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A – Algemeen 
1. Dit reglement geldt voor een ieder die zich in de accommodatie van schietsportvereniging 

Drechterland te Westwoud (hierna ook te noemen: de vereniging) bevindt. 
2. Onder inachtneming van en onverminderd de hen in de statuten, het huishoudelijkreglement en 

dit reglement gegeven taken en bevoegdheden, zal op de uitvoering van dit reglement worden 
toegezien door het bestuur, de baancommandant en de beheerder. 

3. Aanwijzingen en bevelen van het bestuur, de baancommandant of de beheerder met betrekking 
tot (de uitvoering van) dit reglement, dienen direct en zonder tegenspraak opgevolgd te worden. 
Discussie daarover met de gever van de aanwijzing of het bevel is op dat moment niet 
toegestaan. Klachten en op- of aanmerkingen daarover, dienen schriftelijk bij het bestuur 
ingediend te worden. 

4. Tijdens wedstrijden die, al dan niet onder auspiciën van de K.N.S.A., op de schietbanen van de 
vereniging gehouden worden, geldt dit reglement. Behalve waar deze specifiek de (leden van de) 
vereniging betreffende bepalingen bevat, geldt dit reglement onverkort naast de dan van 
toepassing zijnde wedstrijdreglementen en/of andere reglementen van de K.N.S.A. 

5. Alle bevoegdheden die aan de baancommandant of de beheerder toekomen, komen ook toe aan 
het bestuur en aan ieder bestuurslid afzonderlijk. Het bestuur of een bestuurslid zal slechts van 
deze bevoegdheden gebruik maken, indien de baancommandant of beheerder daartoe niet in 
staat is of als de veiligheid of een andere dringende reden, ter beoordeling van het bestuur of het 
bestuurslid, een direct ingrijpen noodzakelijk maakt. 

6. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. Het bestuur kan in 
voorkomende gevallen afwijken van het in dit reglement bepaalde. 

7. Dit reglement treedt in werking op 1 juni 2006. 
 
 
B – Veiligheid 

1. Richt een wapen nooit op iemand. 
2. Elk wapen, onverschillig of het zich in een koffer, tas, foedraal of in de hand bevindt, moet 

worden beschouwd als te zijn geladen. 
3. Indien een wapen, al dan niet in een koffer, tas of foedraal, verplaatst of niet gebruikt wordt, mag 

er zich geen kogel of patroon in de kamer, de clip, het magazijn of de cilinder bevinden. Bij het 
betreffende wapen moet, indien dit mogelijk is, ook zichtbaar zijn dat aan voorgaande is voldaan. 
Hiertoe moet, voor zover mogelijk,: 
a. bij een gasdrukwapen, zijnde geen vuurwapen: respectievelijk de veerspanner ontgrendeld of 

de kamer geopend, 
b. bij een geweer: de grendel geopend en, indien van toepassing, de patroonhouder verwijderd, 
c. bij een pistool: de kamer geopend en, indien van toepassing, de patroonhouder verwijderd, 
d. bij een revolver: de cilinder opengeklapt zijn,  
waarbij bij verplaatsing vuistwapens zoveel mogelijk met de loop rechtstandig naar beneden en 
geweren zoveel mogelijk met de loop rechtstandig omhoog worden gehouden 

4. Buiten de schietstand of de wapenopslag dient een wapen, met voor zover mogelijk onder 
inachtneming van het bij B3 bepaalde, deugdelijk opgeborgen te zijn in een koffer, tas of 
foedraal. Een geweer mag echter buiten de schietstand gereed gemaakt worden voor gebruik, 
dan wel worden opgeborgen, indien dit; 
a. respectievelijk direct voor dan wel na het schieten, 
b. op de daartoe bestemde plaats, 
c. met zo min mogelijk vertraging en 
d. onder inachtneming van de (overige) regels van de toepasselijke reglementen geschiedt. 

5. Het is slechts toegestaan een geweer onverpakt te verplaatsen: 
a. naar en van de wapen opslag, indien dit noodzakelijk is ter uitvoering van een technische 

ingreep die niet op de schietstand kan of mag worden uitgevoerd, of 
b. naar en van de schietstand, indien het een 

•  verenigingswapen, of 
•  een wapen dat, onder inachtneming van het in B4 bepaalde, buiten de schietstand 

gereed is gemaakt voor gebruik 
betreft. 

