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Aanvullende Huis- en veiligheidsregels militair 
pistool, service pistool en action shooting 
 
Inleiding 
Voor de disciplines Militair Pistool (MP), Service Pistool (SP) en Action Shooting (AS) 
zijn aanvullende Huis- en veiligheidsregels noodzakelijk. SSV Griffioen volgt daarbij de 
regels zoals die door de KNSA zijn opgesteld, https://www.knsa.nl/media/1065/deel-
vi-pistool.pdf. 
 

Definities 

• De accommodatie: Alle ruimten in het gebouw 
• Schietbanen: de 3 schietbanen binnen de accommodatie, één 100 meter 

schietbaan en twee 25 meter schietbanen 
• Schietpunten: Op elk van de 3 banen zijn 8 schietpunten voor de statische 

schietoefeningen 
 

1. Algemeen, geldt voor MP, SP en AS 
1.1. Elke schutter die wil deelnemen aan de wedstrijd wordt geacht de 

veiligheidsprocedures te kennen. Elke overtreding van een veiligheidsregel 
kan leiden tot onvoorwaardelijke diskwalificatie van de wedstrijd en men dient 
dan de baan te verlaten. 

1.2. Bij de disciplines SP en AS is het gebruik van een holster toegestaan. Echter 
het is VERBODEN om zich buiten de baan met een geholsterd wapen te 
verplaatsen! 
Uit het voorschrift KNSA: 
Het gebruik van een holster is alleen toegestaan bij de discipline Service Pistol en 
Action Shooting, mits dit holster het handvuurwapen kan bergen inclusief een 
geplaatste veiligheidsvlag die zichtbaar is voor iedereen. 
 

1.3. Het verplaatsen op de schietbaan met een wapen zonder een zichtbaar 
geplaatste kamervlag is verboden indien de schutter niet bezig is met de 
wedstrijd en indien er geen toestemming is van de baancommandant. 
Buiten de schietbaan zit een eigen- en verenigingswapen altijd in een 
foedraal/koffer, zie punt 2.1 van “Huis- en veiligheidsregels SSV Griffioen`. 

1.4. Het is niet toegestaan wapens aan te raken zonder toestemming van de 
baancommandant of competitieleider. 

1.5. Bij alle disciplines is een baancommandant of competitieleider aanwezig voor 
de schietstand bij de Safety area. Deze blijft hier aanwezig en loopt niet mee 
voor tellingen e.d.. De competitieleider kan hier elk lid voor aanwijzen om 
deze taak op zich neemt. Is de competitieleider op dat moment wegens een 
calamiteit niet aanwezig dan blijft de schutter wachten tot deze is gearriveerd 
en verdere instructies geeft.  

1.6. De Safety area bevat een tafel die tegen een muur staat. De veiligheidsregels 
hangen hier ook. Na aanmelden bij de baancommandant of competitieleider 
mag de schutter bij de Safety area het wapen uitpakken, gereedmaken, 
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nakijken en indien gereed bevonden, het wapen met een duidelijk zichtbare 
kamervlag in de holster plaatsen, neerleggen op de safety area of op het 
toegewezen schietpunt leggen. PCC’s worden in het geweerrek geplaatst. 
Hierna mag het wapen nimmer meer aangeraakt worden zonder toestemming 
van de baancommandant of competitieleider.  

1.7. Bij de Safety area mag nooit munitie aanwezig zijn en/of aangeraakt worden!  
1.8. Bij storingen die niet door de schutter veilig verholpen kunnen worden, wordt 

de hulp van de baancommandant ingeroepen. Indien noodzakelijk, kan hij/zij 
de wedstrijd stilleggen en handelen als zijnde einde wedstrijd. De schutter 
met de storing blijft staan bij de baancommandant en volgt de instructies van 
hem/haar verder op. 

1.9. Het dragen van een veiligheidsbril is verplicht. 
1.10. De vaardige houding: In deze houding staat de schutter met zijn/haar 

wapen naar beneden gericht op max. 45˚ van de lichaams-as en de vinger 
naast de trekker. PCC´s worden geschouderd en naar beneden gericht op 
max. 45˚ van de lichaams-as en de vinger naast de trekker.  

1.11. Bij SSV Griffioen worden geen proefschoten gelost, dit in afwijking van 
de officiële wedstrijdregels. 

1.12. Instructies van de baancommandant dienen onverwijld opgevolgd te 
worden, ook indien het verzoek is de wedstrijd te staken en de baan te 
verlaten. Bezwaar hiertegen is enkel achteraf mogelijk bij de wedstrijdleiding. 

