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HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

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

 

A. DEFINITIES 
 
Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder:  
 

 Schietstand : geheel van alle delen die horen tot de infrastructuur van de club die 
aan recreatief- of aan sportschieten doet en waarvan de exploitant een erkenning 
heeft ontvangen van de gouverneur van de provincie die bevoegd is voor het adres 
van de schietstand.  

 Schietruimte : alle delen waar vergunningsplichtige vuurwapens aanwezig kunnen 
zijn of gebruikt kunnen worden.  

 Cafetaria : gedeelte van de inrichting waar leden en bezoekers toegang toe hebben 
en waar de vuurwapens opgeborgen aanwezig zijn.  

 Titularis van de erkenning : natuurlijke of rechtspersoon die, overeenkomstig artikel 
20 van de wapenwet erkend is om de schietstand uit te baten.  

 Uitbater/verantwoordelijke : uitvoerder van de Titularis van de erkenning die ten 
volle bevoegd is om daden van uitvoer te stellen. 

 Schutter : lid van Winchester Club of occasionele dagschutter die toegang heeft tot 
de schietstand en daar vuurwapens manipuleert. 

 Schietstandenbesluit : Koninklijk Besluit van 13 juli 2000 tot bepaling van 
erkenningsvoorwaarden van schietstanden, zoals gewijzigd. 

 Wapenvergunning : vergunning tot het voorhanden hebben van een 
vergunningsplichtig wapen die is afgegeven:  
- Krachtens artikel 11 van de wapenwet; 
- Krachtens de wet van 3 januari 1933, voor zover de datum van afgifte, zoals vermeld 
op deze vergunning, minder dan vijf jaar geleden is.   
- Krachtens de wet van 3 januari 1933, indien de hernieuwing van de vergunning 
werd aangevraagd bij de bevoegde dienst overeenkomstig artikel 48, tweede lid van 
de wapenwet. 

 Toezichter : persoon die door de uitbater aangesteld is om mede aanwezig te zijn 
telkens de schietactiviteiten plaatsvinden. 

 

  



 
3 

B. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 
 
 Dit huishoudelijk reglement regelt de betrekkingen van de uitbater met zijn/haar leden, 

met alle gebruikers van de schietstand en bezoekers van de cafetaria.  
 
 Wijzigingen aan dit huishoudelijk reglement vereisen een eenvoudige beslissing van de 

uitbater/verantwoordelijke. 
 De uitbater/verantwoordelijke zorgt ervoor dat het onderhavige reglement ter kennis 

gebracht wordt aan de leden van Winchester Club. De leden van de club en de 
occasionele dagschutters worden geacht kennis te hebben van onderhavig 
huishoudelijk reglement. 

 Het aansluiten bij Winchester Club als lid of het gebruiken van de schietinstallaties, 
verbindt het lid of de occasionele dagschutter er toe kennis te nemen van alle 
reglementen die de inwendige orde binnen de schietstand regelen en er zich naar te 
gedragen. De instructies van de toezichters moeten strikt worden opgevolgd.  
 Vooraleer het schieten aan te vangen dienen alle schutters en occasionele 

dagschutters zich aan te melden in de cafetaria. De schutters zullen zich inschrijven in 
het aanwezigheidsregister zoals bedoeld in artikel 3, § 4 van het 
schietstandenbesluit. De schutter dient zijn naam, evenals het type (b.v. pistool, 
revolver, schoudervuurwapen, luchtdruk) en het kaliber van de gebruikte wapens te 
noteren. De datum van het bezoek, alsook het uur van aankomst en van vertrek dient 
te worden genoteerd. 

