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CODYCLUB GENT - REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

DEEL I

ADMINISTRATIEF LUIK

HOOFDSTUK 1:

ALGEMENE BEPALINGEN.

versie juni 2008.

1.1.

De Royal Cody Ghent Rifle Codyclub (R.C.G.R.C. of Codyclub) is een vereniging
zonder winstbejag, die schutters en wapenliefhebbers verenigt en ze toelaat hun
hobby in de meest ruime zin toe te passen en uit te voeren. De Codyclub weert elke politieke en godsdienstige inmenging.

1.2.

Briefwisseling

1.2.1

Briefwisseling met een tegensprekelijk en/of dwingend karakter wordt verzonden
naar de maatschappelijke zetel.

1.2.2

Briefwisseling met een algemeen karakter wordt verzonden naar het adres van de
algemeen secretaris.

1.2.3

Briefwisseling met betrekking tot de ledenadministratie wordt verzonden naar het
adres van de secretaris ledenadministratie.

1.2.4

Briefwisseling met een pecuniair karakter wordt verzonden naar het adres van de
penningmeester.

1.3

Het reglement van de Vlaamse Schutters Konfederatie (V.S.K.) en het Koninklijk
Verbond der Belgische Schutters Verenigingen (K.V.B.S.V. - ned. afd.) is in zijn geheel van toepassing op de werkende leden van de vereniging. Voor de schietende
leden is in het lidgeld ook de aansluiting bij het KVBSV n.a. inbegrepen.

1.4.

Ieder lid heeft de plicht de eer en de goede naam van de Codyclub en haar leden
hoog te houden. Door de toetreding tot de vereniging ontzegt ieder lid zich enige
daad of enige nalatigheid te verrichten die nadelig zou zijn voor het maatschappelijk
doel of die van aard zou kunnen zijn om zijn persoonlijk aanzien of eer, of het aanzien of eer van andere leden of van de vereniging schade te berokkenen.
De geschillen betreffende de toepassing van deze bepaling worden aan de Raad
van Bestuur (RvB) voorgelegd die beslist, na de partijen gehoord hebbende, zonder
verhaal.

1.5.

Wanneer leden deelnemen aan activiteiten die niet georganiseerd worden door of
niet onder toezicht staan van de Codyclub, kan de Codyclub en haar afgevaardigden nooit verantwoordelijk gesteld worden.

1.6.

Er bestaat onverenigbaarheid tussen de functie van bestuurslid van de Codyclub en
het beroep van wapenhandelaar of een daarmee gelijkgestelde beroepsbezigheid.
Deze onverenigbaarheid bestaat niet voor de leden van de Technische Commissie
(TC). Wanneer een lid van de RvB commerciële belangen heeft (voor zichzelf of
voor een andere), dan kan hij/zij niet deelnemen aan de beslissing over dat
agendapunt.

1.7

Bestuursleden dienen - volgens de statuten - verplicht gekozen te worden uit kandidaten die deel uitmaken van de Algemene Vergadering (A.V.) van de Codyclub. Zij
moeten minstens drie jaar deel uitmaken van de A.V.. De lidmaatschapsperiode begint te lopen op de dag van de statutaire A.V. waarop zij als clublid zijn aanvaard.
Vb.: lid van de A.V. aanvaard op de statutaire A.V. van januari 2000, kan zich als bestuurslid
verkiesbaar stellen voor de statutaire A.V. van 2000 + 3 jaar = januari 2003..
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1.8.

De openings- en sluitingsuren van de schietbanen dienen stipt te worden nageleefd.
Enkel de RvB kan hieraan afwijkingen toestaan. Over het sluitingsuur van de bar
beslist de barverantwoordelijke eventueel in overleg met een aanwezig bestuurslid.

1.9

De schietoefening kan alleen beginnen bij aanwezigheid van en na toelating door de
schietstanduitbater of zijn geregistreerde vervanger. Indien men wenst schietoefeningen te organiseren buiten de voorziene trainingsdagen en –uren dient een voorstel geformuleerd te worden aan het bestuur, die het voorstel goedkeurt of verwerpt.

1.10

Op zaterdagvoormiddagen - tijdens het gebruik van de Knuroo - is de snelvuurtunnel voor de leden van de Codyclub enkel opengesteld voor de discipline snelvuur.
Bij deze oefeningen dient een geregistreerd Cody-verantwoordelijke aanwezig te
zijn.

1.11

Het sluiten van de schiettunnel gebeurt gebruikelijk 15 minuten vóór sluitingstijd van
de schietstand.

1.12

Op feestdagen, gedurende een kleine periode rond de Gentse Feesten en rond de
Eindejaarsperiode is, behoudens anders vermeld op het mededelingenbord, de
schietstand gesloten. De schietactiviteiten kunnen eveneens opgeschort worden tijdens de dagen dat er werkzaamheden in de schietstand gebeuren.

1.13

De dagen waarop de schietstand in gebruik gegeven is aan een andere vereniging
of dienst is deze niet toegankelijk voor de leden van de Codyclub, tenzij zij lid zijn
van die vereniging of dienst. Indien een lid oordeelt om de een of andere reden in
de stand te moeten zijn, dan zal hij/zij hiervoor de toelating vragen aan de verantwoordelijke van de vereniging of dienst. Indien hij/zij de toelating niet krijgt moet
het lid de schietstand onmiddellijk verlaten.

1.14

De schietstanduitbater van de Codyclub (of zijn geregistreerde aangestelde) heeft
ten allen tijde toegang tot en controle over de volledige schietstand. Aan elke vaste
gebruiker van de infrastructuur wordt een lijst ter beschikking gesteld met de naam
van de personen die de Codyclub kunnen vertegenwoordigen. Enkel deze aangestelden kunnen aan een gebruiker van de infrastructuur opmerkingen maken. Deze
opmerkingen zullen indien nodig door een schrijven van het bestuur worden herhaald en/of bevestigd. De bestuurders en de leden van de TC houden ten allen tijde
toezicht tijdens de openingsuren van de Codyclub. Zij zullen inbreuken in dit verband onmiddellijk melden aan het bestuur van de Codyclub..

1.15

Het clubuniform, dat gedragen wordt op feestelijke aangelegenheden of belangrijke
evenementen, bestaat uit een donkerblauwe of zwarte blazer met geborduurd clubinsigne, een grijze broek, een lichtblauw hemd en de clubdas. Het dragen van het
uniform is niet verplicht maar wordt wel aanbevolen. Als geen uniform gedragen
wordt is stadskledij vereist, jeugdleden zijn hiervan vrijgesteld..

1.16

Berichten:

1.16.1

Er mag niets in de schietstand worden uitgehangen of op de uithangborden worden
vermeld als dit niet de goedkeuring heeft van een bestuurslid, die het bericht van
zijn initialen en van een datum voorziet.

1.16.2

De berichten "te koop" of "te koop gezocht" dienen op een speciaal daartoe bestemd formulier te worden genoteerd met verplichte vermelding van de identiteitsgegevens van de verkoper. Dit document wordt door de Codyclub ter beschikking
gesteld. Deze berichten worden geafficheerd op het bord in de gang naar de vergaderzaal.

1.16.3

Berichten met louter commerciële doeleinden zijn niet toegelaten.

1.16.4

Berichten die geen verband houden met de schietsport dienen vermeden te worden.

6

1.16.5

De berichten blijven gedurende een periode van twee maand volgend op de datum
die op het formulier vermeld is, uitgehangen. Daarna worden zij verwijderd. Het is
mogelijk de aanbieding te herhalen door het opmaken van een nieuw formulier

1.17

Algemene gebods- en verbodsbepalingen:

1.17.1

Elkeen die de schietstand betreedt wordt geacht de reglementen van de Codyclub
te kennen, ze te aanvaarden en ze toe te passen.

1.17.2

Iedereen dient zich te houden aan de bepalingen van de wet (03.01.1933,
30.01.1991, 08.06.2006, het kb van 13 juli 2000 en alle latere wijzigingen) daaronder begrepen de decreten van de Vlaamse Gemeenschap. Leden zijn steeds verantwoordelijk voor de personen die zij binnen de Codyclub meebrengen.

1.17.3

Bij elke inbreuk op het reglement van inwendige orde kan de RvB aan het lid een
sanctie opleggen, ook als hij/zij zelf die inbreuk niet heeft gepleegd maar dat ze
door zijn/haar toedoen mogelijk is geweest.

1.17.4

Vergunningsplichtige wapens mogen niet verkocht worden in de schietstand.

1.17.5

Er is een volledig alcoholverbod binnen de schietstand op plaatsen waar wapens en
munitie kunnen aanwezig zijn. Alcoholische dranken mogen slechts genuttigd worden door (particuliere) schutters die hun schietactiviteiten volledig hebben beëindigd
(dus niet vóór het schieten of gedurende een pauze tijdens het schieten).

1.17.6

Er is een volledig rookverbod binnen de overdekte gedeelten van de schietstand.
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HOOFDSTUK 2:

DE LEDEN IN DE CODYCLUB.

2.1.

Het kandidaatlid:

2.1.1

Het kandidaat-lid stuurt een volledig ingevuld formulier “aanvraag tot lidmaatschap”
vergezeld van twee recente pasfoto’s en een uittreksel uit het strafregister (model 1
dat niet ouder is dan drie maand) aan het adres van de secretarisledenadministratie.

2.1.2

Tot de beslissing van de RvB over het kandidaat lid heeft hij/zij enkel toegang tot de
vergaderzaal. Kandidaat-leden ontvangen van de secretaris een badge met de
vermelding “kandidaat-lid”. Zij dragen deze badge tijdens hun aanwezigheid in de
schietstand.

2.1.3

Een kandidaat-lid kan worden voorgedragen door een clublid die als peter wil fungeren.
In voorkomend geval
- tekent deze mee op het formulier “aanvraag tot lidmaatschap”;
- vergezelt hij/zij de kandidaat binnen de Codyclub en stelt hem aan de leden voor;
- brengt hij/zij hem de gebruiken van de Codyclub bij.

2.1.4

Indien het kandidaat-lid niet voorgedragen wordt door een peter of geen opleiding
volgt, zal de RvB een clubmonitor of een willekeurig clublid aanduiden om als begeleider op te treden. Deze vervult dan de taken die normaliter door een peter worden
waargenomen.

2.1.5

Het is aan leden, in navolging van art 7 en art12 van het reglement KVBSV - n.a.,
niet toegelaten personen als lid voor te dragen die sancties van het KVBSV hebben
opgelopen en dit gedurende de periode dat de sanctie loopt.

2.1.6

Met het oog op het afleggen van de veiligheidsproef, zal een kandidaat-lid dat reeds
lid is (was) van een andere schietvereniging en beschikt over een aansluitingskaart
bij het KVBSV, dit vermelden op het formulier “aanvraag tot lidmaatschap”. Het is
aan de rekruteringscommissie om te beslissen of het kandidaat-lid onmiddellijk een
schiettest kan afleggen, wat hem bij slagen vrijstelt van een schietopleiding.

2.1.7

Indien de “aanvraag tot lidmaatschap” van een kandidaat-lid door de secretarisledenadministratie volledig bevonden wordt, en indien er geen veroordelingen voorkomen op het uittreksel uit het strafregister, kan deze voorafgaand aan de vergadering van de RvB reeds volgende handelingen stellen:

2.1.7.1

Na ontvangst document aanvraag tot lidmaatschap
- de kandidaat uitnodigen tot een geregistreerd bezoek aan de Codyclub
- bij ontstentenis van een peter een begeleider aanduiden.
- de kandidatuur op de agenda van de eerstvolgende vergadering van de RvB
plaatsen;
- na aanvaarding, de kandidaat uitnodigen het lidgeld te betalen

2.1.7.2

Na ontvangst van het lidgeld
- de vergunning V.S.K - KVBSV reeds aanvragen
- de kandidaat die om een schietopleiding verzoekt en die geen eigen wapens bezit, aanmanen reeds een voorlopige schutterslicentie VSK aan te vragen
- de kandidatuur op de agenda van de eerstvolgende vergadering van de RvB
plaatsen.

2.1.8

Beslissing van de Raad van Bestuur

2.1.8.1

De kandidatuur wordt weerhouden:
De kandidaat wordt ingelicht. Hij/zij ontvangt een plaatje "lid op proef " en wordt tot
de proefperiode toegelaten.
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2.1.8.2

De kandidatuur wordt uitgesteld:
De kandidaat wordt ingelicht over de reden van het uitstel. Zijn/haar kandidatuur
blijft behouden. Wanneer de reden van het uitstel vervalt wordt hij/zij daarvan verwittigd en gevraagd of hij/zij nog belangstelling heeft. De kandidaat is volledig vrij
steeds zijn/haar kandidatuur in te trekken, waarop zijn/haar bescheiden worden teruggestuurd.

2.1.8.3

De kandidatuur wordt niet weerhouden:
De kandidaat wordt terug in het bezit gesteld van zijn pasfoto’s en het uittreksel uit
het strafregister.
De RvB kan niet gevraagd worden de reden kenbaar te maken waarom een kandidaat niet wordt weerhouden.

2.2

Het toetredingslid.