1.13. Indien er een veiligheidsincident is, moet de schutter daarop 
aangesproken worden door de medeschutter en/of de competitieleiding.  
Indien de schutter of de competitieleiding het nodig achten kan het incident 
gemeld worden aan het bestuur onder vermelding van:  
- het tijdstip en datum van de wedstrijd,  
- de reden waarom bezwaar wordt gemaakt,  
- de situatie die is ontstaan.  
 

2. Veiligheid procedure en commando’s voor Militair Pistool 
2.1. Na de oproep van de baancommandant begeeft de schutter zich naar de 

baan met het wapen, meegenomen vanuit het schietpunt met de loop naar 
beneden. 

2.2. Na het commando “Wapens laden” wordt het wapen in de veilige richting 
gehouden, wordt de kamervlag verwijderd, het magazijn geplaatst, of, in het 
geval van revolver, de trommel gevuld en het wapen gesloten waardoor het 
geladen wordt.  

2.3. De schutter mag proefaanslagen maken op het doel, maar GEEN 
proefschoten maken. 

2.4. Na het commando “Attentie” neemt de schutter de vaardige houding aan. 
2.5. Indien binnen 3 seconden niemand heeft gemeld niet gereed te zijn, geeft de 

baancommandant het startsein en start de 1ste serie. 
2.6. Na de serie volgt het commando “Wapens ontladen” de schutter haalt het 

magazijn uit het wapen of draait de trommel naar buiten en leegt deze. 
Vervolgens wordt de slede van het pistool naar achter gehaald en een 
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eventueel aanwezige patroon uitgeworpen. De baancommandant inspecteert 
de lege kamers. 

2.7.  Het wapen wordt opengehouden met de loop omlaag. Na het sein van de 
baancommandant lopen de schutters gezamenlijk in linie naar het volgende 
schietpunt. Daar start de procedure vanaf 2.2 opnieuw. 

2.8. Na de laatste serie volgt het commando “Wapens ontladen”. De schutter 
haalt het magazijn uit het wapen of draait de trommel naar buiten en leegt 
deze. Vervolgens wordt de slede van het pistool naar achter gehaald en een 
eventueel aanwezige patroon uitgeworpen. Na inspectie van de lege kamer 
door de baancommandant wordt de kamervlag geplaatst en het wapen in de 
veilige richting gehouden. 

2.9. Als de kamervlaggen geplaatst zijn, volgt het commando “Baan vrij” en 
begeeft de schutter zich met de loop van het wapen naar beneden gericht 
naar zijn/haar schietpunt en laat daar het wapen achter. Hierna kunnen de 
resultaten geteld worden en kan er afgeplakt worden. 

2.10. Bij storingen steekt de schutter zijn hand op en wacht op instructie van 
de baancommandant. 
 

3. Veiligheid procedures Service Pistool 
3.1. Na de oproep van de baancommandant begeeft de schutter zich naar de 

baan. Indien de schutter geen holster gebruikt dan wordt het wapen 
meegenomen vanuit het schietpunt met de loop naar beneden op max. 45˚. 

3.2. De schutter mag tijdens de wedstrijd voor het commando “Wapens Laden” 
losse patronen in het magazijn te plaatsen, indien er te weinig magazijnen 
aanwezig zijn. Vraag zo nodig de hulp van de baancommandant indien er 
geen holster gebruikt wordt. 

3.3. Na het commando “Wapens laden” wordt het wapen in de veilige richting 
gehouden, wordt de kamervlag verwijderd en bij een pistool het magazijn 
geplaatst of bij gebruik van een revolver, de trommel gevuld en het wapen 
gesloten waardoor het geladen wordt.  

3.4. De schutter mag proefaanslagen maken op het doel maar GEEN 
proefschoten maken.  

3.5. Na het commando “Attentie” neemt de schutter de vaardige houding aan. 
3.6. Indien binnen 3 seconden niemand heeft gemeld niet gereed te zijn geeft de 

baancommandant het startsein en start de 1ste serie. 
3.7. Na de serie volgt het commando “Wapens ontladen” de schutter haalt het 

magazijn uit het wapen of draait de trommel naar buiten en leegt deze. 
Vervolgens wordt de slede van het pistool naar achter gehaald en een 
eventueel aanwezige patroon uitgeworpen. Na inspectie van de lege kamer 
door de baancommandant wordt het wapen in de holster geplaatst of indien 
geen holster in de veilige richting gehouden.  

3.8. Op commando van de baancommandant lopen de schutters gezamenlijk in 
linie naar het volgende schietpunt. Daar start de procedure vanaf 3.3 
opnieuw. 

3.9. Na de laatste serie volgt het commando “Wapens ontladen” de schutter 
haalt het magazijn uit het wapen of draait de trommel naar buiten en leegt 
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deze. Vervolgens wordt de slede van het pistool naar achter gehaald en een 
eventueel aanwezige patroon uitgeworpen. Na inspectie van de lege kamer 
door de baancommandant wordt de kamervlag geplaatst. Het wapen wordt in 
de veilige richting gehouden. Bij gebruik van een holster: het wapen met 
kamervlag in de holster geplaatst. 

