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HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

Erkenningsnummer 13/7/10/2008 N011038 * V.Nr 33 0372 * O.Nr 412.107.171 
 
Exploitant: Geyskens August, Gerhees 127,3945 Ham, uitbater/vertegenwoordiger ie schietstand 
 
Uitbating van de schietstand : zonder opslag van wapens 

Schietstand gelegen te Hechtel-Eksel  -  “Kamp van Beverlo” te 3940 Hechtel-Eksel 
 
Provincie : Limburg 

    Voor de militaire schietstand te Leopoldsburg 
 
Genomen in uitvoering van artikel 3, 11° van het Koninklijk Besluit van 13 juli 2000  
tot bepaling van de erkenningsvoorwaarden van schietstanden 

 
1. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN. 

 
Art. 1) Dit huishoudelijk reglement regelt de betrekkingen van de vereniging met haar leden en met 
alle gebruikers van de schietstand. Het is een aanvulling op de statuten van de vereniging. 
 
Art. 2) Wijzigingen aan dit huishoudelijk reglement vereisen een eenvoudige meerderheid van de raad 
van bestuur 
 
Art. 3) De aansluiting tot de vereniging, maar ook het gebruik van de schietstand, verbindt het lid/de 
gebruiker tot de kennis en het aannemen zonder voorbehoud van de statuten en reglementen van 
KVBSV. 
 
Art. 4) Iedere schutter moet zich eerst aanmelden in het clubhuis en intekenen in het 
aanwezigheidsregister zoals bedoeld en beschreven in Art. 3 § 4o van het KB van 13 juli 2000. 
 
Art. 5) De V.Z.W. stelt zijn accommodatie ter beschikking van zijn leden, dewelke deze binnen de 
geldende normen zullen gebruiken. 
 
Art. 6) De V.Z.W. en zijn bestuurders zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en of 
schade aan persoonlijke eigendommen. 
 
Art. 7) De ter beschikking gestelde materialen zullen alleen gebruikt worden in de voor de 
desbetreffende discipline beschikbaar gestelde stand. 
 
Art 8) Het lid is er toe gehouden de schade te vergoeden die hij met opzet en/of door het niet naleven 
van de reglementen heeft aangericht. 
 
Art 9) Voor aanvang van het schieten dient de schutter aan het bureel te vragen welke standen die 
dag vrijgegeven zijn of niet. 
 
Art. 10) De vergunningshouder van een wapen moet steeds zorgen dat de titel tot het voorhanden 
hebben van het wapen bij het wapen is. Indien een schutter gebruik maakt van een wapen 
toebehorend aan een ander persoon dan moet de titel tot het voorhanden hebben van het wapen op 
de schietstand aanwezig zijn en moet de schutter wettelijk toegelaten zijn het wapen te 
hanteren(overeenkomstig artikel 12/1,artikel 12.5°van de wet van 8 juni 2006) 
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Art. 11) Elke schutter zal zich houden aan de voorschriften eigen aan de stand waarvan hij gebruik 
maakt.  
 
Art. 12) De uitbater, bestuurder, Defensie en elke toezichter heeft over de gehele accommodatie en 
ten allen tijden het recht om iedere persoon die deze accommodatie of een deel ervan betreedt of 
verlaat, volgende voorwerpen en documenten te controleren : lidkaart van de vereniging, 
legitimatiebewijs, wapens en vergunningen voor deze wapens, aard van de aangewende munitie. 
Ieder lid wordt geacht zijn volledige en onvoorwaardelijke medewerking te verlenen aan een dergelijke 
controle. 
 
Art. 13) Overlegcomite : dit comité heeft als doel alle coördinatieaspecten tussen de verschillende 
concessies te behandelen. Het is de enige gesprekspartner tussen de militaire overheden en de 
schietclubs. Alle geschillen met betrekking tot deze coördinatie zullen in eerste instantie door het 
comité behandeld worden. Het is  de leden niet toegestaan, op individuele basis en op eigen initiatief, 
de militaire overheid te benaderen op één of andere manier met betrekking tot de bepalingen van de 
concessie. 
 