2.2.1

Het lid op proef :
a Het lid op proef is door de RvB aanvaard .
b Leden op proef dienen, boven het jaarlijks lidgeld een éénmalige toetredingsbijdrage te betalen. De aansluiting bij het V.S.K.-KVBSV is in het lidgeld inbegrepen. De toetredingsbijdrage wordt jaarlijks door de RvB bepaald en wordt aan de
A.V. medegedeeld. Het maximum bedrag is vastgelegd in de statuten. Voor
groepen van meer dan vijf personen die een zeker verband kunnen aantonen en
voor inwonende familieleden kan een afzonderlijke regeling worden uitgewerkt.
c Gedurende de ganse proefperiode wordt een fiche met de foto van het lid op
proef en zijn belangrijkste persoonlijke gegevens uitgehangen aan het mededelingenbord in de vergaderzaal teneinde de leden toe te laten een eventuele reactie op de aanvraag te laten kennen.
d Een lid op proef is verplicht, behalve indien hij/zij daarvan door de RvB is vrijgesteld, een schietopleiding te volgen en een veiligheidsproef af te leggen.
De peter of de clubmonitor verzoekt de voorzitter (of zijn vervanger) om de test
af te nemen.
Deze test omvat elementen met betrekking tot het schieten, de veiligheidsvoorschriften en de wapens. Van het slagen in de test wordt een rapport voor de RvB
opgemaakt.
e Kandidaat-leden worden als clublid door de RvB voorgesteld aan de A.V. die
doorgaat in het jaar dat volgt op het jaartal waarmee het lidnummer begint.
Voorwaarde tot het verwerven van deze titel is het slagen in de veiligheidsproef
en het ontbreken van negatieve opmerkingen. Indien het lid op proef de veiligheidsproef nog niet heeft afgelegd, kan hij/zij niet als clublid worden aanvaard.
Het is niet noodzakelijk dat de A.V. toetredingsleden aanvaardt .
f

Indien hij/zij niet als clublid wordt aanvaard, dan blijft hij/zij lid op proef voor een
bijkomend jaar. Indien het lid op proef voor de tweede maal niet aanvaard wordt
dan kan hij/zij geen sportschutter meer blijven in de Codyclub.
Op verzoek kan dan een deel van de toetredingsbijdrage terugbetaald worden.
Hij/zij kan echter geen aanspraak maken op enig ander recht. Tegen deze procedure bestaat geen verhaal.

g Elk clublid ontvangt een wit naamkaartje met foto.
h Aan de leden op proef die met gunstig gevolg een opleiding gevolgd hebben
wordt een diploma op naam afgeleverd.
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2.2.1.1 Soorten leden op proef
a
-

-

Begeleid schutter (rood plaatje)
is een kandidaat-lid in zijn/haar opleidingsperiode
is een kandidaat-lid dat wacht op het afleggen van de veiligheidsproef.
mag slechts onder begeleiding van een clubmonitor, een peter of een ander
clublid de schietbanen betreden en er onder hun bestendig toezicht oefenen.
indien een begeleid schutter niet zelf over een wapen beschikt kan hij.zij slechts
gebruik maken van een clubwapen of van het wapen van een clublid indien het
kandidaat-lid beschikt over een definitieve schutterslicentie of over een voorlopige schutterslicentie voor de wapencategorie waarmee hij/zij wil oefenen.
een begeleid schutter die nog niet over een vergunning tot het voorhanden hebben van een vuurwapen beschikt, kan in de Codyclub munitie verwerven. Hij/zij
dient deze munitie in de schietstand voorzien van zijn naam achter te laten om
ze bij een volgende schietbeurt te kunnen gebruiken.

Noot: Het attest “praktische hanteringproef” dat door de examencommissie van het V.S.K.-KVBSV
uitgereikt wordt kan de veiligheidsproef in de Codyclub niet vervangen.

De schietopleiding van het lid in opleiding wordt gegeven door een clubmonitor.
Uitzonderlijk kan door de RvB aan een sportschutter (= met schutterslicentie) toelating gegeven worden om aan een lid op proef een schietopleiding te geven. Het
clublid zal zich dan houden aan het programma zoals gevolgd door de clubmonitoren.
b Zelfstandig schutter
Is een kandidaat-lid dat met gunstig gevolg de veiligheidsproef in de Codyclub
heeft afgelegd
- hij/zij mag zonder begeleiding schieten in de ruimten die voorbehouden zijn voor
de wapens waarvoor de veiligheidsproef is afgelegd.
- indien hij/zij met lange wapens wil oefenen dient een registratie “schutter lange
wapens” te worden aangevraagd. Na registratie ontvangt hij/zij een nummer.
2.2.2

Het Cody clublid::
Lid op proef dat zijn proefperiode heeft volbracht en door de RvB als clublid is
voorgesteld aan de statutaire Algemene Vergadering .

2.2.2.1

2.2.2.2

2.2.2.3

2.2.2.4

2.2.2.5

De sportschutter (schutter met een sportschutterslicentie): is in het bezit van een
(al dan niet definitieve) schutterslicentie en heeft voor het lopende jaar een uittreksel uit het strafregister afgegeven. Hij/zij schiet op jaarbasis minstens 12 schijven
(verdeeld over minstens 2 trimesters) die geregistreerd worden in het schuttersboekje. Hij/zij laat jaarlijks de licentie vernieuwen.
De recreatieve schutter (schutter zonder sportschutterslicentie): heeft eveneens
een uittreksel uit het strafregister afgegeven. Hij/zij laat zijn schietbeurten noteren in
een schuttersboekje dat door de Codyclub wordt voorzien. De recreatieve schutter
die per jaar minimum 12 schietbeurten (verdeeld over minstens 2 trimesters) laat
noteren maakt aanspraak op een attest regelmatig schutter. (Een recreatief schutter mag wel deelnemen aan wedstrijden die binnen de club georganiseerd worden
maar wordt niet opgenomen in de uitslag ervan)
De niet actieve schutter: heeft voor het lopende jaar geen uittreksel uit het strafregister afgegeven en neemt enkel deel aan activiteiten met wapens die niet vergunningplichtig zijn. Let op ! bepaalde niet-vergunningplichtige wapens worden vergunningplichtig wanneer er mee geschoten wordt.
De minderjarige schutters: zijn leden die geen 18 jaar zijn (of worden) in het lopende jaar. Deze leden betalen geen toetredingsbijdrage. Zij betalen de verbondsbijdrage voorzien voor hun leeftijdcategorie en een verminderd lidgeld. Zij worden
ondergebracht in één van vorige categorieën.
De occasionele schutter: is een meerderjarig persoon die geen lid is van de Codyclub en die maximaal één maal per jaar wil schieten met een vergunningpplichtig
wapen.
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2.2.3

De Bijzondere leden:

2.2.3.1

Het Erelid:
a De kandidatuur voor de titel van Erelid wordt door de RvB aan de statutaire A.V.
voorgesteld, die over het al dan niet toekennen van de titel beslist. Deze titel
wordt verleend op grond van erkentelijkheid en van diensten aan de Codyclub
bewezen. Indien het Erelid bij het verwerven van deze titel geen deel uitmaakt
van de algemene vergadering kan hij zich daarvoor later geen kandidaat stellen.
b Het Erelid wordt uitgenodigd tot alle clubactiviteiten en heeft onbeperkte toegang
tot de vergaderzaal, maar niet tot de lokalen waar wapens voorhanden zijn.
c. Het Erelid kan door de RvB vrijgesteld worden van het voldoen van de toetredingsbijdrage en van het jaarlijks lidgeld. In voorkomend geval wordt de aansluitingsbijdrage voor het verbond ten laste genomen door de Codyclub.
d. Indien het Erelid schutter is staat hij zelf in om te voldoen aan de hiertoe gestelde voorwaarden.

2.2.3.2

Het Bijlid:
Inwonende familieleden van clubleden, die wensen lid te worden, betalen een deel
van de toetredingsbijdrage. Zij betalen wel het volledig lidgeld en de verbondsbijdrage

2.2.3.3

Het Steunlid:
a Clublid dat zijn/haar schietactiviteiten (tijdelijk) heeft opgeschort, maar toch nog
verder een binding met de Codyclub wil behouden of niet-leden die door hun
geldelijke bijdrage de Codyclub willen steunen;
b Betaalt een gedeelte van het lidgeld maar kan niet genieten van enige ander
voordeel van de Codyclub;
c Heeft enkel toegang tot de vergaderzaal en kan deelnemen aan de buitenactiviteiten van de Codyclub.
d Indien hij/zij vroeger actief lid is geweest, kan het steunend lid mits bijzondere
toelating van de RvB enkele keren per jaar schieten onder de voorwaarden gesteld in afdeling 3 artikel 8. Het steunend lid kan geen attest krijgen nodig voor
het aanvragen van een vergunning tot het voorhanden hebben van een vergunningplichtig vuurwapen.
e Kan niet genieten van een sociale tegemoetkoming op het lidgeld.

2.2.3.4

Het Functielid (draagt een badge met vermelding van de functie) :
Bepaalde leden kunnen binnen de vereniging een officiële functie uitoefenen:
a De Bestuurder: lid van de Raad van Bestuur;
b De Commissaris TC: permanent lid van de Technische Commissie;
c De Technische Medewerker: niet-permanent lid van de Technische Commissie;
d De clubmonitor: staat in voor opleiding en begeleiding van leden op proef en van
de leden die in het bezit zijn van een voorlopige sportschutterslicentie;
e De Wedstrijdcommissaris: verantwoordelijke in schietruimte tijdens een wedstrijd
en trainingen;
f De Peter (de begeleider): clublid dat een bepaald lid op proef tijdens zijn/haar
proefperiode volgt;
g Het lid van de rekruterings- en examencommissie (zie bijlage 2)

2.3.

De niet-leden:

2.3.1

De Bezoeker: (plaatje bezoeker)
Elk persoon, die geen lid is van de Codyclub, kan zich slechts in de schietstand ophouden indien hij/zij er is uitgenodigd of toegelaten.
a Indien hij/zij door het bestuur is uitgenodigd dan dient de uitnodigingsbrief meegebracht te worden.
b Indien hij/zij door een clublid is uitgenodigd dan dient het lid aanwezig te zijn tijdens het bezoek.
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2.3.1.2

2.3.1.3
2.3.1.4

2.3.1.5

2.3.1.6

Elke bezoeker dient zich aan te melden bij de standverantwoordelijke of zijn afgevaardigde, die een plaatje “bezoeker” zal overhandigen tegen een waarborg. De bezoeker zal dit plaatje op een goed zichtbare plaats dragen.
Het is uitgesloten dat een bezoeker zich, niet vergezeld, ophoudt op plaatsen waar
wapens voorhanden zijn.
Een bezoeker, die geen lid is van het KVBSV
a Dient zich bij zijn/haar bezoek in te schrijven in het aanwezigheidsregister;
b Kan de Codyclub slechts éénmaal per maand bezoeken met een maximum van
3 bezoeken per jaar;
c Mag niet schieten, zelfs indien hij/zij over persoonlijke wapens beschikt.
Een bezoeker, die lid is van het KVBSV of die in het bezit is van een jachtvergunning,
a Dient zich bij zijn/haar bezoek in te schrijven in het aanwezigheidsregister;
b Zal spontaan de verbondskaart of de jachtvergunning voorleggen aan een bestuurslid;
c Mag slechts schieten mits toepassing van de voorwaarden vervat onder afd. 3 art.
8;
d Deze bezoeken zijn in aantal beperkt door het reglement van inwendige orde (zie
afd. 3 art. 8)
Bezoeker – familielid van een clublid:
De echtgeno(o)t(e), permanente partner en aan- en bloedverwanten in de 1e graad
van de clubleden hebben ongelimiteerde toegang tot de vergaderzaal, op voorwaarde dat hun familielid aanwezig is of verwacht wordt.
Zij hebben geen toegang tot de schietlokalen, de wapenkamer en de herlaadruimte.
Zij dienen zich te houden aan het clubreglement.

2.4.

De Werkende leden en de leden van de Algemene Vergadering. (A.V.)

2.4.1

De Algemene Vergadering wordt samengesteld uit alle werkende leden.

2.4.2

Zijn werkend lid :

2.4.2.1

2.4.2.2

De clubleden die vóór 19.01.1990 uitdrukkelijk te kennen hebben gegeven deel te
willen uitmaken van de A.V. en die in dat jaar opgenomen werden op de lijst van de
leden van de algemene vergadering.
De clubleden die als zodanig op latere datum door de A.V. zijn aangenomen.

2.4.3

Voorwaarden om zich als werkend lid kandidaat te kunnen stellen:

2.4.3.1

2.4.3.4

Twee jaar clublid zijn op de dag dat over de kandidatuur door de A.V. beslist wordt.
Deze periode gaat in de dag waarop hij/zij als clublid is voorgesteld aan de A.V..
Clubleden die wensen opgenomen te worden in de A.V. richten hiertoe een verzoek
aan de RvB vóór 15 december.
De RvB beslist op de eerstvolgende vergadering over de kandidatuur en brengt de
kandidaat van de genomen beslissing op de hoogte.
Bij weigering dient geen reden te worden opgegeven.