 Enkel schutters die houder zijn van één van de volgende documenten mogen 
vergunningsplichtige vuurwapens manipuleren in de schietruimte:  
 de houder van een geldige wapenvergunning afgegeven op zijn naam;  
 de houder van een geldige sportschutterslicentie of van een geldige voorlopige 

sportschutterslicentie ; 
 de houder van een geldige dagkaart als occasioneel schutter ; 
 de houder van een geldig getuigschrift van erkenning als wapenhandelaar of als 

verzamelaar, voor zover met de wapens geschoten wordt voor hun noodzakelijke 
onderhoud en testen;  

 de houder van het bedoelde attest uitgereikt door of namens de 
provinciegouverneur waaruit blijkt dat de schutter zich mag voorbereiden op de 
praktische proef.  

 De houders van een geldige wapenvergunning kunnen, in de schietruimte, 
vuurwapens ontlenen aan andere schutters, voor zover de geleende wapens van 
hetzelfde type zijn als het type wapen waarvoor aan de ontlener een 
wapenvergunning werd uitgereikt.  

 De houders van een geldige sportschutterslicentie of van een geldige voorlopige 
sportschutterslicentie kunnen, met het oog op het beoefenen van het 
sportschieten, in de schietruimte, vuurwapens ontlenen aan andere schutters, 
voor zover de geleende wapens behoren tot een wapencategorie waarin de 
sportschutterslicentie of de voorlopige sportschutterslicentie geldig is.  
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 In de gevallen zoals bepaald in §1 en §2 geldt dat de wapens enkel worden 
uitgeleend voor de duur van de schietactiviteit op de schietstand en mits 
toestemming van hun bezitter. Onder geen beding mogen vuurwapens van 
andere schutters worden gebruikt zonder hun uitdrukkelijke toestemming. Indien 
de uitlener niet aanwezig is, dient een schriftelijke toestemming te worden 
voorgelegd.  

 Aan de houder van het in artikel 5, §3, 8° bedoelde attest kan door de uitbater, 
de toezichter, de houder van een wapenvergunning of de houder van een 
sportschutterslicentie een wapen ter beschikking worden gesteld met het doel 
zich voor te bereiden op de praktische proef. Er is steeds vereist dat de uitbater, 
de toezichter, de houder van de wapenvergunning of de houder van de 
sportschutterslicentie aanwezig zijn tijdens het schieten.  

 
 Winchester Club stelt zijn accommodatie, onder verantwoordelijkheid van de erkende 

exploitant, ter beschikking van zijn leden de welke deze binnen de geldende normen 
gebruiken. Bezoekers zijn niet in de schietruimten toegelaten. Enkel leden en occasionele 
dagschutters mogen de schietruimten benutten volgens de regels van de club. 

 De titularis van de erkenning of de uitbater is niet verantwoordelijk voor enige 
lichamelijk letsel, materiële schade of enig ander nadeel dat voortvloeit uit het gebruik 
van de schietstand of dat ontstaat ten gevolge van een ongeval.  

 De ter beschikking gestelde infrastructuur, waaronder begrepen de schietbanen, doelen, 
installaties, etc., zullen alleen gebruikt worden in de voor de desbetreffende discipline 
beschikbaar gestelde stand.  
 Elke schutter is ertoe gehouden de toezichter in te lichten over schade die ontstaat 

aan de infrastructuur. Zowel schade die ontstaat door de eigen daden van de 
schutter, als door de daden van andere schutters dienen te worden gemeld.  

 De schutters zijn er toe gehouden de schade te vergoeden die door opzet, door 
onachtzaamheid en/of door het niet naleven van de toepasselijke reglementen of 
instructies van de toezichter heeft aangericht.  

 Indien geen melding wordt gedaan aan de toezichter worden alle schutters wiens 
aanwezigheid in de schietruimte blijkt uit het aanwezigheidsregister ten tijde van het 
ontstaan van de schade geacht hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk te zijn voor de 
aangerichte schade.   