Art.14) Bij onregelmatigheden of onveilige toestanden mogen de uitbater, Defensie, de toezichters of 
de bestuursleden de verantwoordelijke schutter terechtwijzen of hem verbod opleggen om verder te 
schieten en hem te gelasten de standen te verlaten. 
 
Art.15) Een schutter die een sanctie gekregen heeft van een toezichter of bestuurslid, kan schriftelijk 
en aangetekend bezwaar indienen binnen de 8 dagen bij de uitbater. Deze brengt de zaak dan voor 
de raad van beheer, dewelke in laatste aanleg beslist op clubniveau. 
 
Art.16) Schutters die houder zijn van een geldig jachtverlof of geldige (voorlopige) 
sportschutterslicentie, houders van een geldige Europese vuurwapenpas die is afgegeven in een 
andere lidstaat van de Europese Unie, houders van een aanstellingsbewijs als bijzonder jachtwachter 
zoals bedoeld in artikel 12, eerste lid, 4° van de wapenwet en personen die enkel één maal per jaar 
schieten in het kader van de nieuwe regeling voor occasioneel schieten dienen niet langer jaarlijks 
een uittreksel uit het strafregister voor te leggen aan de uitbater van de schietstand.  Schutters die 
overeenkomstig deze bepaling niet vrijgesteld zijn, dienen jaarlijks een uittreksel uit het strafregister 
voor te leggen.  
 
Art.17) Uit fair-play t.o.v. andere schutters zal iedere aanwezige op de schietstand de stilte 
eerbiedigen, en de andere schutters niet storen tijdens de schietbeurt. 
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2. GEBRUIK VAN DE SCHIETSTANDEN 
 
2.1 Veiligheid 
 
Art. 18) Bij BRAND in de schietstand: 
 

1) Onmiddellijk de schietoefening staken. 
2) Telefonisch de BRANDWEER VERWITTIGEN: de telefoon hangt in het schietbureel. 

Tel. Brandweer :  112 of 011/34 31 33 (Leopoldsburg) EN  Bureel op 011/39 53 94 
3) BRANDBESTRIJDINGSMATERIÀÀL gebruiken, indien mogelijk. 
4) Indien de brand niet onmiddellijk bedwongen kan worden moet men de schietstand 

ONTRUIMEN. 
 
Art. 19) Bij een SCHIETINCIDENT 
 

1) Onmiddellijk de schietoefening staken. 
2) Telefonisch de DIENST 112 VERWITTIGEN EN  Bureel op 011/39 53 94 
3) EHBO materiaal aanwenden: de EHBO kast bevindt zich in het schietbureel 
4) De uitbater, minstens een bestuurslid verwittigen. ( telefoon nr.'s op het berichtenbord.) 
5) Niemand mag de terreinen verlaten vooraleer de officiële instanties aanwezig zijn en hiervoor 

de toestemming hebben verleend. 
 
Art. 20) Bij ONHEIL 
 

1) Onmiddellijk de schietoefening staken. 
2) Telefonisch de DIËNST 112 VERWITTIGEN EN  Bureel op 011/39 53 94 
3) De installaties ontruimen. 
4) De uitbater, minstens een bestuurslid verwittigen. ( telefoon nr.'s slaan op het berichtenbord.) 

 
Art.21) Elke onveilige situatie of niet naleving van het reglement moet door ieder lid gemeld worden 
aan de uitbater, de toezichters of bestuursleden. 
 