2.4.4

Het aantal werkende leden wordt tot zestig beperkt.

2.4.5

Nieuwe kandidaturen kunnen slechts in aanmerking komen als het aantal werkende
leden minder dan 60 bedraagt bij het opmaken van de agenda.
Te begeven plaatsen zullen voor de datum van elke A.V. bekend gemaakt worden.
De voordracht van kandidaat-werkende leden teneinde opname in de A.V. gebeurt
eens per jaar door de RvB op de jaarlijkse statutaire A.V. die doorgaat in de maand
januari.

2.4.6

Men verliest de hoedanigheid van lid van de Algemene Vergadering

2.4.6.1
2.4.6.2

Op de wijze voorzien in de statuten.
Door het lidgeld en de bijdrage KVBSV voor het volgende jaar niet voldaan te hebben vóór 15 december.

2.4.3.2
2.4.3.3
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2.4.6.3

Indien men de twee vorige zittingen van de statutaire A.V. niet heeft bijgewoond Zij
zullen ambtshalve op de lijst van ontslagnemend leden uit de A.V. geplaatst worden. Deze leden kunnen vragen om hun statuut te handhaven. Hierover wordt door
de A.V. beslist.

2.4.7

Het verlies van de hoedanigheid van lid van de A.V. is slechts definitief nadat de
werkende leden zich op de statutaire A.V. hierover hebben uitgesproken met 2/3
van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

2.4.8

Wijzigingen aan artikels van het reglement van inwendige orde die de werkende
leden betreffen, dienen in de eerstvolgende A.V. te worden goedgekeurd met eenvoudige meerderheid.

2.4.9

Maatregelen van dringende aard en die een samenroepen van de A.V. niet noodzaken, kunnen door de RvB in gewone zitting genomen worden. De aanwezigheid van
de meerderheid van de leden van de RvB is voldoende om geldig te beslissen. Deze beslissing heeft dan kracht tot de eerstvolgende A.V..

2.5.

Algemene bepalingen met betrekking tot de leden:
a Alle schutters dienen elk jaar vóór 15 december een uittreksel uit het strafregister af te geven dat niet ouder is dan drie maand. Indien zij hieraan niet voldoen
krijgen zij vanaf 1 januari geen toegang meer tot de schietlokalen tot wanneer
een attest is afgeleverd. Voor schutters die in het bezit zijn van een geldige
sportschutterslicentie volstaat het afgeven van een kopie van hun sportschutterslicentie. Ne het verlengen van de geldigheid ervan wordt een nieuwe kopie afgegeven.
b Het gebruikmaken van de schietinstallatie zonder een uittreksel te hebben afgegeven en het zich niet inschrijven in het register op de schietbaan op de wijze die
door de Codyclub voorgeschreven is, wordt aanzien als een zware fout en heeft
de onmiddellijke schorsing van het lid voor gevolg.
c De toegang tot de infrastructuur is uitsluitend voorbehouden aan de leden. Voor
niet-leden gelden strikte richtlijnen. (zie 2.4.1 - de bezoekers)

2.5.1
2.5.1.1

2.5.1.2

2.5.1.3

2.5.1.4

Het Lidgeld
Ieder (werkend) clublid dient het lidgeld en het verbondsgeld voor het nieuwe jaar te
betalen vóór 15 december van het aflopende jaar.Clubleden die niet tijdig betalen
zal een administratieve vergoeding aangerekend worden boven het lidgeld en de
aansluitingsbijdrage voor het verbond. De verbondskaart zal alsdan pas later aangevraagd worden. De werkende leden die hun lidgeld niet vóór 15 december betaald hebben zullen ambtshalve op de lijst met ontslagnemende leden uit de A.V.
geplaatst worden. De administratieve boete wordt niet aangerekend aan de steunleden.
Er is toegangsverbod tot de schietbanen voor alle leden waarvan het lidgeld op 1
januari nog niet op de rekening van de club is geboekt en dit tot het tijdstip waarop
het lidgeld en eventueel de administratieve vergoeding is voldaan. Dezelfde maatregel is van toepassing op de leden die gebruik willen maken van de schietinstallatie en die geen uittreksel uit het strafregister of SSL hebben afgegeven.
Men verliest de status van clublid als men het lidgeld (+ eventueel de administratieve vergoeding) niet betaald heeft op de dag van de statutaire A.V.. Een lid dat, na
ontslag, terug clublid wenst te worden, dient een nieuwe (verkorte) aanvaardingsprocedure te starten. De Raad van Bestuur kan hierop echter een uitzondering toestaan. Het ontslag als clublid zal ter kennis worden gebracht van de provinciegouverneur die bevoegd is voor de woonplaats van het clublid.
De toetredingsbijdrage, het lidgeld aangevuld met de verbondsbijdrage, en de bijdrage van de steunleden wordt elk jaar bepaald door de RvB en op de Statutaire
A.V. medegedeeld. Principieel wordt het lidgeld vastgelegd door het lidgeld van het
vorig jaar telkens te verhogen met 5 euro.
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2.5.1.5

De RvB kan een verminderd lidgeld bepalen voor familieleden, minderjarige leden
en leden die een sociale of maatschappelijke reden inroepen. Ook kan een vermindering op het lidgeld worden toegekend aan de leden die hun briefwisseling wensen
te ontvangen via elektronische weg. (= e-mail)
Elke adreswijziging dient schriftelijk of elektronisch aan het secretariaat (of aan de
zetel van de vereniging) gericht te worden. Daar elke schutter weet dat het lidgeld
voor 15 december dient betaald te zijn, kan het niet ontvangen van een uitnodiging
tot betalen niet als reden aanvaard worden bij laattijdige betaling.

2.5.2

De sancties:

2.5.2.1

Een administratieve sanctie wordt opgelegd wanneer een clublid zich niet heeft
gehouden aan de administratieve voorwaarden.
Een tuchtsanctie wordt opgelegd wanneer een clublid een inbreuk heeft gepleegd
tegen andere dan administratieve aangelegenheden.
Behalve voor de verwijdering uit de A.V. wordt een sanctie uitgesproken door de
RvB.
Wanneer een lid een sanctie wordt opgelegd, kan hij/zij schriftelijk een onderhoud
met de RvB aanvragen. Hij/zij zal in dit schrijven reeds de aard van zijn/haar verzoek meedelen en het verzoekschrift laten toekomoen vóór de eerstvolgende vergadering van de RvB die doorgaat na de datum van ontvangstmelding van de sanctie.
Indien de RvB aan een lid een tuchtsanctie oplegt , zal dit ter kennis gebracht worden van de TC en van de A.V. op de eerstvolgende vergadering. Het bestuur kan
een door haar getroffen maatregel ter kennis brengen van het V.K.S.-KVBSV-n.a.
De sanctie kan zijn :

2.5.2.2
2.5.2.3
2.5.2.4

2.5.2.5

2.5.2.6

a De vermaning: waarbij aan het lid een bepaald ten laste gelegd feit wordt duidelijk gemaakt met het verzoek dit niet meer te doen.
b De schorsing: waarbij het lid voor een bepaalde periode de toegang tot de schietlokalen en -activiteiten wordt ontzegd.
c Het toegangsverbod: waarbij aan een lid voor een bepaalde periode de toegang
tot de schietstand en/of de schietruimten wordt ontzegd.
d De schrapping als lid: waarbij het lid geschrapt wordt van de ledenlijst.
e Het ontslag uit de Algemene Vergadering:
De omstandigheden waarbij een lid uit de Algemene Vergadering kan worden
verwijderd wordt weergegeven in de statuten. Een administratieve of tuchtsanctie kan aan ieder lid worden opgelegd. Een sanctie in verband met het al dan
niet verder deel uitmaken van de Algemene Vergadering gaat in onmiddellijk na
de beslissing van de A.V., tenzij dit door de A.V. anders wordt bepaald.
f Het ontslag uit de Algemene Vergadering zonder de schrapping als clublid: Het
lid kan geen deel meer uitmaken van de algemene vergadering. Deze maatregel heeft geen enkele invloed op het gewone lidmaatschap en herplaatst het lid
als toetredingslid.
g Het ontslag uit de Algemene Vergadering met schrapping als clublid. Het lid kan
geen deel meer uitmaken van de algemene vergadering en wordt ook niet meer
als toetredingslid aanzien en dit ingaand onmiddellijk na de beslissing van de
A.V..
2.5.2.7

Uitzondering: het lid dat deel uitmaakt van de Algemene Vergadering en aan wie
een tuchtmaatregel is opgelegd, mag tijdens de sanctieperiode deelnemen aan de
werkzaamheden van de Algemene Vergadering, tenzij de tuchtmaatregel door de
Algemene vergadering is uitgesproken en het verbod aan de werkzaamheden van
deze vergadering deel te nemen in de sanctie is opgenomen.

2.5.3

De Vergoedingen.

2.5.3.1

In de Codyclub kunnen geen andere vergoedingen worden toegekend dan deze
hierna beschreven.

2.5.3.3. De vrijwilligersvergoeding
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a Bron: wet van 3 juli 2005 – BS 29.08.2005
b Sommige clubleden kunnen voor taken die hen door de RvB worden opgelegd
genieten van een vrijwilligersvergoeding. Zij dienen echter de keuze te maken
tussen de forfaitaire vergoeding en de kilometervergoeding.
i De baruitbaters ontvangen een vergoeding die niet hoger mag zijn dan door
de wet bepaald, voor elke dag dat ze de bar openhouden. Ze kunnen echter
maar éénmaal per week aanspraak maken op deze vergoeding, alle andere dagen worden pro bono uitgevoerd. Zij mogen de toegekende vergoeding afhouden van de dagontvangst die zij aan de penningmeester overmaken.
ii Het aantal barmedewerkers dat nodig is voor een goede werking van de bar
wordt bepaald door de bestuurder die verantwoordelijk is voor de infrastructuur in
samenspraak met de penningmeester. Eenmaal per maand zal deze bestuurder
de prestaties van de barmedewerkers overmaken aan de penningmeester die de
uitgave globaal zal boeken.
iii De barmedewerkers worden nominatief van hun verplichtingen schriftelijk op
de hoogte gebracht.
iv Het bestuurslid dat verantwoordelijk is voor de infrastructuur kan bepaalde
opdrachten in verband met het onderhoud van de schietstand aan één of meerdere leden toekennen. Dergelijke prestaties worden vergoed volgens de regels
die gelden voor de barmedewerkers.
v Onder vrijwilligersvergoeding wordt eveneens begrepen de terugbetaling van
de gemaakte onkosten voor het gebruik van een persoonlijk voertuig tijdens het
uitvoeren van een taak die hem/haar door de RvB is opgedragen en die verband
heeft met de werking van de Codyclub. De penningmeester zal met de mandataris overeenkomen welk stelsel van vergoeding er kan toegepast worden, ofwel
de forfaitaire dagvergoeding of de vergoeding aan de hand van bewezen uitgaven.
vi De RvB kan maximaal éénmaal per jaar een werkvergadering beleggen voor
een geselecteerd aantal medewerkers en deze vergadering laten volgen door
een gratis maaltijd.
c Toegepaste tarieven worden jaarlijks door de penningmeester vastgelegd en
door de Raad van Bestuur goedgekeurd.
2.5.3.4
2.5.3.5
2.5.3.6

Bezoek aan een gehospitaliseerd lid: geschenk ter waarde van 20 euro (2008)
Overlijden van een clublid:
bloemtuil ter waarde van 25 euro (2008)
Deelname aan clubwedstrijden
a De Koning, de Prins en de clubkampioenen nemen gratis deel aan het banket.
Indien de Koning, Prins of clubkampioen hierop meerdere maal recht heeft, gaat
de vergoeding naar de 2e gerangschikte in die categorie
b De leden die deelnemen aan de discipline genummerde schijven ontvangen per
discipline waaraan ze hebben deelgenomen een wijnglas met het embleem van
de Codyclub erin gegraveerd. (max 3 per lid)
c De leden die deelnemen aan de clubwedstrijden ontvangen hiervoor geen naturaprijzen meer. Een regelmatigheidscriterium wordt hiervoor ingesteld waarbij de
deelnemers een aantal punten krijgen volgens de behaalde uitslag. De Codyclub
voorziet in een jaarbudget die à rato van het behaalde aantal punten besteed
wordt.
•
Tot 10 euro ontvangt men de tegenwaarde in bierbons
•
Tussen 10 en 25 euro kan men kiezen tussen bierbons en een aankoopbon
voor (schiet)materiaal bij een handelaar die lid is van de club.

2.5.3.7

Deelname aan kampioenschappen VSK-KVBSV
Elk jaar begroot de Codyclub de dotatie die verdeeld wordt onder de deelnemers
aan de provinciale, regionale en nationale kampioenschappen. De vergoeding die
de leden hiervoor ontvangen kan enkel in mindering gebracht worden van de kostprijs van het banket. Indien een clublid reeds een gratis banket verworden heeft
vervalt zijn / haar recht op deze vergoeding.
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2.5.3.8

Deelname aan wedstrijden in het buitenland
Mits voorafgaand akkoord van de RvB kunnen sportschutters die deelnemen aan
wedstrijden in het buitenland een tegemoetkoming bekomen per wedstrijddag. Ze
dienen echter in de uitslag onder de naam van de Codyclub voor te komen.