 Elk lid mag een genodigde aspirant-schutter(occasionele dagschutter) meebrengen. Het 
lid is verantwoordelijk voor zijn genodigde. Hij/zij zal tijdens de schietbeurt toezicht 
uitoefenen. Indien er financiële voorwaarden verbonden zijn aan het schieten, dan zal 
hij/zij er voor zorgen dat de genodigde daaraan voldoet.  
 Maximaal één maal per jaar kan een genodigde, die niet beschikt over de nodige 

documenten om aan sportschieten te doen, kennismaken met de schietsport en 
vergunningsplichtige wapens hanteren op de schietstand. Daarbij dienen de volgende 
regels te worden nageleefd:  
 De uitbater of de toezichter vult vooraf een dagkaart in. Zij sturen een afschrift 

van deze dagkaart naar de provinciegouverneur, bevoegd voor de verblijfplaats 
van de gastschutter binnen de zeven dagen. 

  



 
5 

 De gastschutter wordt te allen tijde begeleid door een begeleider die daartoe is 
aangeduid door de uitbater of zijn toezichter. De aangeduide begeleider van de 
gastschutter dient aan de voorwaarden te voldoen om zelf te zijn vrijgesteld van 
het afleggen van de praktische proef indien hij een vergunning zou aanvragen 
voor een wapen dat van hetzelfde type is als het wapen dat gebruikt wordt door 
de gastschutter (vb. de houder van een geldige sportschutterslicentie die geldig is 
in de wapencategorie waartoe het wapen dat door de gastschutter 
gemanipuleerd zal worden behoort).  

 De begeleider dient de gastschutter vooraf de geldende veiligheidsregels en de 
werking van het wapen uit te leggen. Hij stelt het wapen ter beschikking en ziet 
erop toe dat het wapen veilig gemanipuleerd wordt. Na het schieten neemt de 
begeleider het wapen onmiddellijk terug in bezit.  

 De uitbater/verantwoordelijke is te allen tijde bevoegd om toe te zien op de veiligheid op 
de schietstand en op het naleven van de toepasselijke reglementen en voorschriften die 
van toepassing zijn op de stand.  
 De uitbater/verantwoordelijke kan toezichters aanstellen die bovenvermelde 

bevoegdheden hebben. De toezichters dienen de uitbater/verantwoordelijke in te 
lichten over elk incident omtrent de veiligheid en omtrent het naleven van de 
toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen, alsook omtrent het naleven 
van dit huishoudelijk reglement en de andere reglementen die van toepassing zijn. 

 De exploitant, de uitbater/verantwoordelijke en elke toezichter heeft op elk ogenblik 
en over de gehele infrastructuur het recht om ieder persoon die deze betreedt, er 
zich bevindt of deze verlaat op volgende voorwerpen en documenten te controleren 
en ze zich te laten voorleggen: 
 lidkaart van de club 
 identiteitskaart 
 wapens en de documenten die op deze wapens betrekking hebben 
 munitie 
 voorlopige of definitieve schutterslicentie 
 

leder lid wordt geacht zijn volledige en spontane onvoorwaardelijke medewerking te 
verlenen aan een dergelijke controle.  
 Bij onregelmatigheden of onveilige toestanden mogen de uitbater en de toezichters de 

schutter terechtwijzen of hem verbod opleggen om verder te schieten, en hem te 
gelasten de schietruimte of zelfs de schietstand (definitief) te verlaten.  

 Een schutter die een sanctie gekregen heeft van een toezichter of verantwoordelijke, kan 
hiertegen schriftelijk en aangetekend bezwaar indienen binnen de 8 dagen bij 
Winchester Club. Dit bezwaar wordt gericht aan de uitbater/verantwoordelijke. 

 Alle leden van Winchester Club die geen (voorlopige) sportschutterslicentie bezitten, 
moeten aan de club een uittreksel uit het strafregister overhandigen bij voltrekking van 
het lidmaatschap overeenkomstig het bepaalde in artikel 3, 3° schietstandenbesluit. Aan 
de leden die nalaten aan deze verplichting te voldoen zal de toegang tot de schietstand 
geweigerd worden.  
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 De leden dienen jaarlijks bij vernieuwing van het lidmaatschap een recent  uittreksel 
van het strafregister te overhandigen (max. 3 maanden oud).  

