
        
 
Huishoudelijk reglement SV Doublet. 
 
Artikel 1 
Iedereen is gehouden zich op de schietbaan en in de daarbij behorende lokaliteiten zodanig 
te gedragen, dat de veiligheid te allen tijde is gewaarborgd. 
Een ieder is verplicht zich eerst te melden in de kantine alvorens te gaan schieten. De ID-pas 
moet zichtbaar gedragen worden als hij/zij gaat schieten.  
 
Artikel 2 
Alleen in de daarvoor bestemde wapenkamer mogen wapens en/of munitie onbeheerd 
worden achtergelaten. 
 
Artikel 3 
Iedere schutter die een overtreding of misdraging van een andere schutter waarneemt, is 
verplicht dit aan het bestuur te melden. 
 
Artikel 4 
Ieder bestuurslid van de vereniging, alsmede de in functie zijnde baancommandant is 
bevoegd personen die enig artikel van het 
huishoudelijk/baan/trainings/veiligheids/wedstrijd -reglement overtreden, van de 
schietbaan of uit de andere lokaliteiten te verwijderen en/of uit te sluiten van verdere 
deelname aan de lopende wedstrijd of oefening. 
De betrokken functionaris is verplicht daarvan binnen 24 uur kennis te geven aan het 
bestuur van de vereniging. 
Het bestuur beslist over verdere afwikkeling. 
 
Artikel 5 
Op de gehele accommodatie gelden de gewone omgangsvormen. Het is verboden om er 
handelingen te verrichten die onnodig afbreuk doen aan orde, netheid en veiligheid. 
 
Artikel 6 
Het is verboden om in de kantine of in een andere lokaliteit dan de schietbaan wapens te 
hanteren. 
Een bestuurslid van de vereniging en de instructeur kunnen van deze verbodsbepaling 
afwijken, b.v. ten behoeve van het geven van instructie, het keuren van wapens of het 
meten van trekkerdruk. 
 
Artikel 7 
De baancommandant is te allen tijde verantwoordelijk voor het toezien op de veiligheid op 
de schietbaan. 
In de functie van baancommandant wordt voorzien: 

− Bij wedstrijden door een door het wedstrijdsecretariaat aangewezen persoon: 
− Bij geleide trainingen door een bestuurslid van de vereniging of door een door het 

bestuur aangewezen persoon; 
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− Bij oefeningen door de aangestelde baancommandant of de oudste aanwezige 

schutter. Onder oudste aanwezige schutter wordt verstaan de schutter die het 
langst lid is van de vereniging. 

 
Artikel 8 
Alle zich op de schietbaan bevindende personen zijn onvoorwaardelijk gehoorzaamheid 
verschuldigd aan de baancommandant. 
 
Artikel 9 
Tijdens het schieten mogen alleen schutters en de baancommandant aanwezig zijn op de 
schietstanden. 
De baancommandant is bevoegd zich door één of meerdere personen te laten bijstaan. 
De baancommandant is bevoegd om ander dan de hierboven genoemde personen 
toestemming te verlenen bij het schieten toe te kijken, of aan de schutters instructies te 
geven (b.v. bij geleide trainingen). 
 
Artikel 10 
Schieten op doelen anders dan de daarvoor bestemde schietkaarten is niet toegestaan, 
tenzij met uitdrukkelijke toestemming van het bestuur. 
 
Artikel 11 
Ieder van de op de schietbaan aanwezige personen is verplicht de rust op de schietbaan 
zoveel mogelijk te bevorderen. 
 
Artikel 12 
Het is verboden om zonder toestemming van de eigenaar diens wapen ter hand te nemen. 
 
Artikel 13 
Indien geen direct gebruik wordt gemaakt van de op de schietstand aanwezige wapens, 
dienen deze geheel te zijn ontladen en met geopende sluitstukken, c.q. grendels of cilinders, 
en voorzien van kamervlag te zijn afgelegd. 
 
Artikel 14 
Wapens mogen alleen op de schietstand worden uit- en ingepakt. 
 
Artikel 15 
Het opheffen van kleine storingen, het verrichten van onderhoud en het uitvoeren van 
kleine reparaties, voor zover deze op de baan kunnen geschieden, dient steeds op de 
schietstand te gebeuren, met toestemming van de baancommandant. 
Een bestuurslid van de vereniging en de instructeur kunnen ontheffing verlenen van deze 
bepaling. 
 
Artikel 16 
Iedere schutter is persoonlijk verantwoordelijk voor het opruimen van de door hem op de 
schietstanden veroorzaakte rommel. 
 
Artikel 17 
Elk wapen, geladen of ongeladen, mag alleen worden gehanteerd op een van de 
schietstanden. 
Voor ongeladen wapens kan van deze regel worden afgeweken op last van een bestuurslid 
of instructeur. 
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Artikel 18 Zolang als er zich personen voor de vuurlijn bevinden, mag onder geen enkel 
beding een wapen ter hand worden genomen, ook niet een wapen waarvan vaststaat en 
voor de omgeving duidelijk is, dat het ongeladen is. Er wordt pas weer geschoten, nadat de 
dienstdoende baancommandant de baan vrij geeft om te schieten. 
 