2.5.3.9

Vergoeding kuisen van de schietstand
Tweemaal per jaar wordt “grote kuis” gehouden in de schietstand. Aan de deelnemers wordt over de middag een lichte maaltijd aangeboden.

2.5.3.10

Werken infrastructuur
Indien er in de loop van het jaar belangrijke werken gebeuren aan de infrastructuur
waarbij bepaalde leden zich onderscheiden, kan het clubbestuur beslissen aan deze
leden een maaltijd aan te bieden na afloop van de werkzaamheden. De tegenwaarde hiervoor kan nooit hoger zijn dan de forfaitaire vergoeding die kan voorzien worden voor twee werkdagen.

Deel II

TECHNISCH LUIK

HOOFDSTUK 3:

HET SCHIETEN, DE WAPENS EN DE MUNITIE.

3.1

De Wapens.

3.1.1.

Het bestuur kan het gebruik van zekere wapentypes en munitie verbieden in de
schietruimten.

3.1.2

Alle vergunningsplichtige wapens die in de schietstand aanwezig zijn moeten gedekt
zijn door de nodige machtigingen.

3.1.3.

Elk vergunningsplichtig wapen moet altijd vergezeld zijn van het origineel document dat het bezit toelaat. Deze documenten moeten op verzoek aan de bevoegde
instanties en aan een bestuurslid worden voorgelegd.

3.1.4

Alle wapens onder vergunning zijn strikt persoonlijk, en kunnen, met uitzondering
van de clubwapens, niet worden uitgeleend aan een ander clublid, tenzij dit clublid
een machtiging bezit voor hetzelfde type van het ontleende wapen of in het bezit is
van een geldige (voorlopige) sportschutterslicentie.

3.1.5

De clubwapens kunnen niet worden meegenomen en dienen in de schietstand te
blijven. Uitzondering kan voorzien worden wanneer een clublid deelneemt aan
kampioenschappen KVBSV en in het bezit is van een (voorlopige) licentie voor die
wapencategorie .

3.1.6

Verder moeten alle wapens voorzien zijn van de in ons land geldende keurmerken.

3.1.7

Volautomatisch werkende wapens en de wapens werkend met zwart kruit zijn door
de wet verboden - sommige lange en zeer krachtige wapens zijn door de TC niet
toegelaten.

3.1.8

In de pistool- en in de snelvuurtunnel mag er uitzonderlijk geoefend worden met de
.22-karabijn indien de aanwezige pistoolschutters daartegen geen bezwaar uiten.

3.1.9

Op drukke dagen wordt het schieten per schutter beperkt tot twee schijven of een
verblijfsduur van één uur op de schietplaats.

3.2.

De Munitie.

16

3.2.1

3.2.2.

Munitie die door de Codyclub is verstrekt aan leden op proef, voor het gebruik in de
clubwapens, mag de schietstand niet verlaten. De rest van de munitie moet aan de
standverantwoordelijke of zijn vervanger worden afgegeven om op naam in de
brandkoffer te worden bewaard.
Het is wettelijk niet toegelaten om munitie, waarvoor men een wapenvergunning
bezit, af te staan aan derden die deze vergunning niet bezitten.
Men mag niet met herladen munitie schieten wanneer men geen lid is van de herlaadafdeling. Wanneer men uitzonderlijk schiet met herladen munitie die door een
ander clublid is vervaardigd, dan draagt diegene die de munitie herladen heeft de
volledige verantwoordelijkheid. Hij/zij zal de overdracht noteren in zijn herlaadadministratie.

3.3

Het Schieten.

3.3.1

In de schietruimte heerst absolute stilte om de andere schutters niet te storen. Om
dit te beklemtonen kan elke schutter het bordje "wedstrijd" uitschuiven. Meer nog
dan anders moet dan op de schietbaan de stilte bewaard worden.

3.3.2

Training en opleiding van nieuwe schutters (met uitzondering van de geweerschutters) wordt door de peters of door de clubmonitoren gehouden in de snelvuurtunnel.
Schutters die alsdan niet wensen gestoord te worden dienen zich te verplaatsen
naar de wedstrijdruimte.

3.3.3

Leeftijdminima voor het schieten met wapens volgens norm KVBSV :

3.3.3.1

Jongeren van 10 t/m 15 jaar nemen uitsluitend deel aan wedstrijden en oefeningen
met luchtdrukwapens ;
Jongeren van 16 t/m 17 jaar nemen uitsluitend deel aan wedstrijden en oefeningen
met luchtdrukwapens en klein kaliber karabijn. Voor het schieten met het klein kaliber karabijn dienen zij te beschikken over een (voorlopige) sportschutterslicentie.

3.3.3.2

3.3.4

Elke minderjarige niet ontvoogde schutter beneden de 18 jaar dient een geschreven
toelating af te geven van één van de ouders of voogd, waarbij deze zich akkoord
verklaren dat hun zoon/dochter de schietsport mag beoefenen.. Het secretariaat van
de vereniging bewaart deze toelating die de jongere toelaat deel te nemen aan
Clubactiviteiten en organisaties van het verbond. Op ieder verzoek van deze organisaties zal het document dienen voorgelegd te worden.

3.3.5

Verder dient deze minderjarige (-18 jaar) wanneer hij/zij schiet met vergunningplichtige wapens, begeleid te zijn door een clublid dat toezicht houdt en op dat ogenblik
zelf niet schiet. De RvB kan deze verplichting ook toelaten aan een ouder of voogd,
indien deze lid zijn van de Codyclub.

3.3.6

Men is minimum 18 jaar voor deelname aan wedstrijden en oefeningen met vergunningplichtige vuurwapens.

3.3.7

Clubleden die in het bezit zijn van een (al dan niet voorlopige) sportschutterslicentie
mogen oefenen met vergunningsplichtige wapens die geldig voorhanden worden
gehouden door derden. De beoogde wapens moeten tot dezelfde wapencategorie
behoren en de afgeleverde vergunning tot het voorhanden hebben of een geregistreerd model 9 dient bij het wapen aanwezig te zijn.

3.3.8

Het is aan de Codyleden niet toegestaan wapens die aan derden toebehoren te
regelen en in te schieten. Dit kan in uitzonderlijke gevallen wel toegestaan worden
mits het voorafgaandelijk akkoord van een clubverantwoordelijke en na het betalen
van een forfait van 15 euro. Wanneer het wapen geregeld wordt voor iemand die
aangesloten is bij het KVBSV is het forfait 10 euro.

3.3.9

Het kan aan personen (in het bezit van een sportschutterslicentie maar) die geen lid
zijn van de Codyclub, toegelaten in de lokalen van de Codyclub te komen oefenen
met vergunningplichtige wapens mits inachtneming van volgende voorwaarden:
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3.3.9.1
3.3.9.2
3.3.9.3

3.3.9.4

3.3.9.5
3.3.9.6
3.3.9.7
3.3.9.8
3.3.9.9
3.3.9.10
3.3.9.11

3.3.9.12

3.3.9.13

Dat zij het aanvraagformulier “gebruik van een schietbaan door een niet-lid” volledig
invullen;
Dat zij de toelating krijgen van de standverantwoordelijke of zijn vervanger die op
het aanvraagformulier de datum, zijn/haar naam en zijn/haar handtekening plaatst;
Dat zij schieten met een wapen dat hun eigendom is en de originele vergunning
voorleggen aan de standverantwoordelijke of zijn afgevaardigde;
De sportschutter is tevens in het bezit van
a een geldige aansluitingskaart VSK – KVBSV;
b een definitieve schutterslicentie afgeleverd door een organisatie die door de
Vlaamse Gemeenschap erkend is;
c een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder is dan drie maand of een attest
waaruit blijkt dat het uittreksel neergelegd is in hun schietclub.
De jager is tevens in het bezit van een geldige jachtvergunning gekoppeld aan een
verzekering die het sportschieten dekt.
Dat zij daarvoor een forfaitair bedrag betalen of een 12-beurtenkaart aankopen.
Dat zij maximum één uur een schietbaan bezetten en slechts een beperkt aantal
patronen verschieten;
Dat zij zich houden aan het clubreglement, de in de Codyclub toegelaten kalibers en
zij niemand storen;
Dat zij dit enkel doen in aanwezigheid van de clubverantwoordelijke die de toelating
heeft gegeven;
Dat dezelfde schutter hiervan maximaal drie maal (cq 12 x)per jaar gebruik maakt;
Dat schutters met een voorlopige sportschutterslicentie zijn van deze mogelijkheid
uitgesloten, behalve tijdens het afleggen van de hanteringproef VSK - KVBSV
uitzondering: de leden van de Knuroo worden op zaterdagnamiddag toegelaten om
deel te nemen aan de oefeningen met het lange en het korte vergunningsplichtige
wapen. Voor het deelnemen aan de oefeningen met het lange wapen betalen zij een
forfaitaire vergoeding; voor het deelnemen aan de oefeningen met het korte wapen
wordt geen vergoeding aangerekend.
Leden van de Knuroo en het SCK federale politie genieten van een bijzondere tegemoetkoming en kunnen aan voordelige voorwaarden een 12-beurtenkaart aankopen.
Dat de schutter vroeger niet het voorwerp is geweest van een sanctie binnen de
Codyclub.

3.4

De occasionele schutter – De dagkaart

3.4.1.

De huidige wetgeving voorziet dat niet-leden die één maal per jaar willen schieten
met een vergunningplichtig wapen, dit onder bijzondere voorwaarden ook kunnen
doen.

3.4.2

De kandidaten dienen daartoe een speciaal (meerbladerig) document in te vullen
(de dagkaart) waarvan minstens één exemplaar toegestuurd worden aan de provinciegouverneur bevoegd voor de woonplaats van de aspirant schutter. Dit document
bevat minstens de identiteit van de occasionele schutter, de gegevens van de
schietstand en de dag waarop geschoten wordt.

3.4.3

De schietbeurt kan slechts plaatsvinden onder permanente begeleiding van een
aangestelde en na een kort gebruiks- en veiligheidsonderricht.

3.4.4

De kandidaat mag in dat zelfde jaar nog geen gebruik gemaakt hebben van dit
voorrecht in een andere schietclub.

3.4.5

De aspirant-schutter moet enkel in het bezit zijn van een dagkaart. Hij dient geen
ander document voor te leggen. Het is niet vereist dat een uittreksel uit het strafregister wordt overhandigd aan de uitbater van de stand.

3.4.6

Deze mogelijkheid staat open voor alle particuliere schutters als voor bedrijfevenementen.
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3.5.

De Cody-clubwapens.

3.5.1

Indien een schutter gebruik wenst te maken van een clubwapen, dan dient hij/zij dit
te vragen aan de standverantwoordelijke of aan een bestuurslid. Het gebruik van
een clubwapen is niet toegestaan aan de schutters die de veiligheidsproef niet hebben afgelegd.

3.5.2

Elke gebruiker dient in het bezit te zijn een Cody uitleenkaart voor clubwapens en
van minstens één van volgende documenten:

3.5.2.1
3.5.2.2
3.5.2.3

Een (voorlopige) sportschutterslicentie
Een vergunning tot het voorhanden hebben van een vergunningplichtig wapen
Een attest van slagen in de theoretische proef afgelegd bij de lokale politie en uitgereikt voor de wapencategorie waarmee hij/zij wenst te schieten.

3.5.3.

De maximum gebruiksduur van een clubwapen is één uur en er mag geen herladen
munitie worden gebruikt. In het pistool Glock mag enkel munitie 9 x 19 Luger worden gebruikt.

3.5.4

Haperingen en eventuele schade dienen door de laatste gebruiker aan een bestuurslid te worden gemeld. De Codyclub kan eventueel verhaal aantekenen tegen
de laatste gebruiker van het clubwapen wanneer er later schade wordt vastgesteld,
zelfs indien deze de schade niet heeft veroorzaakt.

3.5.5

Indien het uitleenregister niet voorhanden of niet volledig ingevuld is, wordt het wapen niet uitgeleend.

3.5.6

Het gebruik van clubwapens van eenzelfde categorie is beperkt tot 5 beurten per
jaar. Het gebruik van clubwapens van diverse wapencategorieën is beperkt tot 12
beurten per jaar.

3.5.7

Aan de leden die een afwijking vragen aan art 3.4.5 of 3.4.6 kan een vergoeding
gevraagd worden

3.5.8

Na gebruik wordt het wapen gereinigd, worden de veiligheidsmaatregelen toegepast
en wordt het wapen terug bezorgd aan de standverantwoordelijke of aan een bestuurslid.

3.5.9

Bij het ontlenen van een clubwapen wordt de uitleenkaart door de clubverantwoordelijke op de plaats van het wapen gelegd.

3.5.10

Het overbrengen van korte clubwapens naar de schietplaats en terug gebeurt in een
koffertje dat door de club wordt ter beschikking gesteld; het overbrengen van een
lang clubwapen gebeurt in een hoes of bij ontstentenis daarvan met geopende of
verwijderde grendel.