 Het bepaalde geldt niet in volgende gevallen :  
 voor de houders van een geldig jachtverlof; 
 voor de houders van een geldige sportschutterslicentie of een geldige voorlopige 

sportschutterslicentie;  
 voor de houders van een geldige Europese vuurwapenpas die is afgegeven in een 

andere lidstaat van de Europese Unie  
Voornoemde leden dienen een kopie in te dienen van het vermelde document, bij 
aanvang van het lidmaatschap en de jaarlijkse vernieuwing hiervan. 

 

C. GEBRUIK VAN DE SCHIETSTANDEN 
 

 Uit fairplay t.o.v. andere schutters zal iedere aanwezige op de schietstand de stilte 
bewaren en de andere schutters niet storen tijdens de schietbeurt.  

 
Afdeling 1 – Veiligheid 

 
 Bij het betreden van de schuttersruimte zijn ten allen tijde oor- en oogbescherming 

verplicht. 
 

 Bij Brand in de schietstand geldt dat : 
 Onmiddellijk de schietoefening beëindigen en indien mogelijk de 

veiligheidsmaatregelen met betrekking tot de wapens uitvoeren.  
 Telefonisch de brandweer verwittigen. 
 Telefoonnummer hulpdiensten 112 (algemeen nummer)  

 Brandweer: 100 
 Politie: 101 
 Ambulance: 100  

 Brandbestrijdingsmateriaal gebruiken, indien mogelijk. 
Indien mogelijk, zal diegene die de brand opmerkt, reeds trachten de brand te 
bestrijden met de aanwezige brandbestrijdingsmiddelen (brandblusapparaat). 

 Wanneer de brand niet onmiddellijk bedwongen kan worden moet men de 
schietstand ontruimen.  
 

 Bij een Schietincident geldt dat : 
 Onmiddellijk de schietoefening stopzetten en de veiligheidsmaatregelen op de 

wapens uitvoeren. 
 Telefonisch de hulpdiensten via het telefoonnummer 100 verwittigen.  
 EHBO materiaal aanwenden: de EHBO kast bevindt zich aan de ingangsdeur van de 

schietruimte. 
 De uitbater, minstens een toezichter verwittigen.  
 Niemand mag de terreinen verlaten vooraleer de officiële instanties aanwezig zijn en 

hiervoor de toestemming hebben verleend.  
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 Bij andere incidenten die een tussenkomst vereisen (ONHEIL)  

 Onmiddellijk de schietoefening stopzetten en de veiligheidsmaatregelen toepassen 
(beëindigen). 

 Telefonisch de hulpdiensten via het telefoonnummer 100 verwittigen. 
 Op aanwijzing de installaties ontruimen.  
 De uitbater, minstens een toezichter verwittigen.   

 
 Alle leden en gebruikers dienen zich te allen tijde strikt te houden aan art. 3 § 9° van het 

schietstandenbesluit, dat luidt als volgt:  
1. Alcoholische dranken mogen slechts worden genuttigd door particuliere schutters die 

hun schietactiviteiten volledig hebben beëindigd, en in geen geval binnen de 
schietruimte. 

2. In deze ruimten geldt tevens een algemeen rookverbod.  
3. De toegang tot de schietstand wordt ontzegd aan elke persoon die kennelijk in staat 

van dronkenschap verkeert of in een soortgelijke staat ten gevolge van het gebruik 
van drugs of geneesmiddelen. 