Art. 22) Enkel volgende personen worden toegelaten tot de schietstand en de lokalen: leden of andere 
geregistreerde personen (occasionele schutters, leden van de technische commissie of arbitrage, 
bestuursleden, ...) die drager zijn van een identificatiebadge. Deze badge zal jaarlijks vervangen 
worden en worden uitgereikt aan personen die zich in regel hebben gesteld met de geldende 
bepalingen (uittreksel uit het strafregister, kopie van de sportschutterslicentie. of jachtverlof, betaling 
van het jaarlijkse lidgeld, voorleggen van eventuele vereiste vergunningen, ..-). Een ieder die de 
badge niet draagt op het moment van het betreden van de schietstand, kan de toegang ontzegd 
worden. Eventueel kan bij herhaaldelijke inbreuk op het niet dragen van de badge een sanctie 
opgelegd worden.Toegang in de schietstand “Kamp Beverlo" te Leopoldsburg zonder badge is 
verboden, ook in de cafetaria. De identificatiebadge dient te allen tijde zichtbaar gedragen te worden. 
 
Art.23) Het aantal personen op de schietstand is, behoudens andere andersluidende en strengere 
bepalingen. o a. opgelegd door het Ministerie van Defensie (staande orders schietstand, orders 
Korpscommandant..-) of de brandweer is niet beperkt. 
 
Art. 24 ) De wapens moeten steeds in goede staat van onderhoud verkeren en de munitie voor deze 
wapens moet dusdanig gekozen zijn dat het wapen volledig storingsvrij werkt. 
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2.2 Wapenhandeling – dril van de schutters 
 
Art, 25) Vervoer en verpakking van het wapen 

1) Alle wapens dienen ontladen en in een degelijke verpakking (afgesloten wapenkoffer of 
wapenfoudraal) van en naar de schietstand getransporteerd worden. 

2) Eenmaal op de terreinen van de schietstand aangekomen zullen de zoals in 1) beschreven 
verpakte wapens verpakt blijven, in afwachting van de deelname aan een schietoefening. Ook 
na de schietoefening zullen de wapens terug verpakt worden zoals in 1) beschreven. 
 

Art. 26) In- en uitpakken van wapen en munitie. 
1) Het wapen zal enkel in- en uitgepakt worden op de schietplaats aan de vuurlijn nadat is 

vastgesteld dat er zich niemand voorbij de vuurlijn bevindt. 
2) Het wapen zal meteen geheel ontladen (dus zonder lader ) met het sluitstuk open en met de 

loop naar de kogelvanger op de schietplaats aan de vuurlijn worden neergelegd. 
 
Art.27) Laden van het wapen 

1) De schutter zal zijn wapen dan pas laden als hij volledig klaar is om ook effectief te schieten. 
(schietkaart hangt; oor- en oogbescherming opgezet; kijker geplaatst en afgesteld; enz.) 

2) De schutter zal tijdens het laden het wapen niet al te veel zijdelings verdraaien, de loop moet 
steeds +/- in de richting van de kogelvanger blijven. (Een hoek van 45° ten opzichte van het 
doel wordt als maximum van de toegelaten zijdelingse beweging beschouwd.) 

3) De schutter zal vanaf het ogenblik dat hij munitie in het wapen brengt dit wapen vast nemen 
en het niet terug neerleggen voordat het wapen geheel ontladen is en het sluitstuk open is. 

4) De schutter zal zijn trekkervinger niet op de trekker plaatsen maar naast de trekkerbeugel 
houden zolang de beweging om het wapen naar het doel te brengen niet is ingezet 

 
Art. 28) Ontwapenen en ontladen van het wapen dient als volgt te gebeuren: 

1) Voor de pistolen: verwijder eerst de lader uit het wapen. Trek vervolgens de slede helemaal 
naar achter en blokkeer ze in deze stand, bij het achteruittrekken van de slede zal de patroon 
die in de kamer zat hieruit verwijderd worden en uit het wapen vallen. Controleer of de kamer 
wel degelijk leeg is en leg het wapen (met geopend sluitstuk dus) neer in de richting van de 
kogelvanger. Ontlaadt de lader. Let er op dat tijdens al deze handelingen het wapen steeds in 
de richting van de kogelvanger blijft. 