6. Het (op of aan het lichaam) dragen van een wapen in de verenigingsaccommodatie is verboden. 
7. Het is verboden een wapen of munitie onbeheerd in de verenigingsaccommodatie achter te laten. 
8. Het is verboden buiten de wapenopslag reparaties of onderhoud aan wapens uit te voeren of 

wapens te demonstreren. 
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9. Het is, behoudens voor de baancommandant bij de handhaving van de reglementen van de 
vereniging, verboden zonder toestemming van de eigenaar een wapen van iemand anders ter 
hand te nemen of aan te raken. 

10. Het is verboden te schieten wanneer men alcohol of enige andere stof, die invloed heeft op het 
bewustzijn, de aandacht of het verantwoordelijkheidsgevoel, heeft gebruikt.  

11. De beheerder is tijdens zijn dienst het hoogste gezag binnen accommodatie met betrekking tot de 
veiligheid en de naleving van dit reglement. Alle bevelen van de beheerder moeten direct en 
zonder tegenspraak worden opgevolgd. Hij kan een ieder van de schietstand, de schietbaan of, 
indien dit voor de veiligheid noodzakelijk is, uit de verenigingsaccommodatie (doen) verwijderen. 
Het is niet toegestaan over een bevel of aanwijzing van de beheerder of de baancommandant op 
de schietbaan met hem in discussie te gaan. 

 
 
C – Baanregels 
 
Algemeen 

1. Op de schietbanen en in de wapenopslag is roken verboden. 
2. Op de schietbanen is het dragen van deugdelijke gehoorbescherming verplicht. 
3. Het dragen van een deugdelijke veiligheidsbril bij het schieten wordt aangeraden. 
4. Het bestuur bepaalt de trainingstijden voor de verschillende categorieën en disciplines. Het kan in 

voorkomende gevallen hiervan ontheffing verlenen of hiervan afwijken. 
5. Alle gewone leden en juniorleden mogen, onder inachtneming van het onder G bepaalde, tijdens 

de voor hun categorie geldende trainingsuren vrij en zelfstandig gebruik maken van de 
schietstanden. Zij mogen daarbij gebruik maken van hun eigen of verenigingswapens. 

6. Indien er geen baancommandant aanwezig is, mag er niet geschoten worden. 
7. Indien er geen beheerder aanwezig is, doch wel een baancommandant, mag er slechts 

geschoten worden met eigen wapens en eigen munitie. Van de verenigingswapens en/of 
verenigingsmunitie mag geen gebruik worden gemaakt. De baancommandant is in dit geval het 
hoogste gezag op de betreffende schietavond. 

8. Voor schietoefeningen mag slechts gebruik worden gemaakt van doelen die daarvoor zijn 
bestemd. 

9. Het zogenoemde duelschieten of anderszins schieten vanaf de heup en niet duidelijk gericht 
vuren is verboden. 

10. Er mag niet meer dan een (1) persoon per schietstand aanwezig zijn, tenzij er instructie wordt 
gegeven of het anderszins noodzakelijk is. Dit ter beoordeling van de baancommandant. 

11. Op de schietstand moet de loop van het wapen altijd in de richting van de kogelvanger, dan wel 
in een andere voor dat wapen gebruikelijke en veilige richting, wijzen. 

12. Het is, zonder dat dit noodzakelijk is voor de discipline die men dan schiet en zonder 
uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de baancommandant, verboden een wapen te 
laden met meer dan vijf patronen. 

13. Een wapen mag slechts dan schietgereed gemaakt worden wanneer de schutter alle 
voorbereidende handelingen op de schietstand heeft gedaan en klaar is om met zijn 
schietoefening te beginnen. Als schietgereed maken wordt voor de toepassing van dit reglement 
beschouwd: 
a.  bij een gasdrukwapen, zijnde geen vuurwapen: het inbrengen van een kogeltje en/of het 

sluiten van respectievelijk de veerspanner of de kamer, 
b.  bij een geweer: het inbrengen van een patroon in de kamer en/of het sluiten van de grendel 

en/of, indien aanwezig, het aan- of inbrengen van de patroonhouder, 
c.  bij een pistool: het sluiten van de kamer en/of, indien aanwezig, het aan- of inbrengen van de 

patroonhouder, 
d.   bij een revolver: het naar binnen draaien of dichtklappen van de cylinder, 
 alsmede het inbrengen van munitie in een wapen en/of patroonhouder. 