3.5.11

Artt 3.4.1 - 3.4.5 – 3.4.6 en 3.4.7 zijn niet van toepassing op de leden die een opleiding volgen, de leden die de proefperiode doorlopen en de leden die deelnemen
aan een clubwedstrijd onder permanente begeleiding van de clubmonitoren. De
clubwapens worden door de clubmonitor ter beschikking gesteld.
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HOOFDSTUK 4:

DE VEILIGHEID.

4.1

De leden van de Codyclub dienen zich meer dan iemand anders te schikken naar
de wetten en reglementen op het voorhanden hebben en gebruiken van vuurwapens
en de reglementen van de Codyclub. Elke inbreuk hiertegen dient verplicht gemeld
aan het bestuur van de Codyclub. Het is aan elk clublid toegelaten tegen een ander
lid op te treden indien deze een onveilige handeling uitvoert

4.2.

Om veiligheidsredenen en omdat minderjarigen beneden de 16 jaar geen vergunning voor een vuurwapen kunnen bekomen, is hen de toegang tot alle ruimten van
de schietstand waar zich vuurwapens bevinden, ontzegd. Als toeschouwer zijn minderjarigen in de schietruimte alleen toegelaten indien zij permanent door een clublid
zijn vergezeld en er een duidelijke afscheiding is tussen hen en de schutters. In
concreto een gele lijn.

4.3.

De aanwijzingen gegeven door een functielid ((lid van de Raad van Bestuur,, een lid
van de technische commissie, een baancommissaris of technisch medewerker, een
clubmonitor tijdens een opleiding, een wedstrijdverantwoordelijke tijdens een wedstrijd)) in het schietlokaal dienen onmiddellijk te worden opgevolgd.

4.4.

Om de veiligheid in de schietstand en van de personen die er toegang hebben te
waarborgen is het verboden wapens aan te raken zonder uitdrukkelijke toestemming
van de eigenaar. Die toestemming kan niet verondersteld gegeven te zijn. De wapens dienen - alvorens de schietplaats verlaten wordt - ontladen te worden en door
de schutter zelf op veiligheid gecontroleerd te worden. Het is niet toegelaten wapens
te dragen in de volledige infrastructuur.
Het is verboden in de vergaderzaal wapens te manipuleren. Uitzondering kan aan
de standverantwoordelijke of zijn vervanger opdracht gegeven worden om tijdens
bepaalde organisaties (bv opendeurdagen) een wapen verdekt te dragen

4.5.

Om de toegang van derden tot de Codyclub te verhinderen is een elektronische
toegangscontrole in het inkomsas geplaatst. De toegang wordt geregeld met een cijfercode die de leden kennen. Deze cijfercode wordt regelmatig gewijzigd. Het is
evident dat die cijfercode niet aan derden medegedeeld wordt. Is een cijfercode
voor een lid onbekend, dan kan hij/zij de intercom gebruiken waarbij vanuit de vergaderzaal de deur geopend wordt na controle op de videomonitor. Elkeen let erop
dat de toegangsbuitendeur gesloten is.

4.6.

De schietstand beschikt over gemakkelijk te bereiken telefoontoestellen, deze bevinden zich
in de vergaderzaal van het bestuur.
in de vergaderzaal van de leden, naast de zekeringkast.

4.6.1
4.6.2
4.7.

De schietstand is uitgerust met de nodige draagbare brandblussers, een noodverlichting, een gesloten circuit tv-systeem en een auditief alarm. Iedereen die een
brand ontdekt slaat onmiddellijk alarm en poogt - indien mogelijk - zelf de brand te
blussen. Bij alarm dient iedereen die zich in de schietstand bevindt in de grootste
orde de schietstand te verlaten langs de uitgang of nooduitgang.

4.8.

Elke slotvaste deur met opschrift "geen toegang" mag slechts door een verantwoordelijke worden geopend. Een bord "schietstand gesloten" mag door de leden niet op
eigen initiatief genegeerd worden.

4.9

Elk schutter zal na zijn/haar schietbeurt verplicht zijn hulzen verzamelen en deze in
de speciaal daartoe voorziene containers deponeren. Indien er nog hulzen liggen
van een vroegere beurt worden deze ook door de laatste schutter verzameld. De
hulzen mogen uitzonderlijk in de recipiënten gelaten worden die zich vóór de schietlijn bevinden. Deze verzamelplaatsen zullen op geregelde tijdstippen geledigd worden in de containers. In de wedstrijdtunnel is het tijdens het schieten verboden hulzen te recupereren die zich voor de scheidingswand bevinden, in de snelvuurtunnel
kan dit enkel wanneer het sein “veilig” is gegeven.
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4.10

Een draagberrie (brancard) bevindt zich in de wapenkamer.

4.11.

Aan de elektriciteitsvoorziening en -beveiliging mag slechts gewerkt worden na toelating van de standverantwoordelijke.

4.12.

Het wordt aan de leden opgelegd zelf in te staan voor de bescherming van ogen en
oren, het dragen van een gehoorbeschermer en een schietbril is een noodzaak.

4.13.

Wanneer het sein "staakt het schieten" wordt gegeven, worden de wapens ontladen
en open op tafel neergelegd. De aanwezige schutters verlaten de schiethokjes tot
achter de (schutters)veiligheidslijn. Niemand mag dan nog aan zijn/haar wapen komen. Men kan slechts verder schieten na een toelating daartoe gekregen te hebben. Het sein kan gevisualiseerd worden door een lichtsignalisatie tussen de schutter en het doel. Zolang deze signalisatie is ingeschakeld is er schietverbod.

4.14.

Iedereen (zowel leden als niet-leden van de vereniging) is verplicht zich bij het betreden van de schietstand, en vooraleer zich naar de schietruimte te begeven, in te
schrijven in het aanwezigheidsboek dat zich in de vergaderzaal bevindt. Bij het betreden van de schietruimte dient men het daar aanwezig register eveneens in te vullen vooraleer het schieten aan te vatten. Deze verplichting geldt ook wanneer men
niet schiet.

4.15

De leden zullen op een goed zichtbare plaats hun naamkaartje dragen.

4.15.1

Bij het bezetten van een schietplaats zullen zij hun naamkaartje op die plaats ophangen.

4.15.2

De leden op proef, de schutters van andere clubs, de kandidaat-leden en de bezoekers zullen een specifiek kaartje dragen, dat hen ter beschikking wordt gesteld door
een functielid.

4.15.3

Aan niet-leden wordt voor het kaartje een waarborgsom gevraagd.
Zij dragen dit kaartje gedurende de ganse duur van hun aanwezigheid in de schietstand en geven het kaartje af bij het verlaten van de schietstand. Zij ontvangen de
waarborgsom terug.

4.16.

In het schietlokaal

4.16.1

Wordt stilte bewaard teneinde anderen niet te storen;

4.16.2

Wordt niet geschoten vooraleer je optioneel genoteerd bent in het aanwezigheidsregister en het standregister;

4.16.3

Wordt niet geschoten zonder toelating van de schietstanduitbater of zijn vervanger;

4.16.4

Wordt door de schutter geen andere munitie meegenomen dan nodig voor de
schietbeurt ;

4.16.5

Zijn niet meer personen aanwezig dan er schietbanen zijn + personeel aanwezig
voor de controle + zij die wachten om een baan in te nemen;

4.16.6

Mag niet alleen geschoten worden (minimum 2 leden aanwezig) ;

4.16.7

Op de schietplaats vertoeven geen andere personen dan de schutter ;

4.16.8

Mag er uitsluitend geladen/ontladen/geschoten worden op doel vanaf de aangewezen schuttersplaats;

4.16.9

In de snelvuurtunnel wordt enkel geschoten met kalibers pt 22, pt 32 en pt 38 munitie zonder mantel;
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4.16.10 Wordt iedereen die zich op onverantwoorde wijze gedraagt of zich niet terdege onder controle heeft uit het schietlokaal verwijderd. Uitzondering kan gemaakt worden
voor de georganiseerde schiet- en behendigheidsproef;
4.16.11 Hebben niet-leden geen toegang, tenzij zij vergezeld zijn van een bestuurslid en zij
op zichtbare wijze het plaatje "bezoeker" dragen. Zij hebben geen toegang tot de
wapenkamer;
4.16.12 Mag een lid (met uitzondering van de clubwapens) geen gebruik maken van een
vergunningplichtig wapen als hij/zij daarvoor geen vergunning bezit en kan voorleggen;
4.16.13 Mag een lid geen inbreuk plegen op de veiligheidsregels.
4.17.

De Raad van Bestuur kan autonoom of op voorstel van de TC bepaalde kalibers,
disciplines of wapens verbieden in de schiettunnels. De lijst met niet toegelaten kalibers is steeds geafficheerd aan het mededelingenbord.
Zijn steeds verboden:

4.17.1

De volautomatisch werkende vuurwapens, zelfs voor het testen

4.17.2

De wapens met zwart kruit, alsook de wapens met gladde loop boven pt 410

4.17.3

De magnumkalibers (uitgezonderd pt 357 magnum)

4.17.4

Het beoefenen van schiettechnieken waarbij gebruikt gemaakt wordt van
a realistische situaties
b menselijke silhouetten als doel
c gewelddadige scenario’s
d schieten met laserinrichting
e schieten vanuit dekking of waarbij het wapen verborgen wordt.
f. schiettechnieken die er in bestaan zeer snel schoten na elkaar af te vuren waarbij men het resultaat na elk schot niet kan nagaan.

4.17.5

Wapens die munitie afschieten boven de door de Codyclub toegelaten energiegrens.
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HOOFDSTUK 5:

HET SCHIETEN

5.1

Genummerde schijven.

5.1.1

Definitie: een genummerde schijf is een gave schijf met een vooraf toegekend registratienummer. De schutter boekt de gegevens van deze schijf in het register der
genummerde schijven vooraleer het schieten aan te vangen. Hij/zij vermeldt op de
schijf: naam en voornaam, datum, kaliber en wapencategorie. Het resultaat van een
genummerde schijf dient steeds te worden geregistreerd.

5.1.2

De disciplines waarin genummerde schijven kunnen geschoten worden zijn.

5.1.2.1
5.1.2.2
5.1.2.3
5.1.2.4
5.1.2.5
5.1.2.6
5.1.2.7
5.1.2.8

kort vuurwapen kaliber punt 22;
kort vuurwapen kaliber punt 32-357-38;
kort vuurwapen kaliber 9 mm;
kort vuurwapen kaliber punt 45;
karabijn zwaar kaliber 100 meter;
karabijn klein kaliber - 50 meter;
ordonnantiegeweer - 100 meter;
karabijn 30-30 win – 50 meter. (stand 100m lang wapen)

5.1.3

Het indienen van een geregistreerde schijf geeft recht op een inschrijving in het
sportschuttersboekje. Conform het decreet wordt slechts één inschrijving per dag
toegestaan ongeacht het aantal ingediende schijven.

5.1.4

De eerst gerangschikte in elke discipline wordt clublaureaat. Indien er in een bepaalde discipline meer dan 10 schutters in de einduitslag voorkomen dan wordt de
clublaureaat “clubkampioen” genoemd. Clubkampioenen en de clublaureaten ontvangen per discipline een diploma. Alle deelnemers ontvangen een (in aantal beperkte) herinnering aan hun deelname.

5.1.3

De genummerde schijven zijn te koop in de vergaderzaal. Ze worden ingeschreven
in het register der genummerde schijven. (Ga steeds na of het nummer van uw
schijf overeenkomt met het nummer in het register. Klopt het nummer van uw schijf
niet met de open ruimte in het boek, verwittig dan onmiddellijk een functielid). Genummerde schijven moeten na het schieten en nog dezelfde dag gedeponeerd worden in de schijfbakken in de vergaderzaal. Genummerde schijven mogen de Codyclub niet verlaten. Genummerde schijven kunnen enkel geschoten worden op de
tijdstippen dat de schietstand toegankelijk is voor Codyleden en enkel in de aan hen
voorbehouden ruimte.

5.1.4

Vóór de eerste vrijdag van september moeten er verplicht (per discipline) minimum
vijf genummerde schijven zijn afgegeven.

5.1.5

Er mogen per dag niet meer dan twee genummerde schijven in dezelfde discipline
worden geschoten en ingeleverd.

5.1.6

Indien een schutter per jaar mėėr dan 10 genummerde schijven in een bepaalde
discipline inlevert, worden de schijven met het grootste inschrijvingsnummer geschrapt.

5.1.7

Per discipline genummerde schijven wordt op het einde van het jaar een algemeen
klassement opgemaakt aan de hand van het totaal van tien genummerde schijven
die geschoten zijn gedurende het jaar. Bij gelijke punten wint diegene met het hoogste schijfresultaat.

5.1.8

Het resultaat van elke genummerde kaart wordt, na het uitmaken ervan, genoteerd
door de commissarissen van de TC in het register. Indien u niet akkoord gaat met
het resultaat dan kan bij de voorzitter van de TC steeds een bezwaar worden ingediend. Het resultaat zal dan samen met de schutter worden nagegaan. Genummerde kaarten worden slechts 14 dagen bewaard.
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5.2

Vrije schijven.

