Gebruik Luchtstanden(max 7.5 joules)
De Meyton standen ( 12) worden enkel gebruikt in volgende omstandigheden
--‐
--‐
--‐

--‐

Bij wedstrijden lucht
Als oefening voor wedstrijdschutters
Als oefening voor al de anderen die bewezen hebben dat ze een oefenbeurt hebben kunnen
schieten op de oude toestellen, waarvan geen enkel schot buiten de puntentelling 1--‐ 10 lag,
dit om schade aan de Meytons te minimaliseren
Een bijkomend teken zal aangebracht worden op de scankaart voor de geslaagden van de
Meytonproef

De oudere luchtstanden (10) mogen gebruikt worden door iedereen
--‐
--‐
--‐

Beginnende schutters tijdens en na de opleidingscursus
Schutters ter voorbereiding en tijdens hun proef om te schieten op de meytons
Schutters die niet slagen in de meytonproef
Deze proef omvat 60 schot voor de mannen en 40 schot voor vrouwen en minderjarigen.

In geval van twijfel over joules vragen aan de voorzitter

Gebruik Standen Vuurwapens(kelder)
De enige minderjarigen (16--‐ 18) die aanwezig mogen zijn op standen A--‐ B zijn deze die in het bezit zijn
van een voorlopige sportschutterslicentie.

Stand A
Pistolen, revolvers en karabijnen met normale pistool--‐ en revolvermunitie.
Gladloopwapens, enkel met sportslugs aangekocht in de club.
Luchtdrukkarabijnen met een hogere energie dan wedstrijdwapens(7.5)
Op 3 banen in de A stand kan ook op 15 meter geschoten worden door :
--‐ de bowlingpinschutters om hun handwapen af te stellen voor Bowlingpin
--‐ Schutters met wapens met verouderde kalibers . Om deze schutters overeenkomstig de
wetgeving in orde te houden zal de eerste en derde dinsdagvoormiddag van de maand een
interne training voorzien worden, dienend voor de kalibers 6.35mm – 7.65 mm – 9 mm
Hang je kaart op een goede hoogte d.w.z. naargelang jullie grootte.
Controleer nadien of jullie in de verlengde van je miklijn steeds de kogelvang zien en niet de
buitenkader, muur, vloer of plafond.

Heropening B--‐ stand
Momenteel is het enkel toegelaten te schieten met pistool, revolvers en karabijnen met
normale pistool--‐ en revolvermunitie en dit enkel op 25 meter
Parcoursschieten, schieten op klepel--‐ en bowlingpintoestellen
Aangezien de reglementen niet gevolgd worden werd het volgende voorgesteld op de
bestuursvergadering van 5/10/2015 en aanvaard:

De B stand is enkel te gebruiken voor:
--‐
--‐
--‐
--‐
--‐
--‐

Politiediensten
Bowlingpintoestel
Kleppenmachine
Parcoursschutters
Pompaktie(met opgerolde matten)
Vrij pistool( max 2 personen in de stand en dit na 21:00 uur)

De redenen die het verbod rechtvaardigen:
--‐
--‐
--‐
--‐
--‐
--‐

Zowel op 25 meter als 50 meter is er geen volledige afsluiting
Eveneens geen aansluitende tafels
Geen geluidsalarmen aanwezig
Geen rode lichten aanwezig
Schutters zelf melden gevaarlijke houding van andere schutters, welke naar de
doelen gaan zonder rekening te houden met de andere schutters
Als uitbater neem ik door deze tekortkomingen geen verantwoordelijkheid meer

Na volledige afwerking B--‐ stand
De schijven hangen steeds voor de kogelvang op de rode rubber d.m.v. wasknijpers of dergelijks,
door de schutter zelf mee te brengen.
Er zal niet meer op 15 meter geschoten worden. Dat kan alleen nog op 3 banen in de A stand bv om
jullie handwapen af te stellen voor Bowlingpin.