2) Voor de revolvers: neem met enkele vingers van de vrije hand de haan stevig vast (zodat 
men de haan kan tegenhouden bij het overhalen van de trekker). Houdt de haan in de 
achterste stand en haal de trekker over. Blijf kracht uitoefenen op de trekker en laat de haan 
zachtjes naar voor komen. Als de haan in de voorste stand is, wordt haan en trekker 
losgelaten. Open de trommel en verdrijf met behulp van de uitwerperstang (verbonden met de 
uitwerpster) de patronen uit de trommel. Let vooral bij deze laatste handeling ook goed op dat 
het wapen steeds in de richting van de kogelvanger blijft. Het wapen mag wel wat naar boven 
gekanteld om het uitdrijven van de patronen te vergemakkelijken, maar in het horizontale vlak 
moet het wapen op de kogelvanger gericht blijven. Leg het wapen (met geopende trommel) 
neer in de richting van de kogelvanger. 

3) Voor de geweren : indien het geweer een lader heeft dient deze altijd eerst te worden 
verwijderd. Vervolgens dient het sluitstuk achteruit gebracht te worden en afhankelijk van het 
model in deze stand veranderd te worden. Het  sluitstuk moet hoe dan ook open blijven als 
het wapen wordt neergelegd. Elk neergelegd wapen moet voorzien zijn van een inrichting 
zodat ogenblikkelijk kan vastgesteld worden dat het wapen veilig is (Bisley-vaantje). 
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Art.29) Het oplossen van storingen. 
1) In gelijk welke omstandigheid, hetzij door een storing of het onklaar worden van het 

wapen of een deel ervan. Dient de storing steeds opgelost te worden terwijl de loop naar 
de kogelvanger gericht blijft. 

2) Bij het niet afgaan van het wapen na het overhalen van de trekker (bij een ketser dus) 
dient men volgende stappen te doorlopen: 

 Ontlaadt het wapen en open het sluitstuk. 
 De gepercuteerde maar niet afgeschoten patroon dient met enige omzichtigheid 

(deze patroon dient als onstabiele munitie te worden aanzien) in de ketsersbak 
van de schietstand gedeponeerd te worden. 

3) Wanneer u bij het afvuren van het wapen een merkelijk lichtere terugslag wordt bemerkt 
dan normaal dan dienen de volgende slappen worden doorlopen: 

 Ontlaadt het wapen en verwijder het sluitstuk. 
 Ga met een kuisstok door de loop of bij gebrek hieraan kijk door de loop om zeker 

te zijn dat er geen kogel in is blijven steken. 
 Indien de loop vrij is van obstructie, mag het sluitstuk terug geplaatst worden, en 

mag men verder vuren. 
 Indien er zich een obstructie in de loop bevindt, moet het wapen zonder plaatsen 

van het sluitstuk verpakt worden, en naar een wapenmaker gebracht worden voor 
nazicht. 

 
Art.30) WISSELEN van de DOELEN (overschrijden van de vuurlijn). 
Van toepassing voor alle schietstanden, uitgezonderd bij erkende trainingen Politieparcours of P.P.S. 
schieten. 

 Leg het wapen neer, ontlaadt en open de sluitstukken. 
 Breng de medeschutters op de hoogte. 
 Wacht tot alle medeschutters de tijd hebben gehad om hun wapens te ontladen of leeg te 

schieten en dat ze akkoord zijn dat men voorbij de vuurlijn gaat. 
 Controleer of alle wapens ontladen zijn en dat alle sluitstukken open zijn. 
 Ga voorbij de vuurlijn en vervang het doel. 
 Vooraleer aan de medeschutters de melding te geven dat zij hun schietoefening kunnen 

hervatten, past het zorgvuldig te controleren dat er zich niemand voorbij de vuurlijn bevindt. 
 