4. Het gebruik van alcoholische dranken, drugs of geneesmiddelen in de schietruimte is 
strikt verboden.  

 
 De uitbater/verantwoordelijke en/of de toezichter die vaststellen dat een schutter bij het 

begin van de schietbeurt kennelijk niet veilig wapens kan manipuleren door een staat 
van fysiek onvermogen (b.v. depressie, zwakte, staat van dronkenschap soortgelijke staat 
ten gevolge van het gebruik van drugs of geneesmiddelen) kunnen de betrokkene 
verzoeken de schietruimte en/of de schietstand te verlaten.  

 Op de schietstand mogen alle vergunningsplichtige vuurwapens worden gebruikt die niet 
zijn uitgesloten in artikel 2 van bijlage 1 bij dit reglement  

 Op de schietstand mag alle munitie worden gebruikt, behalve de munitie die is 
uitgesloten op basis van artikel 1 van bijlage 1 bij dit reglement  

 De wapens moeten steeds in goede staat van onderhoud verkeren en de munitie voor 
deze wapens moet dusdanig gekozen zijn dat het wapen volledig storingvrij werkt. 
Wapens en munitie die, op basis van de milieuvergunning van de schietstand, niet 
toegelaten zijn in het type waaronder de schietstand is ingedeeld, mogen niet gebruikt 
worden.  

 

Afdeling 2 - WAPENHANDELING - DRILL VAN DE SCHUTTERS 

 
 Vervoer en verpakking van het wapen 

 Tijdens het vervoer dienen de vuurwapens ongeladen en verpakt te zijn in een 
afgesloten koffer én voorzien te zijn van een trekkerslot of een equivalente 
beveiliging.  

 Eens op de terreinen van de schietstand aangekomen, zullen de verpakte wapens 
door de schutters bij zich in de cafetarie bewaard worden in afwachting van de 
deelname aan een schietoefening. Ook na de schietoefening zullen de wapens 
verpakt terug in het clubhuis bij de schutter worden bewaard.  

 
 



 
8 

 In- en uitpakken van wapen en munitie  
 Er is te allen tijde slechts één wapen uitgepakt. 
 Er kan NOOIT met wapens van baan gewisseld worden tenzij onder gesloten 

verpakking.  
 Het wapen en de munitie wordt enkel aan de schiettafel op de vuurlijn uit- en 

ingepakt, onder voorwaarde dat de vuurlijnbeveiliging niet in werking is.  
 Het wapen zal meteen GEHEEL ONTLADEN, (dus zonder lader voor pistolen) met het 

sluitstuk open en met de loop naar de kogelvanger gericht op de schutterstafel 
(aan de vuurlijn) worden neergelegd.  

 Laden van het wapen  
 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.)  

 De schutter zal tijdens het laden zich zo opstellen dat de loop van het wapen altijd in 
de richting van het doel blijft.  

 De schutter zal, uit veiligheidsoverweging, niet meer dan 5 patronen in de lader 
plaatsen.  

 De schutter zal, vanaf het ogenblik dat hij munitie in het wapen brengt, dit wapen 
vast nemen en het onder geen enkele voorwaarde terug neerleggen voordat het 
wapen geheel ontladen is en het sluitstuk open is.  

 De schutter zal, vanaf het ogenblik dat hij munitie in het wapen brengt, het wapen 
stevig vasthouden en het pas neerleggen wanneer het wapen volledig ontladen is, 
met het sluitstuk of de trommel open. De trekkervinger wordt slechts op de trekker 
geplaatst vanaf het ogenblik dat de schutter de beweging om het wapen naar het 
doel te brengen, heeft ingezet. 

 Ontwapenen en ontladen van het wapen dient als volgt te gebeuren: 
Voor 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. 

 Maak nu de lader leeg. Let er op dat tijdens al deze handelingen de loop van het 
wapen steeds in de richting van de kogelvanger blijft.  

 

 Voor 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 verwijder met behulp van de uitwerpstang (verbonden met 
de uitwerpster) de patronen uit de trommel. Let vooral bij deze laatste handeling 
ook goed op dat de loop van het wapen steeds in de richting van de kogelvanger 
blijft. Het wapen mag wel wat naar boven gekanteld om het uitnemen van de 
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patronen (of de hulzen) te vergemakkelijken, maar in het horizontale vlak moet 
het wapen op de kogelvanger gericht blijven. 