14. Bij een storing aan de munitie (een “weigeraar”) of het wapen tijdens het schieten, dient het 
wapen minimaal 30 seconden met de loop op de kogelvanger gericht in de hand gehouden te 
worden. 

15. Op het commando “vast vuren” van de baancommandant, dient onmiddellijk het schieten 
gestaakt, het wapen ontladen en, met de loop richting kogelvanger en onder inachtneming van 
het B3 bepaalde, neergelegd en niet meer aangeraakt te worden. Het commando “vast vuren” 
wordt slechts door de baancommandant gegeven. 

16. Indien een schutter tijdens en door het schieten schade aanricht aan een de vereniging of een 
derde in eigendom toebehorende zaak, dient hij dit onmiddellijk te melden aan de 
baancommandant. 
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17. Het is een schutter op de schietbaan slechts met toestemming en in aanwezigheid van de 
baancommandant geoorloofd zich te begeven voorbij de schietstanden in de richting van de 
kogelvanger. 

18. Bij het beëindigen van de schietoefeningen dienen de voor het wapen geëigende veiligheden 
nauwkeurig in acht te worden genomen en de schietstand op te ruimen alvorens de schietstand 
te verlaten. 

19. Het is verboden schutters tijdens het schieten te hinderen en/of te storen, een en ander ter 
beoordeling van de baancommandant. 

 
12-meter baan 

1. Op deze baan mag geschoten worden met 
a. gasdrukwapens zijnde geen vuurwapens, 
b. wapens van het kaliber .22. 

2. Er mag slechts worden geschoten met standaardmunitie. Het schieten met magnum-, vol- of 
deelmantel-, en hagelpatronen, evenals met die patronen die (naar het oordeel van de 
baancommandant of het bestuur) niet voor de dan op deze baan te verschieten discipline 
toegestaan zijn, is verboden. 

 
25-meter baan 

1. Op deze baan mag worden geschoten met vuistvuurwapens van alle kalibers en met geweren 
van de kalibers .22, .30 en 9mm. 

2. Er mag slechts worden geschoten met standaardmunitie. Het schieten met (naar het oordeel van 
de baancommandant of het bestuur) extreem zware en/of niet voor de dan op deze baan te 
verschieten discipline toegestane of geschikte munitie, is verboden. 

3. Na 23.00 uur mag er slechts nog geschoten worden met wapens van het kaliber .22. 
 
 
D – Baancommandant 
1. De baancommandant is gedurende zijn dienst, die duurt van een kwartier vóór aanvang van de 

trainingstijden tot een kwartier na het einde van de trainingstijden of zoveel langer of korter als alle 
schutters de schietbanen verlaten hebben, het hoogste, door de beheerder gedelegeerde, gezag op 
de schietbanen met betrekking tot de veiligheid en de naleving van dit reglement. Het is hem 
verboden voor het einde van zijn dienst alcohol of enige andere stof die invloed heeft op het 
bewustzijn, de aandacht en/of het verantwoordelijkheidsgevoel te gebruiken. 

2. Hij is bevoegd een ieder van de schietstand of de schietbaan te (doen) verwijderen. Hij kan de 
beheerder aangeven een ieder uit de verenigingsaccommodatie te (doen) verwijderen. Indien zich 
een van deze gevallen voor heeft gedaan, deelt hij dit, samen met de reden(en) van zijn maatregel, 
onmiddellijk aan het bestuur mede. 

3. Hij is als enige bevoegd het commando “vast vuren” te geven. 
4. Tijdens de trainingstijden is het alleen na zijn toestemming en in zijn aanwezigheid een schutter 

geoorloofd zich te begeven voorbij de schietstands in de richting van de kogelvanger. 
5. Hij draagt gedurende zijn dienst een duidelijk zichtbaar kenmerk als baancommandant. 
6. Hij ziet er verder op toe dat de reglementen van de vereniging, en in het bijzonder het veiligheids- en 

baanreglement, nageleefd worden. Overtreders van deze reglementen verwijdert hij zonodig van de 
schietbaan of adviseert de beheerder de overtreder uit de verenigingsaccommodatie te (doen) 
verwijderen. Overtredingen meldt hij onmiddellijk aan het bestuur. 

