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REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE 
Aangepaste versie van 01.02.2013 

 
 
Art. 1. Dit huishoudelijk reglement regelt de betrekkingen van de vereniging met haar leden 

en met alle gebruikers van de schietstand. Het is een aanvulling op alle van 
toepassing zijnde wetten en reglementeringen, zoals : Statuten van de vzw, wet op 
Erkenning van de Schietstanden, Wapenwet en Milieuwetgeving. 

 
Art. 2. Het bestuur kan op ieder moment, door middel van enkelvoudige meerderheid, de 

inhoud van het Reglement van Inwendige Orde (RIO) wijzigen. Een actuele versie 
van het reglement ligt steeds ter beschikking van de leden. Het bestuur is 
gemachtigd om, zonder verdere motivatie, sancties op te leggen tegen overtreders 
van dit reglement. 

 
Art. 3. Over alle situaties, niet beschreven in dit reglement, wordt door het bestuur beslist. 
 
Art. 4. In geval van twijfel over de correcte interpretatie van het RIO, neemt het bestuur de 

finale beslissing. 
 
 
Algemeen 
 
 
Art. 5. Het clublokaal en de schietstand zullen alleen open zijn bij aanwezigheid van ten 

minste één bestuurslid. Dit bestuurslid is de dienstdoende verantwoordelijke.  
Hij kan zich laten bijstaan of laten vervangen door een ander aanwezig bestuurslid. 
Een beurtrol wordt bij elke bestuursvergadering opgesteld en wordt voorhanden 
gehouden in het clublokaal. 

 
Art. 6. Het clublokaal en de schietstand zijn open op volgende dagen en uren : 
 

- Zondag     van 09u00 tot 13u00 
- Woensdag     van 19u00 tot 23u00 
- Laatste donderdag van de maand  van 19u00 tot 23u00 
- Vrijdag     van 19u00 tot 23u00 

 
Occasioneel kunnen trainingen of wedstrijden georganiseerd worden op andere 
tijdstippen. 

 
Art. 7. Alle leden worden verzocht hun badge te dragen vanaf het betreden van het 

clublokaal. 
GEEN BADGE = GEEN TOEGANG !!! 

 
Art. 8. Bezoekers moeten naam en adres vermelden in het gastenboek en zich onverwijld 

aanmelden bij de dienstdoende verantwoordelijke. Zij bekomen een 
bezoekersbadge tegen afgifte van hun identiteitskaart. 
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Art. 9. De verantwoordelijke uitbater heeft op ieder moment het recht om de aanwezigen of 

de gebruikers van de accommodatie van de vereniging te controleren op de 
noodzakelijke documenten in relatie tot lidmaatschap en meegebrachte wapens. 
Ieder lid is ertoe gehouden hieraan zijn volledige medewerking te verlenen. 

 
 
Lidmaatschap 
 
 
Art. 10. Door zich aan te sluiten als lid of door de schietstand te gebruiken, verklaart de 

betrokkene zich zonder voorbehoud akkoord met dit reglement en met de statuten 
van de vereniging. 

 
Art. 11. De v.z.w. Fort Lier stelt zijn accommodaties uitsluitend ter beschikking van zijn 

leden welke deze kunnen gebruiken in overeenstemming met de statuten van de 
v.z.w. en de regels van dit reglement van inwendige orde.  
De schietstanden kunnen ook ter beschikking gesteld worden van groepen 
openbare ordehandhavers die gemachtigd zijn tot het dragen van een vuurwapen. 

 
Art. 12. Een lid/gebruiker van de accommodatie kan verantwoordelijk gesteld worden voor 

schade welke met opzet is veroorzaakt of welke het gevolg is van het niet naleven 
van dit reglement. 

 
Art. 13. Een lid kan effectief lid (met stemrecht op de algemene ledenvergadering) worden 

op eenvoudig eigen verzoek, ten vroegste na minimum twee keer, ononderbroken, 
lidgeld betaald te hebben. 