Artikel 19 
Wanneer een wapen ter hand wordt genomen met de bedoeling om ermee te gaan 
schieten, dienen steeds alle handelingen (laden, ontladen, afleggen, proefaanslagen maken, 
droogschieten enz.) te geschieden met de loop van het wapen in de richting van de 
kogelvanger. 
 
Artikel 20 
Van artikel 13 t/m 19 kan worden afgeweken tijdens wedstrijden en trainingen op grond van 
wedstrijd-, trainings- of veiligheidsreglement. 
 
Artikel 21   
Een wapen is ontladen: 

− Indien bij luchtwapens, perslucht of koolzuurgaswapens zich geen kogeltje meer in 
de loop bevindt en het mechanisme van het wapen is geblokkeerd; dit laatste is het 
geval door b.v. de span-arm uit te zwenken, het wapen geheel of gedeeltelijk te 
‘breken’, of door het laadklepje te openen;’ 

− Indien bij revolvers de trommel is uitgezwenkt en alle kamers zijn leeggemaakt; 
− Indien bij pistolen het eventuele magazijn is uitgenomen en de kamer is 

leeggemaakt en het sluitstuk of de slede in de achterste stand is geblokkeerd; 
− Indien bij historische wapens de haan half-cock is gespannen en alle ladingen uit het 

wapen zijn verwijderd en de percussiekapjes of resten daarvan zijn weggenomen 
 
Artikel 22   
De veiligheidsmaatregelen dienen in principe als volgt genomen te worden bij het ontladen: 

1. Wapen altijd met de loop in de richting van de kogelvanger houden 
2. Vinger van de trekker 
3. Magazijn uitnemen/trommel openen 
4. Magazijn controleren op  aanwezigheid van patronen 
5. Slede naar achteren halen 
6. Eventuele patronen uit magazijn verwijderen 
7. Kamer controleren op aanwezigheid munitie/afvuren richting kogelvanger 
8. Slede onder geleide naar voren laten gaan; daarna nogmaals naar achteren halen 
9. Slede vastzetten in achterste stand en kamervlag plaatsen 
10. Wapen afleggen met de huls-uitwerp-opening naar boven c.q. de trommel 

uitgezwenkt 
 
Artikel 23 
Bij SV Doublet geldt voor het schieten met vuurwapens een minimale leeftijd van 16 jaar. 
Voor het schieten met luchtwapens bij de jeugdafdeling geldt geen minimale leeftijd. 
Mogelijkheid tot schieten is daarbij ter beoordeling aan de instructeur. 
 
Artikel 24 
Binnen een half jaar na het verkrijgen van een volwaardig lidmaatschap dient het lid een 
verlof aan te vragen. 
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Artikel 25 
De vereniging telt een aantal commissies, t.w.; 
Commissie van baancommandanten: 
Hierin hebben zitting alle door het bestuur aangestelde baancommandanten. De commissie 
staat onder leiding van zgn. hoofdbaancommandant, welke uit de commissie met 
meerderheid van stemmen wordt gekozen. 
De hoofdbaancommandant is volledig verantwoordelijk voor de gang van zaken m.b.t. de 
baancommandanten. Deze hoofdcommandant is verantwoording verschuldigd aan het 
dagelijks bestuur.  
Commissie van aanname nieuwe leden: 
Hierin hebben zitting minimaal 3 leden en 1 bestuurslid. De commissie staat onder leiding 
van een voorzitter. De commissie heeft tot taak het bestuur te adviseren over aanname 
nieuwe leden voor Doublet.  
Commissie telbureau: 
Hierin hebben zitting 2 leden en 1 bestuurslid. De commissie staat onder leiding van een 
voorzitter en heeft tot taak de wedstrijd vlekkeloos te laten verlopen en de uitslagen op het 
bord in de kantine zichtbaar te maken en tevens aan het eind van de wedstrijd de nodige 
informatie aan de voorzitter te verschaffen zodat op een correcte manier de prijsuitreiking 
kan verlopen. 
Commissie Instructie/Begeleiding: 
Hierin hebben zitting één of meerder instructeurs en heeft tot taak de leden te begeleiden 
en daar waar nodig, d.m.v. instructie-avonden, de schietresultaten van de leden in positieve 
zin te beïnvloeden. 
Commissie jeugdbegeleiding: 
Hierin hebben zitting één of meerdere leden die op eigen verantwoording, als een sub-
afdeling, de jeugd bij Doublet b.v. d.m.v. lucht-geweer/pistool de beginselen van de 
schietsport bij te brengen. 
 
Artikel 26 
Over discussiepunten die over dit reglement kunnen ontstaan en die gevallen waarin dit 
reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 
 
Artikel 27 
De (wedstrijd) reglementen van de K.N.S.A. worden geacht deel uit te maken van dit 
huishoudelijk regelement en zijn waar mogelijk rechtstreeks van toepassing. Zie ook artikel 5 
van de statuten. 
 
Artikel 28 
Het is verboden op op de accomodatie van SV Doublet te filmen. 
Fotograferen is uitsluitend toegestaan na toestemming van de baancommandant of het 
bestuur, en betrokken personen. 
 
Artikel 29 
De artikelen van dit huishoudelijk reglement zijn cumulatief van toepassing. Een schutter 
kan een overtreding van een artikel van dit reglement niet rechtvaardigen met een beroep 
op een ander artikel. 
 
 
 
 
Bestuur SV Doublet 
Hulten, april 2016 