5.2.1

Definitie: een vrije schijf is een schijf die door de schutter geschoten wordt met het
oog op het verkrijgen van een inschrijving in zijn sportschuttersboekje. Op de schijf
wordt de naam en de voornaam van de schutter, de datum, het wapentype en het
kaliber ingevuld op de daartoe voorziene plaats of op het daartoe aangebracht vignet.

5.2.2

De schutter mag per jaar een onbepaald aantal vrije schijven schieten. Conform
het decreet wordt slechts één inschrijving per dag toegestaan.

5.2.3

Enkel de schijven op naam die behoorlijk zijn aangevuld met de nodige gegevens
worden weerhouden.

5.2.4

Hebt u per wapentype wapen reeds tien schijven geschoten, dan is het evident dat u
geen schijven meer afgeeft

5.3.

Oefenschijven.

5.3.1

Definitie: oefenschijven zijn gebruikte schijven waarvan de inslaggaten van een
klever voorzien zijn .

5.3.2

Oefenschijven worden niet ingeleverd, maar op voorziene plaatsen verzameld,
zonder ze te scheuren of te plooien.

5.3.3

Oefenschijven worden niet geregistreerd. Ze kunnen wel aangeboden worden met
het oog op het verkrijgen van een inschrijving in het sportschuttersboekje.

5.3.4

Het aantal oefenschijven is niet beperkt.

5.4

Het attest van regelmatig schutter – Het sportschuttersboekje VSK – Het Cody
schuttersboekje voor de recreatieve schutter.

5.4.1

De nieuwe wapenwet (8.6.2006) legt de overheid de verplichting op om na te gaan
of de houder van een wapen die als wettige reden de schietsport heeft opgegeven,
inderdaad ook regelmatig oefent met de wapens waarvoor hij/zij een vergunning
(mod. 4 of model 9) heeft bekomen.

5.4.2

De sportschutter en ook de recreatieve schutter dient dus op regelmatige tijdstippen
(ofwel éénmaal per jaar, maar minstens bij het vernieuwen van de vergunning) te
bewijzen dat hij/zij daadwerkelijk aan een aantal schietoefeningen heeft deelgenomen.

5.4.3

Dit bewijs wordt geleverd door de inschrijvingen in het sportschuttersboekje. De
houders van een (al dan niet definitieve) sportschutterslicentie verkrijgen dit boekje
via V.S.K., de andere schutters ontvangen een soortgelijk boekje via de Codyclub
die de vroegere schutterskaart vervangt.

5.5.

Allerlei.

5.5.1

Oefenschijven en genummerde schijven voor alle disciplines bevinden zich in een
speciaal rek en worden u door de barverantwoordelijke aangereikt. Het is niet toegelaten dat u zelf de nodige schijven uit het rek haalt.

5.6

Soorten wapens – categorie kort wapen – Pistool en Revolver

5.6.1

Algemeen:
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Men mag slechts schieten met korte vuurwapens wanneer men in het bezit is van
de nodige documenten. (dit deel dient steeds gelezen in het kader van de recentste
wetgeving, zelfs als dit artikel nog niet is aangepast)
a. Een vergunning tot het voorhanden hebben van een vergunningsplichtig wapen
(model 4 of model 9) dat slaat op het wapentype waarmee u wenst te oefenen.
b Een voorlopige sportschuttersvergunning die u toelaat te oefenen met vuurwapens van dezelfde wapencategorie, die daarom uw eigendom niet moeten zijn.
c Een uittreksel uit het strafregister (model 1) voor het beoefenen van de schietsport dat niet ouder mag zijn dan 3 maand of dat werd afgegeven aan de verantwoordelijke van de sectie korte wapens vóór 15 december en daardoor geldig
is voor gans het daarop volgend sportjaar.
d In het bezit zijn van een genummerd Cody schuttersvignet.
e. Een dagkaart die enkel geldig is op de daarop voorziene datum.
5.6.2.

Zwaar kaliber:

5.6.2.1
5.6.2.2
5.6.2.3

Alle centraalvuurmunitie van het kal. 7,62 tot 9,65 mm (pt 30 tot pt38)
De schijven worden verbeterd met een schotmaatje 9,65 mm
Pistool en revolver (enkelschotwapens uitgezonderd).

5.6.3

Klein kaliber:

5.6.3.1
5.6.3.2

Pt 22 pistool en/of revolver.
Verbetering met een schotmaatje 5,6 mm.

5.6.4.

Snelvuur:

5.6.4.1

Elke zaterdag van 10-12 u en ’s namiddags na 16u45, zowel in pt 22, pt 32 als in pt
38 (geen volmantel).
Deze wedstrijd bestaat uit 6 x 5 patronen op een snelvuurschijf die gedurende 3
sec. zichtbaar en gedurende 7 sec. onzichtbaar is.
De telling gebeurt op 3000 punten.
Tijdens de training snelvuur is het schieten van vrije en genummerde schijven in
een andere discipline niet toegelaten.

5.6.4.2
5.6.4.3
5.6.4.4

5.6.5

Kaliber 9 mm Parabellum:

5.6.5.1
5.6.5.2

Halfautomatisch pistool 9 mm parabellum met of zonder sportschuif.
Verbetering met schotmaatje 9,65 mm.

5.6.6

Kaliber punt 45 acp:

5.6.6.1
5.6.6.2

Half-automatisch pistool .45 acp met of zonder sportschuif.
Verbetering met schotmaatje NRA .45.

5.7

Soorten wapens - categorie lang vuurwapen - Geweer en Karabijn.
Zie ook hoofdstuk 10 “Afdeling lange vuurwapens”

5.7.1.

Algemeen:
Men mag slechts schieten met lange vuurwapens wanneer men in het bezit is van
de nodige documenten. (dit deel dient steeds gelezen in het kader van de recentste
wetgeving, zelfs als dit artikel nog niet is aangepast)

5.7.1.1. Een vergunning tot het voorhanden hebben van een vergunningsplichtig wapen
(model 4 - model 6 of model 9) dat slaat op het type wapen waarmee wenst geoefend te worden.
5.7.1.2 Een voorlopige schuttersvergunning die u toelaat te oefenen met vuurwapens, die
daarom uw eigendom niet moeten zijn.
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5.7.1.3

5.7.1.4

Een getuigschrift van goed zedelijk gedrag model 1 voor het beoefenen van de
schietsport dat niet ouder mag zijn dan 3 maand of dat werd afgegeven aan de verantwoordelijke van de sectie lange wapens vóór 15 december en daardoor geldig is
voor gans het daarop volgend sportjaar.
In het bezit zijn van een genummerd Cody schuttersvignet “lange wapens” dat u
werd uitgereikt door de verantwoordelijke van de sectie lange wapens na afgifte van
een door u behoorlijk ingevuld inlichtingenformulier waarop de lange wapens voorkomen waarmee u wenst te schieten.

5.7.2

Het bezetten van een schietbaan.

5.7.3

Schietdisciplines

5.8

De luchtdrukwapens.
zie hiervoor hoofdstuk 8: “De luchtdrukwapens”
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HOOFDSTUK 6:

DE SCHUTTERSCATEGORIEEN

6.1

Voorwaarden om als schutter beschouwd te worden:

6.1.1

Voor de Codyclub een aansluiting hebben bij het V.S.K.-KBVSV-n.a.

6.1.2

In orde zijn met het lidgeld voor het lopende jaar

6.1.3

Een uittreksel uit het strafregister hebben afgegeven vóór 15 december van het jaar
voorafgaand aan het sportjaar en dat op dat ogenblik geen drie maand oud is.

6.1.4

Geweerschutters hebben een apart inschrijvingsnummer bij de sectie geweer en
hebben een inlichtingenformulier afgegeven met opgave van de lange wapens
waarmee ze willen schieten

6.1.5

Voor alle vergunningplichtige wapens waarmee er geoefend wordt een geldige vergunning model 4 of model 9 hebben. De schutter dient het origineel document bij
zich te hebben en te vertonen op vraag van een functielid.

6.2

Soorten schutters:

6.2.1

De sportschutter: is in het bezit van een sportschutterslicentie en neemt deel aan
competitiegerichte wedstrijden ook buiten de Codyclub

6.2.2
6.2.3

De recreatieve schutter: is niet in het bezit van een sportschutterslicentie en beoefent de schietsport buiten competitieverband enkel in de Codyclub.
De occasionele schutter: die een initiatie schieten krijgt

6.3

Algemeen:

6.3.1

Voor de categorie genummerde schijven wordt een eindrangschikking opgemaakt.

6.3.2

Voor alle disciplines wordt de eerst gerangschikte van de genummerde schijven de
titel van clublaureaat toegekend. Indien in de discipline meer dan 10 schutters in de
eindrangschikking voorkomen dan wordt de titel van clublaureaat gewijzigd in “clubkampioen”.

6.3.3

Voor de clubkampioenen en de laureaten wordt een diploma voorzien.

6.3.4

Indien in een bepaalde categorie geen vijf deelnemers in de eindrangschikking worden opgenomen wordt geen titel toegekend. .

6.3.5

Wanneer men in de reeks genummerde schijven heeft deelgenomen en minstens
10 schijven heeft binnengebracht, wordt per categorie een aandenken toegekend
waarvan de aard en de waarde door de Raad van Bestuur wordt bepaald, en dit met
een maximum van drie stuks

6.3.6

Op het jaarlijks banket, dat gewoonlijk in het voorjaar gehouden wordt, worden de
Koning en de Prins van de Codyclub gevierd en worden de diploma’s aan de clubkampioenen en de clublaureaten van de genummerde schijven uitgereikt.

6.3.7

Indien de daarvoor aangeduide leden hun prijs niet komen in ontvangst nemen
wordt deze later, behalve voorafgaande en aangenomen verontschuldiging, niet
meer uitgereikt.

6.3.8

Aan de Koning, de Prins en de clubkampioenen wordt het banket gratis aangeboden. Deze tegemoetkoming is niet cumuleerbaar. Op de worstenschieting, gewoonlijk gehouden de 2e zaterdag na het banket, worden de andere aandenkens uitgereikt.
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HOOFDSTUK 7:

DE INTERNE WEDSTRIJDEN.

Wanneer een interne wedstrijd wordt ingericht zal een wedstrijdreglement worden uitgehangen vooraleer de wedstrijd start. Ieder deelnemer dient vooraleer hij/zij deelneemt kennis te
nemen van dit reglement teneinde discussies achteraf te voorkomen. Opmerkingen in verband met de een bepaalde wedstrijd worden aanvaard en beslecht door de voorzitter van de
Technische Commissie. Het spreekt vanzelf dat het wedstrijdreglement kan afwijken van de
algemene omschrijving van de wedstrijd die hierna volgt.
7.1
7.1.1

De Wedstrijden.
De Wisselbeker van de Technische Commissie.
De inhoud van deze wedstrijd wordt jaarlijks bepaald door de TC. Meestal gaat het
om het schieten van 10 patronen, ongeacht het kaliber, op de rugkant van een
schietschijf. Deze wedstrijd telt mee voor het regelmatigheidscriterium.

7.1.2

De Wisselbeker van de Voorzitter.
Wedstrijd wordt geschoten met een clubwapen. Op een gemerkte kaart worden 15
schoten afgevuurd waarvan de 10 beste resultaten weerhouden worden. Voor alle
leden. De voorzitter bepaalt elk jaar met welk wapen deze wedstrijd geschoten
wordt. Deze wedstrijd telt mee voor het regelmatigheidscriterium.

7.1.3

De Koning- en Prinsschieting.
Koning 2008 in het kort vuurwapen zwaar kaliber (.32/.38/ 9 mm/.45) – Prins 2008 in
het kort vuurwapen klein kaliber. Elk jaar wordt het kaliber waarin Koning en Prins
geschoten worden omgewisseld. Deze wedstrijd is enkel open aan clubleden die
deelnemen aan de discipline genummerde schijven en die in het eerste semester
minstens vijf genummerde schijven hebben afgegeven.

7.1.3.1
7.1.3.2

7.1.3.3

7.1.3.4
7.1.3.5
7.1.3.6

7.1.4.

