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1. Algemeen 
 
1.1 Het bestuur van Schietsport Vereniging Griffioen (SSV Griffioen) heeft beleid 

om de veiligheid van personen en zaken in de schietsportaccommodatie te 
waarborgen. Dit beleid omvat maatregelen en middelen ter voorkoming van 
risico’s voor letsel of schade en gevaar. Het aandachtsgebied Veiligheid is 
ondergebracht bij een bestuurslid. Veiligheid omvat onder meer: 
a. Veiligheid met betrekking tot het gebouw. Zoals: brandpreventie en 

bestrijding, calamiteitenplan, inbraakpreventie, opslag van gevaarlijke 
stoffen, installaties voor luchtzuivering, (bouw-)constructies, inrichting en 
installaties van de schietbanen, kogelvangers en dergelijke.  De 
gebouwtechnische veiligheid wordt in samenwerking met de eigenaar van 
de accommodatie, de Stichting Schietbaan Nieuwland, gerealiseerd.      

b. Veiligheid bij het hanteren van wapens. Alle maatregelen om te voorkomen 
dat er gevaarlijke situaties ontstaan bij het hanteren van de wapens. Zoals: 
instructies, aanwijzingen, publicaties, oefeningen en trainingen, toezicht en 
handhaving. Deze zijn zowel gericht op personen als op de inrichting van 
de banen bij de schietoefeningen. 

c. Instrueren en informeren van alle functionarissen die met 
veiligheidsaspecten te maken hebben of een taak daarbij hebben. Denk 
hierbij met name aan Toezichthouders, medewerkers telbureau, 
instructeurs OBC enzovoort. Dit is beschreven in het document “SSV 
Griffioen operationeel”. 

d. Organiseren van het Toezicht en de handhaving van de correcte naleving 
van de veiligheidsregels in de accommodatie. 

e. Organiseren van periodieke controles of alle veiligheidsmaatregelen en 
instrumenten nog naar behoren en betrouwbaar functioneren, zodat het 
bestuur kan beoordelen of het veiligheidsbeleid nog voldoet.  

f. Actuele kennis hebben van de relevante wet- en regelgeving betreffende 
veiligheid en zorgdragen dat deze zijn beslag krijgt in de vereniging. 

 
2. Functionarissen 
 
2.1 Tijdens schietactiviteiten en instructie- of trainingsactiviteiten beschikt de 

vereniging over de volgende functionarissen: 
a. Bestuurslid van dienst 
b. Toezichthouder/veiligheidsfunctionaris 
c. Medewerker telbureau 
d. Medewerker bar en kantine.  

 
 Verantwoordelijkheden functionarissen met name i.v.m. veiligheid.  
           N.B. Taken die niet direct met veiligheid te maken hebben zijn weggelaten. 
 
2.2 Het dienstdoende bestuurslid is namens het bestuur tijdens activiteiten op de 

vereniging verantwoordelijk voor de goede gang van zaken, waaronder de 
veiligheid.  Alle dienstdoende functionarissen zijn aan hem/haar 
verantwoording verschuldigd. Het bestuurslid is bevoegd om personen de 
toegang tot de accommodatie te ontzeggen, dan wel te (laten) verwijderen, 
indien dat met het oog op die goede gang van zaken noodzakelijk is. De 
bestuurder is als verenigingsverlofhouder verantwoordelijk voor het ter 
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beschikking stellen van verenigingswapens en munitie. Daarbij wordt hij/zij 
bijgestaan door de toezichthouder en de medewerker telbureau.  
Zie verder “SSV Griffioen operationeel”. 

 
2.3 De dienstdoende toezichthouder ziet toe op het ordelijk en veilig verloop van 

de schietoefeningen. Hij/zij is verantwoordelijk voor de naleving en de 
handhaving van de regels voor de veiligheid op de schietbaan.  
De dienstdoende toezichthouder is een door het bestuur aangewezen persoon 
en deze is als zodanig herkenbaar. Zie verder “SSV Griffioen operationeel”. 

 
2.4 De medewerker telbureau functioneert onder leiding van de toezichthouder en 

verzorgt de registratie en controle van de sportschutters en gasten, de veilige 
uitgifte en inname van de daarvoor aan hem door de bestuurder verstrekte 
verenigingswapens t.b.v. schietoefeningen, de verkoop van munitie en overige 
schietsportartikelen. Zie verder “SSV Griffioen operationeel”. 