7. Als zich in de verenigingsaccommodatie, in het bijzonder op de schietbaan een ongeval heeft 
voorgedaan waarbij een wapen of munitie is betrokken, dient de baancommandant: 
a. zich er van te overtuigen dat het betreffende wapen of de betreffende munitie geen schade 

(meer) kan aanrichten aan hem zelf en andere personen, en eventueel die handelingen te 
verrichten die nodig zijn om het betreffende wapen of de betreffende munitie veilig te maken. 

b. zonodig, en indien mogelijk, eerste hulp te (doen) verlenen, 
c. indien nodig, er zorg voor te dragen dat een ambulance besteld wordt, 
d. slechts die personen in de buurt van het ongeval te laten, die, naar zijn oordeel, wezenlijk van 

dienst kunnen zijn, 
e. er zorg voor dragen dat het betreffende wapen of de betreffende munitie niet onnodig 

aangeraakt of verplaatst wordt, 
f. de beheerder op de hoogte te stellen en hem te verzoeken het bestuur te (doen) waarschuwen, 
g. indien er door een wapen of munitie persoonlijk letsel is ontstaan en er geen bestuurslid 

aanwezig of bereikbaar is, de politie te (doen) waarschuwen, 
h. binnen 24 uur een schriftelijk verslag aan het bestuur te doen van zijn bevindingen met 

betrekking tot het ongeval. 
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8. Verder dient de baancommandant: 
a. na het openen van de schietbanen de schietstanden te controleren op scherpe patronen, 
b. er op toe te zien, dat schutters de schietstanden schoon achterlaten, 
c. te dienen als aanspreekpunt voor schutters met (schiet)technische problemen, 
d. beschadigingen, storingen of defecten aan/van schietbanen, schietstanden, transporten of 

verenigingswapens, evenals die bijzonderheden die hij daartoe in aanmerking vindt komen, aan 
het bestuur te melden, 

e. bij het sluiten van de schietbanen na afloop van de trainingen 
• de schietstanden en schietbaan te controleren op scherpe patronen, 
• te controleren of alle transporten teruggehaald en uitgeschakeld zijn, 
• op alle banen de verlichting de verwarming en afzuiging uit te schakelen, 

f. aan het einde van zijn dienst de sleutels en het stempel bij de beheerder in te leveren, 
g. de beheerder te helpen met het klaarzetten en opbergen van de verenigingswapens. 

 
 
E – Beheerder 
1. De dienst duurt van een kwartier vóór aanvang van de trainingstijden tot het einde van de 

trainingstijden of zoveel eerder of later als alle schutters de schietbanen verlaten hebben. 
2. De beheerder is belast met de controle van iedereen die de verenigingsaccommodatie betreedt. 
 Hij ziet er op toe dat: 

a. iedereen die de verenigingsaccommodatie betreedt zijn naam duidelijk leesbaar in het  
 presentieregister vermeldt (bij twijfel aan of onbekendheid met de identiteit van de betrokkene, 

dient hij legitimatie te verlangen of een bestuurslid te raadplegen); 
b. geschorste leden (de namen van welke hem door het bestuur bekendgemaakt worden) de 

verenigingsaccommodatie niet dan alleen met toestemming van een bestuurslid betreden; 
c. introducés in het introducéregister worden opgenomen; 
d. gastschutters 

• op de presentielijst achter hun naam vermelden dat zij gastschutter zijn; 
• in het bezit zijn van een verlof tot het voorhanden hebben van (schiet)wapens; 
• het door hen verschuldigde baangeld voldoen; 
• kennis nemen van dit veiligheids- en baanreglement; 
• niet schieten dan op de daartoe aangewezen tijden; 

e. belangstellenden doorverwezen worden naar een van de daartoe door het bestuur aangewezen 
personen. 

3. Hij is verantwoordelijk voor de uitgifte aan verenigingswapens. Verenigingswapens mogen 
uitsluitend uitgegeven worden aan een lid dat gerechtigd is met dat wapen te schieten. Bij de uitgifte 
van een verenigingswapen registreert de teltafel de naam van het betreffende lid en welk wapen aan 
hem uitgegeven wordt. 

 Alvorens een wapen uit te geven, toont hij het betreffende lid dat het wapen leeg en veilig is. Bij 
terugontvangst van het wapen, controleert hij of het wapen leeg en veilig is en in deugdelijke staat 
verkeert, en haalt de registratie bij de betreffende schutter door. Storingen en/of defecten aan 
verenigingswapens meldt hij aan de door het bestuur aangewezen persoon. 

