ook geketste patronen).

12. Heeft u alcohol of drugs gebruikt, mijdt dan de schietbaan. Ook als dit gebruik uren
eerder is. Alcohol/drugs en vuurwapens gaan niet samen.
Mocht de TC alcohol of drugs vermoeden, zal u in principe de toegang geweigerd
worden en zal dit vermoeden aan het bestuur gemeld worden
(n.b. dus geen alcohol-vrij bier, betreffende geur is er geen onderscheid te maken met
gewoon bier).
13. Kruit voor het schieten met voorlaadwapens mag op het schietpunt niet los of uit een
doseer apparaat gebruikt worden. Het dient per schot apart in een container/buisje te
zijn verpakt (pankruit is toegestaan).
14. Toegang van introducés mag slechts plaatsvinden na toestemming van dienstdoend
bestuurslid en TC en dan nog slechts onder de daarvoor geldende regels.
15. Demonstratie van wapens mag slechts plaatsvinden na toestemming van dienstdoend
bestuurslid en TC en dan nog slechts onder de daarvoor geldende regels en in de
daarvoor aangewezen ruimten.
16. In het kantinegedeelte van de vereniging zijn ALLE (eigen) wapens adequaat
opgeborgen. Verenigingswapens bevinden zich niet in het kantinegedeelte (anders dan
dat de TC ze van / naar de wapenkluis vervoert).
17. Bij transport van verenigingswapens tussen uitgifte bij de TC-balie en de schietpunten
is altijd het wapen geopend, een veiligheidsvlag geplaatst en eventueel het magazijn
verwijderd. Handvuurwapens worden vervoerd in bijbehorend kistje, lange wapens
verticaal.
18. Bescherm uw gehoororganen en draag op de schietbanen gehoorbescherming. Dit is
verplicht. Door de vereniging kan een gehoorbeschermer ter beschikking gesteld
worden.
19. Bescherm uw ogen en draag op de schietbanen een veiligheids- of schietbril. Dit is
verplicht. Door de vereniging kan een veiligheidsbril ter beschikking gesteld worden.
20. BEWUSTE OVERTREDING VAN DE REGELS 1 - 17 KAN LEIDEN TOT
VERWIJDERING UIT DE SCHIETLOKALITEIT, MOGELIJK ZELFS TOT ROYEMENT
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