P.R.K.G. Derby Schutters v.z.w.
Veilig omgaan met wapens.
Voorbereiding op de Schiet – en hanteringsproef.
1. Uitpakken van het wapen:
Het uitpakken van het wapen gebeurt ALTIJD op het schietpunt.
Wanneer men bij het openen van de koffer vaststelt dat het wapen met de loop naar de
schutter verpakt is, dan dient men de koffer terug dicht te doen en de gehele koffer omdraaien.
Dan pas MAG men het wapen uit de koffer halen.
Vooraleer men het wapen op de schiettafel neerlegt past men eerst de VEILIGHEIDSMAATREGELEN TOE,
Namelijk :
Voor PISTOOL :

Loop van het wapen in ongevaarlijke richting (= doel)
Trekkervinger langs trekkerbeugel
Lader af
Schuif achteruit en KIJKEN in de kamer
Schuif met de schuif pal blokkeren
LEEG wapen met uitwerpvenster naar boven neerleggen op de schiettafel samen met de LEGE
laders

Voor REVOLVER: (zorg er voor dat U de draairichting van de trommel kent)

Loop van het wapen in ongevaarlijke richting (=doel)
Trekkervinger langs de trekkerbeugel
Trommel openen en kijken in de kamers
LEEG wapen met open gekantelde trommel op schiettafel leggen zodat lege kamers zichtbaar
zijn
Voor GEWEER:( getrokken loop )

Loop van het wapen in ongevaarlijke richting (=doel)
Trekker vinger langs trekker beugel.
Lader af (indien aanwezig).
Grendel of Sluitstuk (halfautomaten) open en kijken in de kamer .
Sluitstuk blokkeren met blokkering pal. De grendel open laten.
Leeg wapen neerleggen met uitwerpventer naar boven zodat lege kamer zichtbaar is.
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Voor GEWEER : (gladde loop)

Loop in ongevaarlijke richting (= doel)
Trekker vinger langs trekker beugel .
Wapen openen hetzij met grendel hetzij openkantelen (bascule) .
Kijken in kamer en in de loop .
Het wapen geopend neerleggen .

2-Laden van het wapen:

Bij pistool :
Er mag slechts geladen worden met het aantal patronen opgeven volgens de bevelen van de Instructeur.
Wanneer men schiet zonder instructeur nooit meer dan 5 patronen in de lader.
Dan brengt men de gevulde lader in het pistool sluit men het sluitstuk.
Vanaf nu wordt is het wapen klaar om te vuren en wordt het wapen niet meer neergelegd op de schiettafel.
Moet men om een of andere reden het wapen toch neerleggen dan dient men de volgend
VEILIGHEIDSMAATREGELEN UIT TE VOEREN. Namelijk :
WAPEN IN ONGEVAARLIJKE RICHTING (= loop richting doel)
TREKKERVINGER LANGS TREKKERBEUGEL
LADER VERWIJDEREN en neerleggen op tafel
SCHUIF ACHTERUIT en patroon uit de kamer opvangen ( hand over de kamer )
KIJKEN IN DE KAMER of die leeg is.
SCHUIF BLOKKEREN MET SCHUIFPAL
DAN PAS WAPEN NEERLEGGEN
LADER(s) leegmaken.
STAP ACHTERUIT