 
Art. 14. Alle schietende leden leveren jaarlijks, voor 01 januari, een kopie in van hun 

sportschutterslicentie. Schietende leden zonder een sportschutterslicentie leveren 
een “Uittreksel uit het Strafregister” binnen. Het attest dient de vermelding “voor 
schuttersclub” te dragen en mag niet vroeger afgeleverd zijn dan 01 november van 
het lopende jaar. 

 
Art. 15. Nieuwe leden zonder schietervaring en nog niet in het bezit van een 

wapenvergunning, beginnen steeds met 15 oefenbeurten met een luchtdrukpistool. 
Tijdens deze periode zullen zij eigen gemaakt worden met de 
veiligheidsvoorschriften die opgelegd worden aan iedere schutter.  
Luchtdrukpistolen voor links- en rechtshandige schutters worden, voor gebruik 
binnen de club, ter beschikking gesteld tegen geringe vergoeding. 

 
 
Schietstand. 
 
 
Art. 16. De toegang tot de schietstanden voor vuurwapens is verboden aan personen onder 

de 16 jaar.  
De minimum leeftijd voor luchtdrukdisciplines is 10 jaar. 

 
Art. 17. De aanwezigheid in de schietstand van één van de ouders of voogd is vereist  

- tot 16 jaar voor schutters met luchtdrukwapens. 
- tot 18 jaar voor schutters met vuurwapens. 
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Art. 18. Ieder lid of gebruiker van de vuurwapenschietstand zal zich inschrijven in het 
aanwezigheidsregister met naam, type wapen en kaliber, datum en uur schietstand 
in en uit. 
Voor gebruikers van de luchtdrukstanden is dit artikel niet van toepassing. 

 
Art. 19. Schietende bezoekers dienen vergund en aangesloten te zijn bij een erkende 

federatie. Zij kunnen gebruik maken van de schietstanden mits betaling van een 
dagpas. 

 
Art. 20. Nieuwe leden zijn verplicht, vóór hun eerste schietbeurt, een afspraak te maken met 

een bestuurslid teneinde blijk te geven de veiligheidsregels te kennen. 
 
Art. 21. Specifieke voorschriften, als dusdanig in de schietstand aangebracht, dienen steeds 

strikt nageleefd te worden. 
 
Art. 22. Elke openingsdag kan er getraind worden op precisieschieten 25m (gang A en B), 

bowlingpins (gang C) en parcours volgens ISPC regels (gang D, E, F en G). 
 

Speciale trainingsdagen zijn voorzien op: 
 

1ste vrijdag van de maand   25 m duel in gang A en/of B. 
2de vrijdag van de maand   12 tot 50 m silhouetten in gang B. 
4de vrijdag van de maand   25 m snelvuur in gang A en/of B. 
Laatste donderdag van de maand  50 m alle kalibers ordonnance geweer in 
gang B. 

 
Bij gebruik van gang B op 50 meter (silhouetten en ordonnance geweer) is er geen 
activiteit toegestaan in gang A en C 

 
Bijkomende trainingsdagen kunnen - na afspraak - ingelast worden mits 
aanwezigheid van tenminste één bestuurslid. 

 
Art. 23. Wapens en munitie moeten verpakt zijn volgens de wettelijke bepalingen. 
 
Art. 24. Elke schutter zal niet meer patronen mee naar de club brengen dan hij denkt nodig 

te hebben voor zijn schietbeurt. 
 
Art. 25. Buiten de schietstand worden alle wapens op de door het bestuur aangeduide 

plaats opgeborgen. 
 
Art. 26. Iedere schutter is zelf verantwoordelijk voor het ter beschikking hebben van alle 

nodige vergunningen. Controles door het bestuur zijn steeds mogelijk. 
 
Art. 27. Wapenkoffers mogen alleen geopend - en wapens alleen getoond - worden op de 

vuurlijn van de schietstand of in de wapenkamer. 
 