Deze wedstrijd telt mee voor het regelmatigheidscriterium en is vrijgesteld van een
deelnemingsvergoeding. De schietschijf wordt gratis ter beschikking gesteld.
Resultaat: Het doel van de wedstrijd is het plaatsen van de mooiste “10”. De inslag
die het meest het kruispunt van de centrumring benadert is de mooiste “10”. Elke
schijf wordt vóór het schieten genummerd en voorzien van “Koning” of “Prins”schieting. Bij gelijk resultaat is de schutter met het minste aantal inslagen Koning of
Prins.
Verloop: Elke schutter beschikt over onbeperkt aantal schoten. Van zodra echter
een “10” geschoten wordt is de beurt voorbij en wordt de schietschijf weggenomen.
Wanneer men niet zeker is of men nu al dan niet een 10 heeft geschoten, dient men
dit te laten nagaan door de wedstrijdjury. Schutters met meer dan één tien in de
schijf worden gediskwalificeerd.
Kalibreren: Er wordt gemeten met het schotmaatje van het kaliber.
Rangschikking: Koning en Prins is diegene die de mooiste 10 heeft geplaatst met
een kort wapen in het kaliber dat voor dat jaar bepaald is.
Algemeenheden: Men kan niet in het zelfde jaar twee titels dragen Indien de Koning ook het mooiste resultaat voor de Prinsschieting heeft behaald, is diegene
Prins die de op één na mooiste 10 heeft geplaatst in de Prins-categorie. De Koning
en de Prins ontvangen als aandenken een ingekaderd diploma en hun foto wordt
opgehangen in de vergaderzaal. Men kan geen Koning of Prins zijn wanneer men
op het einde van het jaar het aantal voorziene genummerde schijven voor het betreffende kaliber niet heeft bereikt.
De Eindejaarsschieting. .
Deze wedstrijd is aan alle schutters toegelaten en wordt geschoten in het begin van
de maand december. Het verloop van de wedstrijd wordt elk jaar bepaald door de
Technische Commissie. Gewoonlijk gaat het hier over een wedstrijd waarbij 10
schoten worden afgevuurd en waarvan later aan de waarde van de punten op de
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schijf een andere waarde wordt toegekend. Deze wedstrijd telt mee voor het regelmatigheidscriterium.
7.1.5

De Lee Enfield wedsrijd.
Klassieke karabijn wedstrijd in het kaliber .22 LR met eigen wedstrijdreglement
Liggend op 50 m met het karabijn Lee Enfield - 5 proefschoten - 20 wedstrijdschoten. De specifieke geweerschutter kan vragen te schieten op twee kaarten
Afwijking: om tegemoet te komen aan schutters die moeite hebben met de liggende
positie wordt toegestaan dat er gesteund wordt met de elleboog op de schiettafel al
zittend op een stoel. Deze wedstrijd telt mee voor het regelmatigheidscriterium.

7.1.6

De Buffalo Bill wedstrijd.

7.1.6.1

deel 1: een wedstrijd op niet conventionele doelen. Enkel toegelaten aan schutters
die de veiligheidsproef hebben afgelegd, schutters die beschikken over een vergunning tot het voorhanden hebben van een vuurwapen, en schutters die in het bezit
zijn van een geldige sportschutterslicentie. Deelnemers die schieten met de clubwapens worden tijdens de wedstrijd begeleid door de clubmonitoren.
deel 2: een wedstrijd met laserwapens op een geprojecteerd beeld, gebaseerd op
kunde en snelheid. Opengesteld aan alle leden en sympathisanten, zelfs aan nietschutters.
De gecumuleerde uitslag van beide wedstrijden telt mee voor het regelmatigheidscriterium.

7.1.6.2

7.1.6.3

7. 1.7

De Worstenschieting.
De middag waarop de aandenkens worden uitgereikt, wordt een worstenschieting
georganiseerd. Dit is een wedstrijd waarbij de schutter op voorhand het aantal punten raamt dat hij/zij zal behalen. Haalt hij/zij deze punten, dan krijgt hij/zij 1 meter
worst. Heeft hij/zij meer of minder punten, dan krijgt hij/zij minder worst à rato van
het resultaat. Deze wedstrijd is toegankelijk voor alle schutters.
Daar het moeilijk is het aantal te verdelen worsten te bepalen, worden deze 14 dagen na de worstenschieting verdeeld. De worsten kunnen alsdan op vrijdag, zaterdag en zondag worden afgehaald. Niet afgehaalde worsten worden op de laatste
zondag versneden ten voordele van de in de club aanwezige leden.
Deze wedstrijd telt niet mee voor het regelmatigheidscriterium.

7.1.8.

Wedstrijden Kvbsv: Provinciale - Regionale en Nationale kampioenschappen.
Talrijke wedstrijden en kampioenschappen uitgeschreven door andere clubs of het
V.S.K.- KVBSV worden aangekondigd op het berichtenbord.
Gewoonlijk neemt de Codyclub de gezamenlijke inschrijvingen voor die wedstrijden
waar.
Let op ! bij provinciale kampioenschappen moet op voorhand een deelnamegeld worden gestort aan het verbond en dienen zeer strikt de opgegeven uren worden gerespecteerd.

7.1.9

Het Cody Regelmatigheidscriterium
Vanaf het sportjaar 2007 werd afgestapt van het systeem om per wedstrijd naturaprijzen aan te voorzien.
De deelnemers van de diverse wedstrijden die in aanmerking komen voor dit criterium ontvangen een aantal punten in functie van het behaalde resultaat. Op het
einde van het jaar worden al die punten samengeteld en diegene die het hoogste
aantal punten verzameld heeft wint het Cody regelmatigheidscriterium.
De Codyclub voorziet een budget dat toelaat aan de behaalde punten een bepaalde
tegenwaarde te koppelen. Die tegenwaarde kan ingeruild worden tegen een bier-
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kaart voor het behaalde bedrag of een aankoopbon bij een clublid-wapenhandelaar,
waarmee schietmateriaal kan aangekocht worden.
De uitreiking van deze waardekaarten zal plaats vinden op de dag van de traditionele worstenschieting, principieel een 14-tal dagen na het banket. Aanwezigheid is aan
te raden maar niet meer verplicht. Deze tegemoetkoming wordt enkel uitgekeerd in
de jaren waarin een batig jaarsaldo is gerealiseerd.
Elk jaar zal de technische commissie de wedstrijden aanduiden die voor dit regelmatigheidscriterium in aanmerking komen.
7.2

Diverse.

7.2.1

De verschillende wedstrijden worden in dit hoofdstuk informatief weergegeven. Zij
kunnen op elk moment door de RvB in overleg met de TC worden gewijzigd. Indien
zulks gebeurt zal voorafgaand aan de wedstrijd een bericht worden opgemaakt
waarin kort het nieuwe verloop van de wedstrijd wordt weergegeven. Elke wedstrijd
wordt geruime tijd op voorhand aangekondigd en het reglement van de aan de gang
zijnde wedstrijd zal aan het wedstrijdbord worden aangeplakt.

7.2.2

Indien leden zelf een wedstrijd wensen in te richten in de Codyclub of een discipline
wensen te beoefenen die niet door het reglement KVBSV is aangenomen, moet
steeds - voorafgaand aan de organisatie - de schriftelijke goedkeuring bekomen
worden van de RvB, die daarover in vergadering beslist. Dit kan slechts uitzonderlijk worden toegestaan mits er een degelijk wedstrijdreglement wordt ingediend.

7.2.3

Aan de wisselbeker TC en aan de Koning- en Prinsschieting kunnen alleen schutters
deelnemen, voor zover zij in het eerste semester minimum 5 genummerde kaarten
hebben laten registreren. Leden van andere verenigingen zijn voor deze wedstrijden
uitgesloten.

7.2.4

Het jaarprogramma der schiet- en andere activiteiten wordt bij het begin van een
kalenderjaar opgemaakt door de TC, wordt voorgesteld op de statutaire A.V. en aan
de leden toegestuurd via het Codynieuws. De kalender is ook opgenomen op onze
website www.RoyalCody.be

7.2.5

De technische commissie bepaalt in het begin van elk jaar het bedrag dat als deelnamerecht aan de interne wedstrijden verschuldigd is. Het totaal van deze inleggelden wordt gevoegd bij het budget dat de club voorziet en verhoogt aldus de individuele waarde van de uitkering.
De deelname aan de Koning- en Prinsschieting blijft echter gratis en is enkel toegankelijk voor de leden die voldoen aan de voorwaarden om te mogen deelnemen.
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HOOFDSTUK 8:

DE LUCHTDRUKWAPENS.

8.1.

De schietruimte is vrij toegankelijk en te gebruiken door ieder lid dat de leeftijd van
10 jaar heeft bereikt.

8.2.

Vreemde schutters of bezoekers dienen voor het gebruik van het lokaal luchtdrukwapens de toelating te bekomen van een bestuurslid. Zij zijn tijdens het gebruik van
een luchtdrukbaan in gezelschap van een clublid.

8.3.

Iedereen die gebruik maakt van het lokaal luchtdrukwapens dient zijn naam in te
schrijven in het register in de schietruimte. Naast de naam van een jongere (- 16
jaar) dient de naam van zijn "verantwoordelijke" te worden vermeld. Bezoekende
schutters zullen naast hun naam ook de naam van hun club vermelden.

8.4.

Jongeren (- 16 jaar) zijn steeds begeleid door een Cody-lid, die blijvend aanwezig is
tijdens het schieten van de jongere onder zijn toezicht. Indien een geschreven toelating van de ouders is afgegeven bij de toetreding is verder geen toelating meer vereist. De verantwoordelijkheid wordt gedragen door het begeleidend Cody-lid.

8.5

Er mag enkel met luchtdruk-, perslucht of C0² geweren of pistolen geschoten worden met kaliber 4,5 mm (.177). Andere wapens en projectielen zijn niet toegelaten.

8.6.

Het is in het lokaal luchtdrukwapens – net als voor de andere overdekte delen van
de schietstand - niet toegelaten te roken of er alcoholische dranken voorhanden te
hebben.

8.7.

Alle veiligheidsvoorschriften voor vuurwapens zijn van toepassing op de luchtdrukwapens. Een geladen wapen mag niet uit de hand gelegd worden.

8.8.

Het lokaal luchtdrukwapens is - wanneer dit niet gebruikt wordt - slotvast. De sleutel
wordt afgehaald bij de standverantwoordelijke of bij een functielid door het begeleidend clublid (zie 8.4) en na het schieten doorgegeven aan een volgende schutter of
teruggebracht.

8.9.

Opmerkingen gegeven door een functielid dienen onmiddellijk te worden opgevolgd
zowel door de schutter, als door de bezoeker en zeker door het Cody-lid.
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HOOFDSTUK 9:

DE AFDELING HERLADEN.

Door de verdeling van de aansprakelijkheid zijn wij verplicht enkele reglementen van inwendige orde op te stellen voor deze afdeling. De reglementen voor de afdeling herladen van
veiligheidspatronen zijn afhankelijk van de wet op de als gevaarlijk, ongezond en hinderlijk
ingedeelde inrichtingen klasse 1 en van de wapenwet. We gebruiken hierna de term herlader
zowel voor mannelijke als vrouwelijke leden van de herlaadafdeling.
9.1

Definitie: een herlader (m/v) is een Codyclub lid dat een éénmalige aansluitingsbijdrage en het jaarlijks lidgeld voor de afdeling herladen heeft voldaan.

9.2

Ieder clublid van de R.C.G.R.C. mag herladen in het daartoe ingericht lokaal mits,
door het beperkend karakter van deze inrichting, het clublid zich houdt aan, of in orde is met de hiernavolgende punten.

9.3

De leden die wensen te herladen worden slechts toegelaten tot de herlaadafdeling
na één jaar volwaardig en actief clublidmaatschap van de R.C.G.R.C. en na het lesvolgen of na het afleggen van een proef aangaande de kennis van het herladen.

9.4

De afdeling herladen staat onder toezicht van twee verantwoordelijken waarvan de
naam opgenomen is onder afdeling 10.
De herlaadinfrastructuur bevindt zich te Gent, De Pintelaan, 260 in de lokalen van
de Royal Cody Ghent Rifle Club.
Zij zullen ten alle tijde alle boeken en registers, welke de herladers dienen bij te
houden, kunnen nazien.
Alle informatie in verband met het herladen zal met de verantwoordelijken overlegd
worden. Alle eindbeslissingen worden genomen in overleg met het bestuur van de
Codyclub.
Alle geschilpunten zullen door het bestuur en/of de verantwoordelijken van de afdeling herladen en betrokkene gehoord, beslecht worden. Tegen deze beslissing bestaat geen verder verhaal.

9.5

Ieder herlader zal jaarlijks een vastgesteld bedrag storten in de kas herladen met
het doel de werkingskosten te dekken. Dit bedrag zal jaarlijks vastgesteld worden
door het bestuur herladen
Een inschrijvingsgeld, eveneens vastgesteld door het bestuur herladen., zal gevraagd worden aan elk nieuw herlaadlid. Dit inschrijvingsgeld is niet opeisbaar indien het lid niet meer wenst te herladen.

9.6

Ieder herlader kan patronen herladen tijdens de openingsuren van het clublokaal.
De sleutel van de werkplaats is ter beschikking bij de standverantwoordelijke. Er zal
slechts één clublid tegelijk toegelaten worden tot het herlaadlokaal. Een beurtrol zal,
indien nodig, worden opgemaakt op wekelijkse fiches en dit aan de hand van de inschrijvingen. De verantwoordelijken zullen aan die inschrijving een datum toevoegen.

9.7

Ieder herlader zal in het bezit zijn van een machtiging model 4 – model 6 – model 9
dat de aankoop van patronen of patroononderdelen voor elk kaliber waarvan het
clublid patronen wenst te herladen, toelaat.

9.8

Elke herlader zal zijn naam, adres en nummer van de machtiging per kaliber, volledig vermelden in het algemeen inschrijvingsregister.