 
2.5 De barmedewerker is verantwoordelijk voor de verkoop van consumpties. Hij 

let op de veiligheid in de keuken bij de bereiding van consumpties. En de   
 barmedewerker let er mede op er dat in de kantine geen wapens en/of 
munitie gehanteerd worden. Zie verder “Richtlijn bardienst”. 

 
3. Veiligheidsregels algemeen 
 
3.1 De dienstdoende bestuurder controleert bij aanvang van zijn dienst of in het 

geval van een calamiteit alles aanwezig is en er geen belemmeringen zijn voor 
de uitvoering van het calamiteitenplan. Met name: onbelemmerde 
vluchtwegen, brandblussers, akoestische en visuele signalering, EHBO- 
materiaal ed. Dat gebeurt periodiek. 
 

3.2 Bij afwezigheid van zowel de bestuurder als de toezichthouder mag er niet 
geschoten worden. 

 
3.3 Een lid van de vereniging dient een door hem of haar meegebrachte introducé 

tijdens het gehele verblijf in de verenigingslocatie te begeleiden en is voor deze 
introducé verantwoordelijk. Zie verder “SSV Griffioen operationeel”. 
 

3.4 Elke schutter dient door instructie en training op de hoogte te zijn en te blijven 
van de regels voor de veilige omgang met wapens en dat desgevraagd te 
demonstreren. Dat wil zeggen: 
- Een wapen hanteren zo dat geen gevaar voor de omgeving ontstaat 
- De veiligheidsmaatregelen voor het gebruikte wapen zelfstandig kunnen 
  uitvoeren 
- De storingsreactie zelfstandig kunnen uitvoeren 
- De commando’s of signalen: “Vast vuren”, “Stop-Stop-Stop” en “Er kan 
  geladen en geschoten worden” foutloos kunnen opvolgen. Zie verder “Huis-  
  en veiligheidsregels”. 
 

3.5 De veiligheid van medeschutters, baanofficials, toeschouwers en van de 
sportschutter zelf vereist een voortdurende en zorgvuldige aandacht in de 
omgang met het wapen en voorzichtigheid bij het zich verplaatsen daarmee 
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over de schietbaan. Zelfdiscipline van iedereen is hierbij onontbeerlijk. 
Schutters zullen hier, indien nodig, steeds op gewezen worden.  
 

3.6 Iedereen die een overtreding van de veiligheidsregels of onveilig gedrag van 
een ander constateert, dient die ander daarop te wijzen en/of is verplicht de 
toezichthouder of bestuurder hiervan in kennis te stellen. 

 
3.7 Bij het vervoer van handvuurwapens van de vereniging tussen het telbureau 

en het schietpunt is het grendelmechanisme of de trommel van een revolver 
geopend en voorzien van een kamervlag. Het wapen wordt vervoerd in een 
tas/koffer. 
Bij het vervoer van verenigingsgeweren tussen telbureau en schietpunt is het 
wapen verpakt in een foedraal 
Privéwapens worden uitsluitend deugdelijk verpakt in foedraal of koffer 
vervoerd naar en van het schietpunt. 
 

3.8 Een wapen wordt alleen vervoerd door de bevoegde gebruiker. De schutter 
laat zijn/haar wapen nooit onbeheerd en blijft in de onmiddellijke nabijheid 
daarvan op het schietpunt, tenzij hij/zij het toezicht zeer tijdelijk aan een 
andere schutter kan overdragen. Verpakte wapens mogen in de kantine op 
daarvoor bestemde plaatsen worden gestald, de grijze kast, zolang de 
eigenaar zich in de accommodatie ophoudt. 
 

3.9 Wapens worden uitsluitend op het schietpunt uit de verpakking gehaald. Op 
enige andere plaats, behalve op het telbureau m.b.t. verenigingswapens, is 
dat uitdrukkelijke verboden, tenzij door het bestuur toegestaan. Na afloop van 
de schietoefening worden wapens op het schietpunt en na veilig te zijn 
ontladen en gecontroleerd, weer ingepakt voor vervoer. 
 

3.10 Demonstratie van en met wapens mag uitsluitend op de schietpunten 
plaatsvinden, met de loop in de richting van de kogelvanger. Het kan ook met 
toestemming van de bestuurder – ongeladen – in de bestuurskamer.  
Iemand komt niet aan het wapen van een ander, tenzij met toestemming van 
die gebruiker en nadat de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen zijn genomen. 
Een wapen mag uitsluitend gericht worden op het bij de schietoefening 
behorende doel, en op niets anders, en op geen andere plaats dan op het 
schietpunt. Een uitzondering kan gemaakt worden ten behoeve van training, 
instructie of demonstratie, mits het wapen ongeladen is en op een door het 
bestuur aangewezen andere plaats dan het schietpunt. 
 