Bij Revolver :
Het aantal patronen laden volgens de bevelen van de instructeur, zonder instructeur nooit meer dan 5 patronen
laden.
Dan kan men de trommel dicht klappen steeds met een lege kamer naar boven, zodanig dat deze lege kamer voor
de loop komt te staan.
Zowel bij Single-Action als bij Double Action zal dan de eerste van de vijf geladen patronen voor de loop komen
en kunnen afgevuurd worden.
Het is nuttig om te weten hoe de draairichting van de trommel is van uw wapen (links- of rechtsdraaiend?)
Eenmaal uw revolver geladen is MAG hij NIET meer uit de hand gelegd worden op de schiettafel.
Indien men dit toch om een of andere reden dient te doen bvb alarmprocedure, bevel instructeur, enz…. dan zal
men eerst overgaan tot de VEILIGHEIDSMAATREGELEN. Namelijk :
WAPEN IN VEILIGE RICHTING (= loop richting doel)
TREKKERVINGER LANGS TREKKERBEUGEL .
TROMMEL OPENEN
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PATRONEN en LEGE HULZEN uit de trommel verwijderen
WAPEN OP TAFEL LEGGEN MET OPEN GEKANTELDE TROMMEL
STAP ACHTERUIT.
Indien het wapen nu opgespannen staat (Single-Action) op het ogenblik dat men het wapen ONMIDDELLIJK
veilig dient te maken bij alarmprocedure, bevel van de baanverantwoordelijke, enz dan dient men als volgt te
handelen :
WAPEN IN VEILIGE RICHTING (= loop richting doel)
TREKKERVINGER LANGS TREKKERBEUGEL
DUIM VAN DE VRIJE HAND PLAATST MEN TUSSEN HAMER EN SLAGPINGAT IN HET
FRAME
DUIM VAN DE GEWAPENDE HAND PLAATS MEN OP DE HAMER.
MET TREKKERVINGER AKTIE OP DE TREKKER UITVOEREN TOT ONTGRENDELING VAN
DE HAMER EN DEZE DAN MET DE DUIM VAN DE GEWAPENDE HAND TEGENHOUDEN.
TREKKERVINGER VAN DE TREKKER – GEEN AKTIE MEER OP TREKKER
DE HAMER/HAAN ONDER BEGELEIDING VAN DE DUIM VAN DE GEWAPENDE HAND
ZACHTJES NAAR VOOR LATEN GAAN EN ONDERTUSSEN DE DUIM VAN DE VRIJE HAND
STAP VOOR STAP WEGTREKKEN TOT HAMER/HAAN VOLLEDIG IN RUSTSTAND IS.
DAN TROMMEL OPEN
HULZEN en PATRONEN VERWIJDEREN
REVOLVER NEERLEGGEN MET LEGE TROMMEL OPEN
STAP ACHTERUIT

Bij Geweer :
Een patroon in de kamer brengen en grendel dicht doen. Vanaf nu wordt het wapen niet meer neergelegd op de
schiettafel.
Moet men het wapen toch neerleggen ingevolge het bevel van de instructeur, bij alarmprocedure, enz…dan eerst
grendel open en patroon verwijderen.
Wapen neerleggen met de grendel open en volledig achteren.
Voor grendelgeweren met lader zal men eerst de lader afnemen om dan pas de grendel te openen en achteruit te
plaatsen.
De lader maakt men eveneens leeg.

Bij Lange halfautomatisch geweer:
Er mag slechts geladen worden met het aantal patronen opgeven volgens de bevelen van de
Instructeur. Wanneer men schiet zonder instructeur nooit meer dan 5 patronen in de lader.
Men brengt de gevulde lader in het halfautomatische geweer en sluit men het sluitstuk.
Vanaf nu is het wapen klaar om te vuren en wordt het wapen niet meer neergelegd op de schiettafel.
Moet men om een of andere reden het wapen toch neerleggen dan dient men de
VEILIGHEIDSMAATREGELEN UIT TE VOEREN. Namelijk :
WAPEN IN ONGEVAARLIJKE RICHTING (= loop richting doel)
TREKKERVINGER LANGS TREKKERBEUGEL
LADER uit en neerleggen op tafel
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SCHUIF ACHTERUIT en patroon uit de kamer opvangen
KIJKEN IN DE KAMER of die leeg is.
SCHUIF BLOKKEREN MET SCHUIFPAL
DAN PAS WAPEN NEERLEGGEN
LADER(s) leegmaken.
STAP ACHTERUIT

3-Schieten met het wapen :
Indien men schiet met een instructeur zal men nooit schieten alvorens men daar de toelating of bevelen van de
instructeur heeft voor gekregen.
Het wapen vast nemen met de trekkervinger duidelijk naast de trekkerbeugel.
Met gestrekte arm het wapen opheffen richting doel. Wanneer het wapen op het doel is gericht plaatst men de
trekkervinger op de trekker en gaat men over tot het schieten zelf.
Na het afgaan van het schot de vinger van de trekker halen en op de trekkerbeugel leggen.
Dan pas wapen naar beneden tot rustpositie op de schiettafel klaar om tot volgende schot over te gaan.
Deze procedure is zowel voor pistool, revolver als voor geweer.
Denk er bij het schieten met een revolver aan dat bij Single-Action de hamer wordt opgespannen met de
duim van de VRIJE HAND.