Art. 28. Verloop van de schietbeurt: 
 

* Voor het schieten reserveert de schutter een baan op het daarvoor bestemde 
formulieren (uurrooster gang A,B, C). 
* Bij aanvang van de schietbeurt, evenals bij het verlaten van de schietstand, 
worden de tijden in het officiële register ingevuld. 
* Alleen volgens de regels ingeschreven schutters mogen zich tijdens de 
schietbeurten op de vuurlijn bevinden. 
* De toegestane tijd dient men steeds te respecteren. 
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* Na elke schietbeurt dienen de schutters : 
- hun gebruikte kaarten op te bergen in de houten bak. Niet plooien of 

scheuren. 
- de groene hulsopvangers te ledigen en op de vloer terechtgekomen hulzen te 

verzamelen. 
- de hulzen te zeven boven de afvalemmer, het vuil en de ledige verpakkingen 

in de afvalemmer en de hulzen in het blauwe  vat te deponeren. 
- afval op de vloer bijeen te vegen en in de afvalemmer te deponeren. 
- in gang C de bowlingpins en stalen doelen opnieuw recht te zetten. 

Het opruimen van de schietstand is verplicht en in deze tijd inbegrepen. 
 
Art. 29. Een tweede schietbeurt is pas toegestaan wanneer er geen schutters meer op hun 

eerste schietbeurt wachten. 
 
Art. 30. Het aantal personen toegelaten op de schietstand is beperkt tot het aantal 

schietbanen, vermeerderd met het aantal schietmonitoren en/of het aantal personen 
die nodig zijn om de arbitrage en toezicht uit te oefenen. Er moet echter steeds een 
tweede persoon aanwezig zijn gedurende de schietoefeningen. 

 
Art. 31. Ieder lid is gemachtigd, in het belang van de openbare orde en veiligheid, 

opmerkingen te maken aan die personen welke door hun gedrag of houding deze 
principes in het gedrang brengen. Zulke personen kunnen door een bestuurslid 
aangemaand worden op onmiddellijk het clublokaal of de schietstand te verlaten, dit 
in afwachting van verdere beslissingen van het bestuur. 

 
Art. 32. Het is verboden op de schietstand een wapen te reinigen. Dit is wel toegestaan in 

de wapenkamer. 
 
Art. 33. Bij hapering van een wapen dient de loop naar de schietschijf gericht te blijven. 

Wanneer de schutter deze hapering zelf niet kan oplossen, legt hij het wapen neer 
met de loop naar de schietschijf en doet onmiddellijk beroep op een erbij geroepen 
bestuurslid. 

 
Art. 34. Richten of vuren in een andere richting dan de eigen schietschijf is verboden. 
 
Art. 35. Het is in de schietstand verboden : 

- Alcoholische dranken tot zich te nemen 
- Te roken 
- Automatisch te vuren 
- Te vuren met lichtspoor- of pantserdoorborende munitie 
- Te laden met meer dan 5 patronen (tenzij dit vereist wordt door de discipline, 

zoals bowlingpins, snelvuur, match 5 en parcours volgens IPSC regels) 
- Te vuren met hagelpatronen en Brenneke zonder vooraf toestemming te 

vragen 
- Te vuren met volmantelkogels wanneer het geweer of karabijn zwaarder is 

dan .22LR behalve de laatste donderdag van de maand 
- Wapens van een andere schutter aan te raken zonder diens toestemming 
- Met andere schutters in gesprek te treden of deze te storen tenzij om 

veiligheidsredenen 
- Te schieten zonder vergunning 
- Een geladen wapen te dragen en/of te trekken. Uitgezonderd in het kader van 

parcoursschieten voor schutters die in het bezit zijn van een 
sportschutterslicentie en aangesloten zijn bij BPSA. 

 
Art. 36. Toegang tot de schietstand is verboden: 
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- Voor personen met uiterlijke kenmerken van dronkenschap 
- Voor bezoekers zonder begeleiding van een bestuurslid en alleen tot voor de 

glazen deuren. 
 
Art. 37. De volgende schiettechnieken zijn verboden: 

- Volautomatisch schieten 
- Schieten op menselijke silhouetten 
- Gewelddadige scenario’s 
- Realistische situaties 
- Schieten vanuit dekking 
- Schieten waarbij het wapen verborgen wordt gehouden 

 
Art. 38. Het is verplicht om in de schietstand oorbeschermers en een veiligheidsbril te 

dragen. Ook is het aangewezen om altijd een zaklantaarn binnen handbereik te 
hebben. 