 Leg het wapen met geopende trommel neer, de loop in de richting van de 
kogelvanger.   

 Voor 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 verankerd te worden. 
 Het sluitstuk moet hoe dan ook open blijven als het wapen wordt neergelegd.  

 Het oplossen van storingen.  
 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.  

 Bij het niet afgaan van de munitie na het overhalen van de trekker (een ketser) dient 
men volgende stappen te doorlopen : 
 Houdt het wapen minimum 10 seconden (om absoluut zeker te zijn 30 sec.) op 

het doel gericht (er kan nl. nog een naverbranding optreden waardoor het kruit in 
de patroon slechts na enkele seconden vuur zal vatten). 

 Ontlaadt het wapen en open het sluitstuk (veiligheidsprocedure). 
Indien een gepercuteerde maar niet afgeschoten patroon wordt aangetroffen (een ketser 
genoemd) dient deze met enige omzichtigheid (deze patroon dient als onstabiele munitie te 
worden aanzien) in de “afvalmunitie-bak” van de schietstand gedeponeerd te worden. Deze 
bak bevindt zich op de tafel in de schietruimte. 
 Wanneer bij het afvuren van het wapen een merkelijk lichtere terugslag wordt bemerkt 

dan normaal, dan dienen de volgende stappen worden doorlopen : 
 Ontlaadt het wapen en open het sluitstuk (veiligheidsprocedure). 
 Ga met een poetsstok door de loop of bij gebrek hieraan, kijk door de loop, om zeker 

te zijn dat er geen projectiel in is blijven steken. De kans dat een projectiel in de loop 
is blijven steken is zeker niet denkbeeldig. Het afvuren van een wapen terwijl nog een 
projectiel in de loop zit, kan leiden tot zware materiële en lichamelijke schade.  

 Reactie op de veiligheidsapparatuur !!!! 
 De schietstand is uitgerust met een vuurlijnbeveiliging die automatisch in werking 

zal treden wanneer er zich iemand voorbij de vuurlijn begeeft. De 
vuurlijnbeveiliging bestaat uit een rood verklikkerlampje en een pieptoon die op 
elke schietbaan zijn aangebracht.  

 Wanneer deze vuurlijnbeveiliging tijdens een schietoefening plots in werking 
treedt, moeten de schutters onmiddellijk het vuren stoppen, het wapen 
neerleggen, een stap achteruit zetten en wachten op instructies van de 
verantwoordelijke. 
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 Reinigen van de wapens.  
 Het algemeen onderhoud en reinigen van de wapens dient bij de schutter thuis of bij 

de wapenmaker te gebeuren. Kleine reinigingen om de bedrijfszekerheid van het 
wapen te garanderen, kan wel op de stand gebeuren.  

 De schutter is steeds verantwoordelijk voor zijn wapen en mag in geen geval zijn wapen 
onbeheerd achterlaten 

 

Afdeling 3 - ONDERHOUD EN REINIGING VAN DE SCHIETSTAND 
 
 Na het schieten moeten alle doelen uit de schietbanen verwijderd worden.  
 De schutter zal de schietruimte verlaten zonder er voorwerpen achter te laten. Hulzen, 

verpakkingen, doelen enz. zal hij in de daarvoor bestemde bakken deponeren. 
 Technisch nazicht voor de club 

 Het technisch nazicht omvat onderstaande punten en wordt uitgevoerd door een 
technisch onderlegd persoon, aangeduid door de uitbater/verantwoordelijke: 
 Controle op de goede werking van de vuurlijnbeveiligingen 
 Controle van de kogelopvanger 
 Controle op het vrij zijn van alle nooduitgangen 
 Controle op de aanwezigheid en goede staat van alle brandbestrijdingsmiddelen 
 Controle op de inhoud van de EHBO kast  

De technieker zal zijn bevindingen en eventuele herstellingen melden in het technische 
logboek en exploitatiedossier. 
 Eén maal per jaar worden alle brandblussers gecontroleerd door een erkende firma.  
 Om de 5 jaar zal de elektrische installatie gekeurd worden door een erkend organisme.   
 