3.11 Iedere sportschutter is verantwoordelijk voor de deugdelijkheid van zijn/haar 
wapen en de gebruikte munitie, in het bijzonder indien die zelf herladen is.  
Het is niet toegestaan privé-munitie te gebruiken in een verenigingswapen. 
Het is niet toegestaan luchtcilinders te gebruiken waarvan de cilinder niet 
gecertificeerd veilig is gekeurd, dan wel de geldigheid van die certificering is 
verstreken. 
 

3.12 Patroonhouders (of cilinders) van verenigingswapens mogen maximaal 5 
patronen. Een uitzondering geldt bij deelname aan een interne competitie, 
indien de competitieregels een grote aantal patronen eisen.  
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3.13 Leden die nog niet de introductiecursus schietsport doorlopen hebben en met 

goed gevolg het examen hebben afgelegd, mogen uitsluitend schieten onder 
begeleiding van een instructeur of ervaren sportschutter.   
 

3.14 Zij-instromers met een KNSA-licentie worden geïnformeerd over de huisregels 
en beoordeeld op de veiligheid 
 

3.15 Het gebruik van alcohol en drugs door sportschutter en/of functionarissen, 
vóór en tijdens het schieten, is verboden. Gebruikers van medicijnen en 
stoffen die de schietveiligheid kunnen beïnvloeden, mogen niet aan 
schietoefeningen deelnemen. Zie verder “Huis en veiligheidsregels” o.a. op 
de site van SSV Griffioen. 
 

4.       Veiligheid op de banen 
 

4.1 Schietbanen zijn -op afstand na- overwegend gelijk qua gebruiksregels. Voor 
de 100m baan geldt dat de schutter die het meest linker schietpunt gebruikt 
functioneert als baancommandant/ De baancommandant bedient het ‘vast 
vuren’ scherm, controleert voordat de schutter zich begeven naar het 
doelgebied of alle kamervlaggen zijn geplaatst.  
 

4.2 Behoudens tijdens internationale wedstrijden, dient iedereen die zich op de 
schietbaan bevindt, de Nederlandse taal in woord en geschrift voldoende 
machtig te zijn om aanwijzingen en reglementen te kunnen begrijpen en 
opvolgen. 
 

4.3   Op de schietbaan en op de schietpunten is roken en/of open vuur, eten en  
  drinken verboden.                       

 
4.4 Het toezicht op de banen vindt permanent plaats doordat: 

- Alle banen voorzien zijn van cameratoezicht met dataopslag. De monitoren   
bevinden zich op het telbureau, in de bestuurskamer en de kantine. Hier     
vandaan hebbende dienstdoende bestuurder, toezichthouder en de 
medewerker telbureau direct zicht hebben op de banen.  
- De toezichthouder regelmatig rondes loopt langs de banen en door het       
gebouw en d.m.v. een mobiele telefoon in contact staat met het telbureau. Zie 
verder “SSV Griffioen operationeel”. 
 

4.5 Instructies van de toezichthouder en bestuurder dienen onvoorwaardelijk en     
zonder discussie te worden opgevolgd. Een verschil van inzicht met de   
toezichthouder of bestuurder kan daarna ter bespreking met het bestuur 
worden gebracht. 
 
De commando’s “VAST VUREN” en “STOP, STOP, STOP” 
 

4.6 Op een schietbaan moet iedereen die constateert dat de veilige situatie 
verandert in een acuut gevaarlijke of noodsituatie (bv. er zijn plotseling 
mensen op de baan) verplicht “STOP, STOP, STOP” te roepen en elke 
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sportschutter moet dit commando direct opvolgen. 
 

4.7 Na het NOOD-commando “STOP, STOP, STOP” moet iedereen het vuren 
onmiddellijk staken en mogen de schutters geen handelingen meer verrichten. 
Iedereen legt het wapen direct neer in veilige richting en neemt  twee stappen 
afstand achterwaarts van het wapen. Iedereen moet wachten op een 
vervolgcommando, bijvoorbeeld “Wapens ontladen” of “Er mag weer 
geladen en geschoten worden”. Het NOOD-commando kan door iedereen 
gegeven worden. 
 