 
Art. 39. Bij het wisselen van doelen (behalve automatische banen) moet de 

gevaarverlichting (knipperlicht) branden. 
 
Art. 40. Als het knipperlicht (gevaarverlichting) brandt of wanneer er zich personen tussen 

de vuurlijn en het doel bevinden is het verboden wapens uit te pakken of aan te 
raken, zelfs als ze ongeladen zijn.  
Uitgepakte wapens moeten ongeladen op de tafel te liggen met slede of trommel 
geopend en met de loop in de richting van het doel. 

 
Art. 41. Het is verboden wapens onbeheerd achter te laten, zelfs voor een korte periode. 
 
Art. 42. Het dragen van een holster met een “gewapend” (d.i. een doorgeladen pistool of 

revolver met een gespannen haan) wapen is verboden in de schietstand. Het 
dragen van een holster met een wapen is alleen toegestaan wanneer de discipline 
dit vereist en onder de voorwaarden opgelegd in deze discipline.  
Zijn steeds verboden: schouderholsters, cross-draw holsters en holsters waarbij de 
loop van het wapen naar achter gericht is. 

 
 
Art. 43. Gebruik van de schietbanen 
 

- Luchtstanden  10 m  10 banen. 
- De banen zijn voorzien voor luchtdrukwapens. 

 
- Gang A  25 m  3 banen. 
- Deze banen zijn goed voor alle kalibers revolver- en pistoolpatronen. 

Geweerkalibers met normale munitie tot .22LR 
 

- Gang B  25 m  3 banen. 
- Deze banen zijn goed voor alle kalibers revolver- en pistoolpatronen. 

Geweerkalibers met normale munitie tot .22LR 
 

- Gang B  50 m  3 banen. 
- Deze banen zijn toegelaten voor alle kalibers pistolen, revolvers en geweren. 
- Bij gebruik van deze banen is geen activiteit toegestaan in gang A en C 

 
- Gang C  25 m  2 banen 
- Deze banen zijn goed voor alle revolver- en pistoolpatronen behalve 

magnumladingen. Verboden voor geweer. 
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Normaal zijn deze banen voorbehouden om gebruikt te worden voor 
bowlingpins, falling steel plates, enz. …. 

- Gang C mag alleen gebruikt worden door maximum 2 schutters per 
schietbeurt van  30 min. Tijdens deze schietbeurt kunnen beiden afwisselend 
optreden als range-officer (R.O) en/of schutter. Er mag slechts één schutter in 
actie komen. De andere aanwezige persoon dient verplicht op te treden als 
R.O. 

- Toeschouwers zijn in deze gang niet toegelaten. 
- Er mag absoluut geen geladen wapen gedragen en/of getrokken worden op 

deze banen. 
- Veiligheidsbril is steeds verplicht. 
- Na iedere schietbeurt moet de schietstand terug gebracht worden naar zijn 

oorspronkelijke standaard uitrusting (zie plan in gang C). 
- Indien op bowlingpins geschoten wordt, moet hiervoor een bijdrage betaald 

worden (vooraf te betalen in de kantine) per beurt en per persoon. 
Het schieten op stalen doelen is gratis. 

-  
- Gang D en E  10m 
- Gangen voor luchtpistool en luchtgeweer – 5 banen per gang. 
- Beide gangen kunnen occasioneel ook gebruikt worden voor 

parcourswedstrijden. In dit geval zijn dezelfde voorwaarden van toepassing 
als voor P1 en P2. 

 
- P1 en P2 ,   10m  2 banen per gang 
- Toegankelijk voor parcoursschutters en kandidaat-parcoursschutters onder 

begeleiding van een ervaren parcoursschutter.  
Alle wedstrijden en trainingen verlopen volgens IPSC regels. 
Dit lokaal kan ook gebruikt worden voor andere disciplines tijdens 
georganiseerde wedstrijden. 
 