3.10. Als de kamervlaggen geplaatst zijn, volgt het commando “baan vrij” en 
begeeft de schutter zich met de loop van het wapen op de grond gericht naar 
zijn schietpunt en laat daar het wapen achter. Hierna kunnen de resultaten 
geteld worden en kan er afgeplakt worden. 

3.11. Uitzondering Revolvers; In afwijking op de procedures voor pistool is 
het tot nader order toegestaan een holster te gebruiken waarbij de revolver 
zonder kamervlag geplaatst wordt. Dit omdat er nog geen goede mogelijkheid 
is om een revolver met kamervlag in een holster te plaatsen.  
De afwijkende procedure is als volgt: 
Na het gereed maken van de revolver in de Safety-area toont de schutter het 
wapen ontladen aan de daar aanwezige functionaris. Daarna sluit de schutter 
de revolver en plaatst het gesloten in de holster. Hierna is het zonder 
instructie van de baancommandant niet meer toegestaan het wapen aan te 
raken of uit de holster te halen. Is de schutter klaar met zijn wedstrijd dan 
haalt hij bij de Safety-area het wapen uit de holster en bergt het op in een 
foudraal/koffer. 

3.12. Storingen tijdens de wedstrijd welke niet direct verholpen kunnen 
worden leiden niet tot een herkansing van de serie. 
 

4. Veiligheid procedure Action Shooting 
4.1. Na het oproepen door de baancommandant begeeft de schutter zich naar de 

baan, indien geen holster gebruikt wordt dan wordt het wapen meegenomen 
naar het toegewezen schietpunt met de loop naar beneden. 

4.2. Na het commando “Load and make ready of Laden en proefaanslagen 
maken” wordt het wapen in de veilige richting gehouden, de kamervlag 
verwijderd en het magazijn geplaatst of, in het geval van een revolver, de 
trommel gevuld en het wapen gesloten waardoor het geladen wordt.  

4.3. De schutter mag proefaanslagen maken op het doel maar GEEN 
proefschoten maken. 

4.4. Na het commando “Are you ready of Schutter gereed” neemt de schutter 
de vaardige houding aan. 

4.5. De schutter kan aangeven niet gereed te zijn. Bij geen reactie volgt het 
commando “Stand-by of Attentie” waarna de baancommandant het 
startsignaal geeft binnen 0-5 sec. 

4.6. Na de serie volgt het commando “Unload and show clear of Ontladen en 
wapen leeg tonen”. De schutter haalt het magazijn uit het wapen of draait de 
trommel naar buiten en leegt deze. Vervolgens wordt de slede van het pistool 
naar achter gehaald en een eventueel aanwezige patroon uitgeworpen. Na 
inspectie van de lege kamer door de baancommandant wordt het commando 
gegeven “plaats de kamervlag, holster” De kamervlag wordt geplaatst en 



Aanvullende Huis- en Veiligheidsregels bij MP, SP en AC.  
Vastgesteld 8 maart 2023 
 

het wapen in de holster geplaatst. Indien geen holster dan wordt de 
kamervlag geplaatst en in de veilige richting gehouden.  

Let op,  
Dit is afwijkend van de KNSA-regels bij wedstrijden, hier wordt het 
commando gegeven “close weapon, hammer down, holster of sluit wapen, 
hamer naar voren en holsteren” als je wedstrijden gaat doen bij andere 
verenigingen vraag even de procedure die ze volgen) 

 

4.7. Uitzondering Revolvers; In afwijking op de procedures voor pistool is het tot 
nader order toegestaan een holster te gebruiken waarbij de revolver zonder 
kamervlag geplaatst wordt. Dit omdat er nog geen goede mogelijkheid is om 
een revolver met kamervlag in een holster te plaatsen.  
De afwijkende procedure is als volgt: 
Na het gereed maken van de revolver in de Safety-area toont de schutter het 
wapen ontladen aan de daar aanwezige functionaris. Daarna sluit de schutter 
de revolver en plaatst het gesloten in de holster. Hierna is het zonder 
instructie van de baancommandant niet meer toegestaan het wapen aan te 
raken of uit de holster te halen. Is de schutter klaar met zijn wedstrijd dan 
haalt hij bij de Safety-area het wapen uit de holster en bergt het op in een 
foudraal/koffer. 

4.8. Na het commando “Range clear of baan vrij” begeeft de schutter zonder 
holster zich met de loop van het wapen naar beneden gericht naar de Safety 
area of het geweerrek en laat daar het wapen achter.   

 