Dezelfde procedure dient steeds strikt toegepast wanneer er iemand voorbij de vuurlijn moet om welke 
reden dan ook. 
 
Art. 31) Reinigen van de wapens. 
Het algemeen onderhoud en reiniging van de wapens dient bij de schutter thuis of bij de wapenmaker 
te gebeuren. Kleine reinigingen om de bedrijfszekerheid van het wapen te garanderen, wanneer men 
bijvoorbeeld met een zelfde wapen aan verschillende schietoefeningen wenst mee te doen, is echter 
wel sporadisch toegestaan met inachtneming van alle veiligheidsregels. 
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3. ONDERHOUD EN REINIGING VAN DE SCHIETSTAND. 
 
Art. 32) Na het schieten moeten alle doelen uit de schietbanen verwijderd worden, l.S.S.F. 
schietkaarten op de daarvoor voorziene plaats, de schijfhouders terug op de voorziene plaats. 
 
Art. 33) De schutter zal de stand verlaten zonder voorwerpen achter te laten. Hulzen, verpakkingen, 
doelen, enz. zal hij in de daarvoor bestemde bakken deponeren. 
 
Art. 34) Technisch onderhoud. 
Het technisch onderhoud van de schietstand wordt uitgevoerd door het Ministerie van 
Landsverdediging. 
 

4. SCHIETTECHNIEKEN 
Art- 35) Het vuren in een andere richting dan de kogelvanger en op andere voorwerpen of doelen dan 
dewelke zijn toegelaten op de desbetreffende stand is verboden. 
 
Art. 36) Bij elke schietoefening wordt de schutter die het langste lid is van de vereniging automatisch 
aangesteld als verantwoordelijke voor deze schietoefening. Hij zal dan ook toezien op het goede en 
veilige verloop van de schietoefening. Bij wedstrijden zijn steeds monitoren en toezichters aanwezig. 
 
Art. 37) Elk gebruik van kogels met hardstalen kern, lichtkogels of lichtspoormunitie en kwikhoudende 
munitie is ten strengste verboden. Dit geldt ten allen tijde en voor alle schietbanen. 
 
Art. 38) Het bestuur kan 1 of meerdere schietbanen gedurende een welbepaalde periode 
voorbehouden voor: 

1. trainingen (in groep) voor bepaalde disciplines; 
2. het inrichten van wedstrijden; 
3. het ter beschikking stellen van een schietbaan aan erkende wapenhandelaars en 

verzamelaars voor het testen van wapens; 
4. het inrichten van de praktische hanterings- en schietproef, opgelegd door de wetgeving ter 

zake. 
Dit wordt bekendgemaakt aan het uithangbord in het bureel, en de ingang van de voorbehouden 
schietstand wordt versperd. De toegang tot deze stand wordt strikt beperkt tot de leden die deelnemen 
aan de activiteit waarvoor de stand is voorbehouden, evenals de uitbater, de bestuursleden en de 
toezichters (maximum 2 personen). 
 
Art. 39) de volgende schiettechnieken zijn verboden: 

1. Volautomatisch schieten; 
2. Schieten op menselijke silhouetten; 
3. Gewelddadige scenario's; 
4. Realistische situaties: 
5. Schieten vanuit dekking; 
6. Schieten waarbij het wapen verborgen wordt gehouden; 
7. Het gebruiken van een holster, uitgezonderd bij erkende trainingen van schiet disciplines 

waarbij het gebruik van een holster voorgeschreven is 
8. vanuit de heup te schieten; 
9. Schieten met miniatuurkanonnen: 
10. De hieronder weergegeven bepalingen opgenomen in het K.B. van 13 juli 2000 dienen strikt 

nageleefd te worden. 
 
Art 39bis) Van volgende kalibers (niet limitatieve lijst) wordt het gebruik toegestaan, tenzij 
andersluidende en strengere bepalingen, o.a. opgelegd door het Ministerie van Defensie (staande 
orders schietstand, orders Korpscommandant...). In dit laatste geval dienen ALLE schutters zich aan 
de opgelegde beperkingen te houden. 