- Respecteer, behoudens bij papieren doelen, steeds een minimum afstand van 
10 meter 

-  
- P3    10m   2 banen 
- Gebruik idem als P1 en P2, echter maximumcaliber .45ACP/.44 – geen 

Magnumladingen. 
 
 
Veiligheid en onderhoud 
 
 
Art. 44. De maandelijkse technische controle wordt uitgevoerd door een persoon die 

hiervoor voldoende technisch onderlegd is en die aangesteld wordt door het bestuur 
omvat. Volgende punten zullen steeds gekeurd worden: 

- goede werking en bereikbaarheid van alle nooduitgangen 
- werking van de noodverlichting 
- werking van de vuurlijnbeveiliging 
- staat van de kogelvangers 
- aanwezigheid en toestand van de brandbestrijdingsmiddelen 
- aanwezigheid en inhoud van EHBO kasten 

 
Het resultaat van deze controle en de ondernomen acties zullen maandelijks op de 
bestuursvergaderingen worden voorgelegd en opgetekend in het veiligheidsdossier. 
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Art. 45. Alle verzamelde lege hulzen en afgeschoten kogelkoppen blijven eigendom van de 
vereniging.  
De vzw. zorgt voor afvoer door een vergunde instantie. 

 
Art. 46. De laatste dinsdag van elke maand worden de schietstanden gereinigd en worden 

noodzakelijke herstellingen uitgevoerd. 
 

Art. 47. Maatregelen te nemen bij brand of onheil: 
 

- Schietoefeningen onmiddellijk beëindigen en wapens in veilige staat brengen. 
- Hulpdiensten van de 100 centrale verwittigen via telefoontoestellen die zich 

hiervoor in de schietstand bevinden. 
- Het verantwoordelijke bestuurslid op de hoogte brengen. 
- Het bestuurslid vergewist zich onverwijld van de situatie en organiseert de 

eerst hulp- of bestrijdingsmaatregelen. 
In geval van brand of dreigend gevaar kan hij besluiten tot een 
georganiseerde ontruiming. 

- De aanwezigen begeven zich onverwijld naar de verzamelplaats op de 
parking zonder de toegang van de hulpdiensten te hinderen 

- Na volledige ontruiming worden de ventilators uitgeschakeld om aanwakkeren 
van de brand te voorkomen. 

- Af en toe zullen simulatieoefeningen gehouden worden. 
 
Art. 48. Maatregelen te nemen bij een schietincident: 
 

- Onmiddellijk alle schietoefeningen beëindigen 
- Verwittig het verantwoordelijke bestuurslid. 
- Deze vergewist zich onverwijld van de ernst van de situatie en verwittigt de 

hulp- en politiediensten. 
- EHBO materiaal is ter beschikking in de schietstand en de kantine om, indien 

nodig, de eerste zorgen toe te dienen. 
- Niemand mag de terreinen verlaten vooraleer de officiële instanties hiervoor 

toelating hebben verleend 
 
 
Wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 
 
Art. 49. De vereniging beschikt over een aantal persoonlijke gegevens van elk van zijn 

leden.  
Zij waakt erover dat deze gegevens niet worden verspreid buiten de vereniging en 
dat deze gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt dan deze die 
beschreven zijn in de statuten van de vzw.  
Ieder lid heeft het recht op inzage en verbetering van zijn opgeslagen gegevens. 
Hiervoor richt hij/zij zich schriftelijk tot het bestuur.  

 
Art. 50. Om aan zijn wettelijke verplichtingen te voldoen, is de vereniging ertoe gehouden op 

geregelde tijdstippen of op uitdrukkelijke vraag, ledengegevens ter beschikking te 
stellen van openbare instanties, politie of gerechtelijke diensten. 

 
Art. 51. Met het oog op veiligheid en controle zijn  in alle schietstanden camera’s 

gemonteerd, waarvan de beelden in de kantine kunnen worden bekeken. Het 
beeldmateriaal wordt niet opgeslagen of voor ander doeleinden gebruikt. 
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