4.8  Elke aanwezige op de schietbaan kan indien nodig het commando  
“Vast Vuren” geven. Daarna worden de volgende handelingen uitgevoerd:  
. Direct Stoppen met schieten, 
. Wapen ontladen volgens de veilig ontladen procedure,  
. Wapen met de loop in de veilige richting neerleggen.  
. Kamervlag plaatsen, 
. Twee stappen naar achteren doen, 
. Wachten op verdere instructies. 
Tijdens “Vast Vuren” op de 100-meter baan wordt ook direct het 
waarschuwingslicht in werking gezet door degene die “Vast Vuren” gegeven 
heeft. 
 
Gehoor- en oogbescherming 
 

4.9 Op schietbanen waar met vuurwapens wordt geschoten moet elke daar 
aanwezige persoon tijdens de schietoefeningen gehoorbeschermingsmiddelen 
dragen. 
 

4.10 Het dragen van oogbeschermingsmiddelen is ten zeerste aan te raden. Bij 
bepaalde, met name dynamische, disciplines is oogbescherming verplicht. 
Ook gedurende de introductiecursus is het dragen van een (veiligheids-)bril 
verplicht. 
 
Munitie 
 

4.11 Alleen die munitie mag worden gebruikt, die is toegestaan in enige, door de 
KNSA gereglementeerde of erkende discipline.  
 

4.12 Bovendien is het slechts toegestaan herladen munitie te gebruiken indien is 
herladen volgens de bijbehorende herlaadtabellen en indien de minimale en 
maximale kruitladingen niet zijn overschreden. 
 

4.13 Tijdens dynamische disciplines is het gebruik van staalkernmunitie verboden. 
 

4.14 Het gebruik van hagelpatronen tijdens reguliere openingstijden is verboden. 
Het gebruik van hagelpatronen is toegestaan tijdens de besloten dynamische 
trainingen, mits de nodige maatregelen worden genomen om beschadiging 
van het gebouw te voorkomen. 
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Hanteren van wapens 
 

4.15 Een wapen moet altijd zodanig behandeld worden alsof het geladen is. 
 

4.16 De loop van het wapen (monding) moet altijd in de veilige richting (namelijk) 
naar de kogelvanger of veilig gebied) gehouden worden. 
 

4.17 Niemand mag het wapen van een ander aanraken; dit mag uitsluitend worden 
opgepakt na uitdrukkelijke toestemming hiertoe van de eigenaar.  
 

4.18 Hanteren van een wapen achter de sportschutters is altijd verboden. 
 

4.19 Tijdens het schieten mag een sportschutter, met uitzondering door de daartoe 
bevoegde baanofficials, niet worden gestoord. 
 

4.20 Vóór aanvang van het schieten moet het zand in de kogelvanger licht 
bevochtigd worden. Zie verder “SSV Griffioen operationeel”. 
 

4.21 Periodiek is controle van de kogelvangers nodig op mogelijk ricochetgevaar. 
 

4.22 Er mag uitsluitend geschoten worden vanuit de schietpunten voor de 
desbetreffende discipline. 
 

4.23 Op het schietpunt mag zich alleen de schutter bevinden, eventueel met 
begeleider, trainer of toezichthouder.  
 

4.24 Bij weigering van een schot moet het wapen eerst 30 seconden met de loop 
(monding) in de richting van de kogelvanger of veilig gebied worden 
gehouden. Daarna moet de storingsreactie/veilig ontladen procedure worden 
uitgevoerd.      
 

4.25 Het ontladen van wapens mag uitsluitend geschieden met de loop in de 
richting van de kogelvanger of veilig gebied. Door het gebruik van een 
kamervlag is goed zichtbaar dat een wapen ontladen is. 
 

4.26 Het is verboden een geladen wapen uit de hand te leggen, met uitzondering 
van noodsituaties na het commando “STOP,STOP,STOP” . 
 

4.27 Het is verboden wapens onbeheerd op de schietpunt achter te laten, behalve 
bij calamiteiten indien daartoe door de bestuurder of de toezichthouder 
uitdrukkelijk opdracht wordt gegeven.  
 

5 (Besloten) dynamische disciplines 
 

5.1 Voor de besloten trainingen IPSC en DSR gelden afwijkende 
veiligheidsregels.  
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6 Slotbepalingen 
 

6.1 Overtreding van de bepalingen in dit reglement kan leiden tot ontzegging van 
de toegang tot of de verwijdering van de schietbanen en/of de accommodatie.  

6.2 Het kan ook een grond zijn voor schorsing of ontzegging van het 
lidmaatschap. 

6.3 In gevallen waarin dit “Veiligheidsreglement” niet voorziet, beslist het bestuur 
of de toezichthouder, namens het bestuur. 

 