1. voor pistolen en revolvers: van kaliber .17 tot en met .50 
2. voor geweren: van kaliber.17 tot en met kaliber .458 
3. voor gladloopgeweren: van kaliber .410 tot kaliber 12 
4. voor zwartkruitwapens: alle pistolen en geweren 
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5. DOELEN 

Art. 40) Er mag op geen andere voorwerpen dan op daartoe ontworpen doelen worden geschoten. 
 
Art. 41) Normaal schiet men op l.S.S-F.-schietkaarten. 
 
Art. 42) Er zijn ook andere doelen ter beschikking (dierensilhouetten, bowling pins, enz). Deze doelen 
mogen slechts gebruikt worden indien aan de volgende voorwaarden voldaan is: 

1. Toestemming verkregen hebben van een toezichter of bestuurslid en de door hem opgelegde 
voorwaarden strikt toepassen. Deze toestemming is eenmalig, en dient daarom telkens 
opnieuw verkregen te worden. 

2. Strikt en continu toezicht van een toezichter of bestuurslid. 
3. De doelen mogen uitsluitend gebruikt worden voor het trainen en wedstrijdschieten van de 

disciplines waarvoor ze ontworpen zijn. 
4. Alle doelen worden geplaatst op de daarvoor voorziene inrichting (schijfhouders). 
 
6. BIJKOMENDE ALGEMENE REGLEMENTEN. 

 
Art. 43) Een persoon die geacht wordt de veiligheid of de waardigheid van de aanwezige personen of 
van de club te schaden, zal gevraagd worden onmiddellijk de terreinen te verlaten. 
 
Art. 43a) Leden die zich binnen of buiten de vereniging niet ordelijk gedragen, of door woorden of door 
daden een ongunstige invloed op de medeleden uitoefenen of de goede naam van de vereniging op 
een of andere wijze benadelen, kunnen door het bestuur/uitbater preventief geschorst worden. Deze 
schorsing betreft een tijdelijke schorsing van ten hoogste 1 jaar. In beroep gaan tegen deze 
preventieve schorsing is niet mogelijk. Geschorste leden verliezen voor de tijdsduur van de schorsing 
alle aan het lidmaatschap verbonden rechten en mogen niet aan clubactiviteiten deelnemen. 
 
Art. 44) Al de gevallen, in huidig reglement niet voorzien, kunnen door de beheerraad aangevuld 
worden. Indien naast dit huishoudelijk reglement ook de statuten onvoldoende duidelijkheid omtrent 
een mogelijke situatie zouden scheppen worden niet vermelde richtlijnen, rechten en verplichtingen 
geïnterpreteerd zoals voorgeschreven in wetten en dekreten met betrekking tot de schietsport en het 
gebruik van de schietstand(en). 
 
Art.45) Ingeval van twijfel over de juiste interpretatie van één of meerdere reglementen, moet 
bijkomende uitleg gevraagd worden aan de uitbater of aan een bestuurslid. 
 
Art. 46) Ieder lid van de vereniging kan dit huishoudelijk reglement vanaf het moment van zijn 
aanvaarding als lid ter inzake vragen. Tevens wordt het op een voor iedere gebruiker van de 
schietstand duidelijk zichtbare plaats opgehangen. 
 
Art 47. Alleen leden die de goedkeuring hebben van de militaire overheid worden op het militaire 
domein toegelaten. De aanwezigheid van niet-leden, gelegenheidsbezoekers, familie van de leden etc 
is ten strengste verboden. De club maakt jaarlijks 1 nominatieve lijst over aan Defensie. Indien uw 
gegevens niet voorkomen op deze lijst bent U niet gerechtigd het militaire domein te betreden. 
 
Aldus opgemaakt te BERCHEM,  
 
   
Gust Geyskens, uitbater 

 
 