4-Hapering :
Oorzaken van haperingen kunnen zeer verschillend zijn en hangen af van het type wapen waarmee men vuurt.
Een vaak voorkomende hapering is “een ketser”.
Bij een ketser past men volgende procedure toe:
WAPEN OP HET DOEL GERICHT HOUDEN. VINGER VAN DE TREKKER
30-tal SECONDEN WACHTEN MET WAPEN RICHTING DOEL
DAN STARTEN MET VEILIGHEIDSMAATREGELS
DE KETSER OPVANGEN EN DEPONEREN IN HET BAKJE KETSERS
Andere oorzaken van haperingen kunnen bvb zijn een lader die losgekomen is tijdens het schieten, dubbele
voeding, huls die niet verwijderd is, enz……of een mechanische breuk van slagpin, uittrekkers, uitwerper, enz…
Ook hier zal men steeds de VEILIGHEIDSMAATREGELEN toepassen.

5-Schieten met twee handen:
Bij het vuren met twee handen moet men er steeds opletten dat men het wapen op een veilige manier vast heeft
en dat men zich niet kan kwetsen aan de bewegende delen van het wapen met name aan de schuif.
Een goede manier is hier het wapen vast nemen met gewapende hand en dit ondersteunen met de vrije hand.
Een andere methode bestaat er uit dat uw gewapende hand met het wapen in uw vrije hand wordt geplaatst, de
vingers van uw vrije hand omklemmen die gewapende hand en de duimen komen mooi samen te liggen .
Dit kan men doen voor pistool alsook voor revolver.
Een geweer wordt steeds met twee handen vast gehouden.

6-Schieten met Eén hand :
Hier let men er op dat men steeds een goede lichaamshouding aanneemt en een goede stabiele stand op de
vuurlijn.
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Dus de benen zijn gespreid op schouderbreedte, schouders ontspannen en omlaag, hoofd recht op en richting
doel, lichaam is gedraaid ten opzichte van de aslijn (tussen 0° en 20 °).
Zo ontspannen mogelijk staan.
Lichaam ietsje zijdelings naar achteren buigen ter compensatie van het gewicht van de gestrekte arm + wapen.

7-Bij het schieten met revolver:
Het is het belangrijk dat de schutter het verschil kent tussen Single Action en Double Action.
Er kan immers aan de schutter gevraagd worden om een paar patronen af te vuren in Double Action.
Het is ook belangrijk de draairichting van de trommel te kennen van het wapen waarmee uw de proef komt
afleggen.

8-Uiteenname :
In schutterstermen wordt dit de velduiteenname of velddemontage genaamd.
Dit is het wapen uit elkaar halen zonder bijkomende gereedschappen met het oog op het normale onderhoud.
Bij heel wat sportwapens is dit niet mogelijk, maar wanneer het wel mogelijk is moet de schutter ook deze
velddemontage op een veilige manier kunnen uitvoeren
VERLIES DAARBIJ VOORAL DE VEILIGHEIDSMAATREGELEN NIET UIT HET OOG

9-Het opbergen van de wapens:
HOU HIERBIJ VOORAL REKENING MET DE VEILIGHEIDMAATREGELEN en de WETTELIJKE
VOORSCHRIFTEN (wapenwet)
Dus :
Koffer naar de schiettafel brengen.
Wapen ongeladen opbergen
Lader leeg (nooit in het wapen terug plaatsen )
Trekkerslot op het wapen
Wapenkoffer slotvast
Munitie afzonderlijk
De wapenkoffer(s) in de koffer van de wagen, autokoffer slotvast
Enkel verplaatsing tussen woning – schietstand – woning of woning – erkende handelaar – woning
Denk ook aan de VEILIGHEID thuis !!!
Zorg er voor steeds in het bezit te zijn van uw identiteitskaart , originele vergunningen (geen koppie) ,
(voorlopige) sportschutterslicentie, schietboekje, verbondskaart ( geel kaartje) enz….
GOUDEN RAAD :
“BIEDT U OP DE SCHIET – EN HANTERINGSPROEF AAN MET EEN WAPEN WAARMEE U REEDS
VEELVULDIG GEOEFEND HEEFT”

De examinatoren:
Creël Daniël
Braeckman Kurt

5