4. Aan leden en gastschutters verkoopt hij munitie en schijven. Deze verkopen registreert de teltafel bij 
de betreffende schutter. 

5. Indien dat naar zijn oordeel noodzakelijk is, geeft hij volgnummers uit voor het gebruik van de 
schietbanen. 

6. Hij controleert ter ondersteuning aan de baancommandant de schietbanen door middel van het 
videosysteem. 

7. Ter uitvoering van zijn taken, voert hij (tevens) de volgende handelingen uit; 
a. aan het begin van zijn dienst: 

• monitors aanzetten; 
• nazien of er nog voldoende schijven zijn; 
• munitie klaarzetten op het bureau; 
• enkele verenigingsgeweren met geopende afsluiters klaarzetten in de daartoe bestemde 

rekken; 
• de verenigingshandvuurwapens klaarzetten bij het telbureau; 

 b. aan het einde van zijn dienst: 
• de verenigingshandvuurwapens opbergen in de wapenkluis; 
• de verenigingsgeweren met geopende afsluiters opbergen in de wapenkluis; 
• munitievoorraad controleren, munitieboek bijwerken en paraferen; 
• de munitie opbergen in de munitiekluis; 
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• bijzonderheden (zoals defecte wapens of schietpunten, een verschil in de munitievoorraad 
of incidenten) melden aan de aangewezen personen; 

• de presentielijst samen met de ontvangen gelden in een envelop doen, hierop de datum, 
zijn naam en het totaalbedrag noteren, deze dichtplakken en afgeven bij het barpersoneel; 

 

F – Instructie 
1. Instructie wordt slechts gegeven door daartoe door het bestuur aangewezen personen. 
2. Alvorens instructie te geven, dient de instructeur dit bij de baancommandant te melden. 
3. Tijdens de instructie draagt de instructeur een gele band om de bovenarm. 
4. Een schutter die instructie krijgt dient de aanwijzingen en bevelen van de instructeur onmiddellijk en 

onvoorwaardelijk op te volgen. 
 
 
G – Akkoorden 
In afwijking van het elders in dit reglement doch onder inachtneming van het onder K bepaalde, is het 
(aspirant)leden slechts toegestaan die disciplines zelfstandig te schieten als waarvoor zij een door het 
bestuur afgegeven akkoord hebben. 
1. Akkoorden worden afgegeven voor de volgende disciplines: 

• kkp,  
• kkg, 
• gkg,  
• gkp 

2. Zolang een schutter voor een bepaalde discipline geen akkoord heeft, is het hem slechts toegestaan 
deze discipline onder directe begeleiding en toezicht van een door het bestuur aangewezen 
instructeur te schieten. 

3. Om een akkoord voor een bepaalde discipline te verkrijgen, dient een schutter, ten overstaan van het 
bestuur of een door het bestuur aan te wijzen persoon, een proeve van bekwaamheid af te leggen. 
Dit om aan te tonen, dat hij in die discipline vertrouwd, ervaren en voldoende geoefend is. 

 De wijze waarop deze proeve van bekwaamheid dient te worden afgelegd wordt is als volgt: 
 De betreffende schutter dient op een ongebruikte (moederkaart en) schijf vijfentwintig (25) schoten af 

te vuren. Indien al deze schoten (minimaal) de moederkaart getroffen hebben, is de schutter voor de 
proeve geslaagd. 

4. Indien een schutter zijn proeve van bekwaamheid voor een van de hiervoor genoemde disciplines 
met goed gevolg heeft afgelegd, zal het bestuur dit vermelden in passysteem. 

5. Het bestuur kan een afgegeven akkoord te allen tijde intrekken indien dat in verband met de 
veiligheid of een andere dringende reden gewenst is, een en ander ter beoordeling van het bestuur.  

6. Het bestuur houdt een registratie van de verstrekte akkoorden bij.  
7. Bij beëindiging van het lidmaatschap vervallen de afgegeven akkoorden. 
 
H – Schietregisters 
 
1. Indien de beheerder de schietbeurt ten onrechte niet in het register heeft geregistreerd, dient de 

schutter de beheerder te verzoeken de registratie alsnog te doen. 
2. Tijdens wedstrijden kunnen, ten aanzien van deelnemers aan die wedstrijd, andere regels dan die 

vastgelegd in dit reglement gehanteerd worden met betrekking tot de registratie van schietbeurten. 
 