Afdeling 4 - SCHIETTECHNIEKEN 
 
 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.  
 In de schietruimte mogen wapens onder geen geding gedragen worden in een holster.  
 De volgende schiettechnieken zijn in een gesloten schietstand verboden: 

 Volautomatisch schieten 
 Schieten op menselijke silhouetten 
 Gewelddadige scenario's 
 Realistische situaties  
 Schieten vanuit dekking  
 Schieten waarbij het wapen verborgen wordt gehouden  
 Gebruik van geluidsdempers  
 Het gebruiken van een holster  
 Schieten vanuit de heup 
 Snelvuren 
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Afdeling 5 - DOELEN 
 
 Er mag op geen andere voorwerpen dan op daartoe ontworpen doelen worden 

geschoten m.a.w. doelkaarten met minimumafmetingen van 20 x 20 cm. 
  

Afdeling 6 – TOEGELATEN KALIBERS EN WAPENS 
 
 Volgende type wapens en kalibers zijn toegestaan in Winchester Club : 

 Pistolen 
 Revolvers 
 Schoudervuurwapens 
 Luchtdrukwapens 
 Kalibers : 

 Luchtdruk 
 .22 LR, .22 magnum, .22 short, .22 long 
 6,35 
 7,65 
 9 mm 
 .32 
 .38 special – .38 super – 357 magnum 
 45 ACP 

Beperkingen inzake het wapengebruik en de munitie:  
 Het gebruik van de volgende wapens op de schietstand is verboden: 

 Wapens met gladde loop met uitzondering van 9 mm Flobert indien enkel geschoten 
wordt met kogels in dit kaliber (geen hagelpatronen). 

 Zwartkruitwapens 
 Het gebruik van de volgende munitie is niet toegestaan in de schietstand:  

 Indringende, brandstichtende of ontploffende munitie 
 Opensplijtende munitie voor pistolen en revolvers (holle punt) 
 Kogels met hardstalen kern, lichtkegels of lichtspoormunitie en kwikhoudende 

munitie 
 

AFDELING 7 - BIJKOMENDE ALGEMENE REGLEMENTEN 
 

 Elke persoon die geacht wordt de veiligheid of de waardigheid van de aanwezige 
personen of van de club te schaden, zal gevraagd worden onmiddellijk de infrastructuur 
te verlaten.  

 Alle gevallen, in huidig reglement niet voorzien, kunnen door de 
uitbater/verantwoordelijke aangevuld worden.  

 Ingeval van twijfel over de juiste interpretatie van één of meerdere reglementen, moet 
bijkomende uitleg gevraagd worden aan de uitbater/verantwoordelijke of toezichter.  
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Vereniging voor Sportschutters Winchester Club 

Ondernemingnr: 0772.279.158.  

Aangesloten bij FROS Amateursportfederatie vzw 

Schietstand Klasse A, gesloten, 25 meter 

Erkenningsnummer 13/2009/10 

 

 

Openingsuren : 

Donderdag, vrijdag en zaterdag  : 19 tot 23 uur 

Zondag      : 10 tot 13 uur 

Op donderdag, vrijdag en zaterdag is de cafetaria open tot 00.00 uur, 

op zondag sluit de cafetaria om 13 uur.  

 

 

Contactgegevens : 

Winchester Club 

T.a.v. Ursula Alen 

Averbodesesteenweg 107, B-2230 Herselt 

0478/921364 

info@winchesterclub.be 

www.winchesterclub.be 
 

mailto:info@winchesterclub.be