Er kan enkel nog geschoten worden op 25 meter en op 50 meter(zie
uitz.)
De standplaats voor de schutters bevindt zich op 25 meter. Er mag geschoten worden met

-‐

pistool, revolver en karabijnen met normale pistool--‐ en revolvermunitie

--‐

gladloopwapens, enkel met sportslugs aangekocht in de club

Hierbij dienen de rode matten omhoog gedraaid.
De standplaats voor de schutters bevindt zich op 50 meter. Er mag geschoten worden met:
--‐ Luchtdrukkarabijnen met een hogere snelheid dan wedstrijdwapens
--‐ Vrij pistool
--‐ Karabijnen .22 alle houdingen
--‐ Tot 2000 joules kan op de 5 banen van de B stand geschoten worden. Voorlopig zijn dit de
kalibers .17, .22 Lr,.22 Hornet, .222, .223 en .30M1.
Houd er rekening mee dat sommige, zeker de . 223, staal kunnen bevatten en dus verboden
zijn.
--‐ Wettelijk is het verboden te schieten met geheel of gedeeltelijke staalkoppen. Deze
beschadigen de kogelvang en de rest op zijn af te leggen traject. Zelfs recente munitie kan
stalen kernen bevatten. In ieder geval de NATO kalibers.
Daartoe hebben we magneten bevestigd op diverse plaatsen., gebruik ze telkens je een
nieuwe doos munitie aanspreekt. Desnoods test iedere kogel.
-‐
30--‐ 30 is normaal gezien geen probleem. Zeker niet voor de herladers onder ons. Probleem is
wel degenen die fabrieksmunitie aankopen. Vraag even om de testplaten te gebruiken,
vooraleer je beschadigingen aanbrengt.
--‐ Wapens met krachtigere munitie(doch eveneens geen staal houdende munitie) kunnen
“sporadisch” gebruik maken van de hiertoe speciaal aangekochte schietbak. Deze bak dient
door de schutter zelf geplaatst te worden en na gebruik en opruiming terug in zijn
standplaats te worden geborgen.
--‐ Het zijn enkel jagers en andere vergunninghouders, die wapens +2000 joules aankochten
via hun jachtverlof of een andere club, welke officieel deze kalibers mag schieten, welke met
deze wapens “sporadisch” mogen gebruiken
--‐

Gladloop mag niet geschoten worden op 50 meter.

KEGEL – EN KLEPELTOESTEL
--‐ Beide toestellen staan vlak tegen de kogelvang, achter de groene houders welke hiervoor
verplaatst dienen te worden
--‐ Er mag geschoten worden met wapens en kalibers en op de wijze voorzien door vsk voor
het kegeltoestel(enkel handvuurwapens) en voorzien in het huishoudelijk reglement van
Trigger vzw voor wat betreft het klepeltoestel.(handvuurwapens en lange wapens)
Stellen we vast dat onze raad genegeerd wordt vliegt de overtreder buiten. Vinden we de dader
niet, mag enkel nog geschoten worden met de kalibers die wij bepalen, desnoods enkel nog met .22.
Dit is natuurlijk spijtig voor degene die zijn schietbeurten moet bewijzen maar nood breekt wet en
gezonde sociale controle is geen verraad.
We hebben al langer camerabewaking . Deze is gevoelig uitgebreid en alles wordt opgenomen dit
overeenkomstig met de wet op de privacy.
Iedereen kan een slecht schot plaatsen maar meldt het aan de stand verantwoordelijke. Zie je
iemand iets verkeerd doen, meldt het eveneens. Gaat dit moeilijk voor je , meldt het op mijn email
voorzitter@triggervzw.be Ik mag zeggen dat we momenteel over een mooie accommodatie
beschikken waar het gezellig toeven is, zowel tijdens als na het schieten. Dat mag ook na een
investering van meer dan 300.000 euro. Gebruik alles alsof het uw eigendom is.
Noot:
Het is nog altijd de regel dat, na het schieten:
--‐ Iedereen zijn eigen hulzen opruimt
--‐ Gebruikte kaarten in de bakken worden achtergelaten
--‐ Gebruikte toestellen dienen teruggeplaatst in hun standplaats

Er dient nog op gewezen dat enkel mag geschoten worden dan op de gekende toestellen en
schietschijven, met uitzondering van attributen gebruikt tijdens een aangevraagde funshooting,
pompaktie schieten en westernshooting.
Schutters met voorlopige licentie zijn verplicht hun niet gebruikte munitie in de stand te laten. Idem
voor houders van een definitieve licentie welke gebruik maken van de clubwapens, zonder te
beschikken over een wapen van het gebruikte kaliber.
Er mag echter geen munitie te veel blijven in de kluizen. Gebruik deze munitie alvorens nieuwe aan
te kopen. Het bestuur zal regelmatig controleren of er munitie aanwezig is van andere schutters en
deze munitie verwijderen.

DE RAEVE Marcel
Voorzitter Trigger vzw