I – Verenigingswapens 
1. (Aspirant)leden die daartoe op grond van een akkoord als bedoeld onder G in aanmerking komen, 

kunnen gebruik maken van verenigingswapens. 
2. Indien zij van een verenigingswapen gebruik wensen te maken, dienen zijn, onder overlegging van 

hun verenigingspas waaruit van de bevoegdheid met het betreffende wapen zelfstandig te mogen 
schieten blijkt, de beheerder te verzoeken, hun een verenigingswapen uit te reiken. 

3. Na hun schietbeurt dienen zij dit wapen weer onmiddellijk bij de beheerder af te geven. 
4. De beheerder registreert wie welk wapen gebruikt. 
5. Aspirant-leden en leden die niet in het bezit zijn van een verlof tot voorhanden hebben van 

(schiet)wapens, dienen de door hun aangeschafte en niet verschoten munitie direct na hun 
schietbeurt ter bewaring bij de beheerder af te geven. 
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J – Jeugdleden 
1. (Aspirant)-jeugdleden mogen slechts schieten tijdens de voor hen geldende trainingstijden, op de 

daartoe aangewezen schietbaan en onder begeleiding van de jeugdcommissie. 
2. Zij schieten alleen met gasdrukwapens welke geen vuurwapen zijn. 
3. De sporttechnische begeleiding kan nadere regels vaststellen voor het schieten door jeugdleden. 
4. Gedurende deze schietoefeningen is de jeugdleider, en bij diens afwezigheid een door hem 

aangewezen lid van de jeugdcommissie, op die schietbaan de baancommandant, dat onder 
uitsluiting van ieder ander, doch onder inachtneming van het in A5 bepaalde, en met alle 
bevoegdheden die aan een baancommandant toekomen, en behoeft er geen beheerder aanwezig te 
zijn. 

5. Het bestuur kan een jeugdlid vergunnen om, al dan niet onder directe begeleiding, op andere tijden 
trainen en/of met andere wapens te schieten. Van deze toestemming dient te blijken door een door 
de jeugdcommissie in het schietregister van het betrokken jeugdlid gestelde aantekening. 

 Indien een jeugdlid dat daarvoor toestemming heeft, buiten de voor de jeugd geldende 
trainingstijden schiet, wordt het voor de toepassing van dit reglement beschouwd als een gewoon lid. 

 
 
K – Gastschutters 
1. Gastschutters zijn schutters die geen lid van de vereniging zijn en, niet deelnemende aan een 

wedstrijd, die al dan niet onder auspiciën van de K.N.S.A., op de schietbanen van de vereniging 
gehouden wordt, op de schietbanen van de vereniging schieten. 

2. Zij dienen in het bezit te zijn van een verlof tot het voorhanden hebben van een vuurwapen en met 
hun eigen wapen te schieten. 

3. Zij mogen slechts schieten op die tijdstippen die daartoe door het bestuur zijn aangewezen en na 
verkregen toestemming van de baancommandant. De baancommandant zal deze toestemming 
slechts verlenen, indien daardoor geen (aspirant)leden van de vereniging het schieten onmogelijk 
wordt gemaakt. 

4. Gastschutters zijn baangeld verschuldigd. 
 
 
L – Promotie 
1. Het bestuur kan in het kader van promotie van de schietsport (groepen van) niet-leden die niet in het 

bezit zijn van een verlof tot het voorhanden hebben van vuurwapens op haar schietbanen laten 
schieten. 

2. Deze niet-leden zullen slechts schieten nadat zij instructie hebben gehad met betrekking tot de 
veiligheidsregels van de vereniging en werking van het betreffende wapen en onder begeleiding van 
door het bestuur daartoe aangewezen personen. 

3. Het is deze niet-leden slechts toegestaan te schieten met gasdrukwapens zijnde geen vuurwapen, 
dan wel met een vuurwapen van het kaliber .22. Minderjarigen en groepen die grotendeels uit 
minderjarigen bestaan, is het slechts toegestaan met gasdrukwapens zijnde geen vuurwapen te 
schieten. 

4. Het bestuur kan met betrekking tot dergelijke promotieactiviteiten, al dan niet per activiteit, 
afwijkende of nadere regels stellen. 

 
*  *  * 
 