9.9

Ieder herlader moet de patronen, die als munitie voor vergunningsplichtige wapens
kunnen gebruikt worden, inschrijven in een register van model 13 waarvan sprake in
het artikel 34 van het KB van 14 juni 1933 tot uitvoering van de wet van 3 januari
1933, gewijzigd door het KB van 9 januari 1934.
De uitgeschreven hoeveelheden moeten steeds overeenstemmen met de voor persoonlijk gebruik aangewende patronen.
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De overheid, en meer speciaal de ambtenaren van de Dienst der Springstoffen, zijn
ten alle tijde gemachtigd de voorraad en boekhouding van de herladers te vergelijken of na te zien.
Het register volgens model 13 zal in het bezit zijn van het lid tijdens het herladen.
9.10

De voorraad munitie en de munitieonderdelen worden thuis bij het lid aangelegd,
waarbij hij/zij zich dient te houden aan de voorschriften van de Dienst der Springstoffen. Behoudens een speciale vergunning, mag ieder particulier ten hoogste de
hoeveelheden ontplofbare of voor deflagratie vatbare producten onder zich houden
zoals beschreven in het artikel 265 van de algemene reglementering op de springstoffen :
-

tot 2 kilogram (nettogewicht) salpeterkruit of rookzwak kruit, in korrels of in schilfers;
veiligheidspatronen voor draagbare wapens en pyromechanismen tot een gewicht van 10 kg daarin gesloten kruit;
5.000 elektrische ontvlammingsmiddelen of 5000 slaghoedjes van alle aard voor
veiligheidspatronen ;
5.000 Flobertpatronen zonder kruit ;
een onbeperkte hoeveelheid hulzen met slaghoedjes.

9.11

De hoeveelheid los kruit wordt in het lokaal, waar de patronen gemaakt worden,
beperkt tot 500 gram als het alleen rookzwak kruit betreft.
Het is verboden de bovenste opening van de tremel, waarmee het doseerapparaat
voor het laden van de hulzen met kruit gevoed wordt, dicht te maken. Er worden
absoluut geen patronen of patroononderdelen in het herlaadlokaal opgeslagen.

9.12

De vervaardigde patronen mogen geen springlading bevatten, maar enkel inerte
projectielen zonder lichtspoor- of brandsas en het kaliber mag niet meer bedragen
dan 13,2 mm of .520, behalve voor patronen bestemd voor de jacht of voor het
kleischieten en om te worden afgevuurd met een geweer met gladde loop met een
kaliber van maximum 12.

9.13

Eventuele schade of letsel aan wapens of personen als gevolg van het gebruik van
herladen patronen valt ten laste van de herlader.

9.14

De patronen moeten door de herlader zelf, zonder enige tussenkomst van derden,
vervaardigd worden in het voor dit doel ingericht lokaal. Tijdens het herladen van
patronen mag dit lokaal voor geen enkel ander doel gebruikt worden. Het is verboden te roken en een open vuur te gebruiken of er binnen te brengen.

9.15

De herlaadwerkplaats alsmede de gebruikte toestellen, voorwerpen en werktuigen,
moeten steeds in volmaakte staat van reinheid gehouden worden. Het is verboden
hiervoor stofzuigers te gebruiken.
Aangeraden wordt een borstel met zachte haren en een vochtige doek te gebruiken
om het afval van kruit te verzamelen.

9.16

Kruitafval zal met de nodige zorg vernietigd worden, hetzij door middel van vuur als
het rookzwak kruit betreft, hetzij door middel van water als het buskruit betreft.

9.17

Wanneer patronen voor vergunningsplichtige wapens gestolen of ontvreemd zijn,
moet het betrokken lid onmiddellijk de lokale politie (en de Procureur des Konings)
van de politiezone van zijn woonplaats verwittigen.

9.18

Iedere ontvlamming of ontploffing die zich tijdens het vervaardigen van patronen
voordoet, moet onmiddellijk ter kennis van de clubverantwoordelijke worden gebracht. Deze zal dan zonder verwijl de Dienst der Springstoffen te Brussel verwittigen. Met het oog op het onderzoek ter plaatse mag de toestand aldaar niet gewijzigd worden. Binnen de 12 uur zal van dit ongeval melding gemaakt worden aan de
politie en aan de Procureur des Konings.
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9.19

In het herlaadlokaal zijn persen opgesteld, die vast gemonteerd staan op een werktafel. Deze persen zijn voorzien van de nodige vaste hulpstukken, en vormen aldus
een universele en niet om te bouwen basis voor het herladen. Schade aan deze
persen door onoordeelkundig gebruik, met uitzondering van gebruiksslijtage, zal
door het lid gemeld en eventueel vergoed worden. Alle ander gereedschap en nodige uitrusting zal door het lid zelf worden meegebracht.

9.20

Indien het jaarlijks lidgeld voor de afdeling herladen niet vóór de Statutaire Algemene Vergadering - R.C.G.R.C. betaald is, zal het lid - in samenhang met het algemeen clubreglement van de R.C.G.R.C. - als ontslagnemend worden aanzien. Indien het lidgeld niet is betaald op de dag van de jaarlijkse algemene statutaire vergadering, zal het ontslag definitief worden. Eventuele herinneringen aan de betaling
kunnen een bijkomende vergoeding inhouden. De lijst met de ontslagnemende herladers wordt overgemaakt aan de Dienst der Springstoffen te Brussel.

9.21

Leden die over een herlaadvergunning voor de werkplaats van de R.C.G.R.C. beschikken en die tijdelijk hun schuttersactiviteiten niet (mogen) uitoefenen, kunnen lid
blijven van de herlaadafdeling, mits de betaling van het jaarlijks lidgeld, maar verliezen gedurende hun inactiviteit het recht om in de werkplaats te mogen herladen.

9.22

Het staat elk lid vrij om ten alle tijde zijn lidmaatschap van de afdeling herladen te
verbreken. Hij/zij dient zich echter te houden aan de bepalingen van het artikel 9.20,
en zijn herlaadregister af te sluiten, eventueel met overschrijving van het aantal herladen patronen op dat ogenblik nog in zijn bezit. Het herlaadregister wordt aan de
herlaadclub overgedragen.

9.23

Door het aangaan van het clublidmaatschap van de afdeling herladen, erkent het
clublid dat hij/zij zich steeds zal houden aan de hierboven weergegeven reglementering. Het is evident dat bestaande en eventueel latere wetgeving op de wapens,
de munitie en de behandeling ervan, steeds uitwerking heeft op de leden van de afdeling herladen en zelfs voorrang heeft op het inwendig reglement, zonder dat dit
nodig dient aangepast.

9.24

Principieel mag men nu ook zonder commerciële doeleinde herladen voor iemand
anders, maar dan slechts onder bepaalde voorwaarden:

9.25

Wanneer munitie herladen wordt voor iemand anders zal daarvan melding gemaakt
worden in het register van de herlader die de operatie uitvoert:
1 Naam en voornaam voor wie herladen wordt (de begunstigde).
2 Nummer van de vergunning nummer 4 of model 9 van diegene voor wie herladen wordt.
3 Datum van de overdracht en het aantal patronen.
4 Kaliber en type munitie (bv. kal 9x19mm – Berdan – FMJ).

9.26

De herlader blijft volledig en ondeelbaar verantwoordelijk voor de aan derden overgedragen munitie.
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HOOFDSTUK 10:
10.1
10.1.1

10.1.2

10.1.3

10.1.4

10.1.5

10.2.

DE AFDELING LANGE WAPENS

Noodzakelijke documenten:
Een vergunning tot het voorhanden hebben van een vergunningplichtig wapen
(model 4 of model 9) dat slaat op het wapen waarmee wenst geoefend te worden.
Een voorlopig model 4 dat u door de gouverneur van de provincie van uw woonplaats wordt uitgereikt en u toelaat gedurende maximum 2 x 6 maand te oefenen
met vuurwapens, die daarom uw eigendom niet moeten zijn.
Een model 9 dat u door de lokale politie van uw woonplaats wordt uitgereikt voor
de jagers met een geldige jachtvergunning en enkel voor het wapen waarvoor
het model 9 is uitgereikt.
Een uittreksel uit het strafregister model 1 voor het beoefenen van de schietsport dat bij het indienen niet ouder mag zijn dan 3 maand en dat werd afgegeven aan de verantwoordelijke van de sectie lange wapens vóór 15 december en
daardoor geldig is voor gans het volgend sportjaar.
In het bezit zijn van een genummerd Cody schuttersvignet “lange wapens” dat u
werd uitgereikt door de verantwoordelijke van de sectie lange wapens na afgifte
van een door u behoorlijk ingevuld inlichtingenformulier waarop de lange wapens
voorkomen waarmee u wenst te schieten.
Algemeen

10.2.1

Bepaalde wapens en kalibers zijn in de schietruimten niet toegelaten.

10.2.2

Het gebruik van volautomatische vuurwapens, voorladers en wapens met gladde
loop van welke soort ook is steeds verboden.

10.2.3

Het gebruik van kogels met hardstalen kern, lichtkegels of lichtspoormunitie en
kwikhoudende munitie is verboden

10.2.4

De lange wapens worden ingedeeld in 3 categorieën, namelijk
Cat A: lange wapens en munitie - licht kaliber pt 22 S – L – LR - magnum;
Cat B: lange wapens en munitie zwaar kaliber, toegelaten door de sectie geweer;
Cat C: lange wapens en munitie die niet toegestaan zijn door de sectie geweer.

10.2.5

Met lange wapens categorie A wordt zowel op 50m als op 100m geschoten.

10.2.6

Met lange wapens categorie B wordt uitsluitend van op 100m geschoten. Bij het
schieten met de hefboomkarabijn neemt een schutter de functie van baancommissaris waar. Hij regelt het openen en sluiten van de schietruimte tijdens de
schijfwisseling.

10.2.7

De openings- en sluitingsuren van de schietbanen en de wapens waarmee op die
tijdstippen kan geschoten worden, dienen stipt te worden nageleefd. Daar deze
gevoelig zijn aan wijzigingen worden ze op het berichtenbord geafficheerd en elk
jaar in het Codynieuws gepubliceerd..

10.2.8

Het schieten kan slechts beginnen indien de verantwoordelijke schietstanduitbater (of zijn vervanger) in de Codyclub aanwezig is en daarvoor de toelating heeft
gegeven.

10.2.9

Het sluitingsuur van de schiettunnel is gebruikelijk 15 minuten na het einde van
de oefening.

10.2.10

Oefenen kan elke dag dat de Codyclub open is en er trainingen voorzien zijn in
het kaliber dat op uw inlichtingenformulier is opgenomen. Wanneer er zwaar kaliber schieten toegelaten is dan kunnen ook de klein kaliber wapens op de zelfde
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afstand schieten.
10.3

Bezetten van een schietbaan.

10.3.1

Bij het betreden van de schietstand noteert het lid zijn/haar naam in het aanwezigheidsboek in de vergaderzaal.

10.3.2

Bij het betreden van de schiettunnel noteert het lid de gegevens die door de
Codyclub zijn gevraagd in het schietregister, ook als hij/zij niet schiet. Deze gegevens omvatten minimum de naam en de voornaam, het nummer van de
sportschutterslicentie of het clubnummer van het uittreksel uit het strafregister

10.3.3

Het lid noteert het uur waarop hij/zij een schietbaan bezet en na één uur verlaat
hij/zij deze baan.

10.3.4

Als er geen schietbanen vrij zijn, heeft de schutter twee mogelijkheden:

10.3.4.1

De schutter wenst een specifieke baan: Hij/zij plaats zijn/haar materiaal achter
de ingenomen schietbaan. De schutter die de baan bezet weet dan dat hij de
baan dient te verlaten na één uur.
De schutter wenst eender welke baan: Hij/zij kijkt in het schietregister naar het
tijdstip waarop de banen bezet zijn door diegenen die aan het schieten zijn. De
schutter telt één uur bij en weet zo welke baan het eerste vrijkomt. De inkomende schutter plaatst zijn/haar materiaal achter de schutter welke die baan bezet.
Hij/zij weet dat de baan na één uur schieten dient ontruimd te worden.

10.3.4.2

10.3.5

Het bezetten van een schietbaan mag nooit langer duren dan één uur, het
installeren en afbreken inbegrepen. Indien je na een uur verder wilt schieten en
er banen vrij zijn dan kan dit enkel op voorwaarde dat je baan niet door een
ander schutter is opgeëist.

10.4

Schietdisciplines

10.4.1

Regels voor het zwaar kaliber geweer.

10.4.1.1
10.4.1.2
10.4.1.3
10.4.1.4

10.4.2
10.4.2.1
10.4.2.2
10.4.2.3
10.4.2.4
10.4.2.5

10.4.3
10.4.3.1
10.4.3.2
10.4.3.3

Er wordt enkel geschoten met het standaardgeweer, hierbij zijn de reglementen
van het KVBSV.na van toepassing.
Alle toegelaten centraalvuurmunitie van het kaliber pt.222 tot 8 mm kan gebruikt
worden.Het uitmaken van de resultaten geschiedt met het schot-maatje 8 mm.
Deze discipline wordt enkel liggend geschoten. De discipline 3 houdingen kan
beoefend worden.
Met het zwaar kaliber wordt geschoten op zaterdagnamiddag. Uitzondering hierop is het schieten met de hefboomkarabijn.
Regels voor het klein kaliber karabijn.
Het vrije wapen is hier toegelaten, hierbij zijn de reglementen van het V.S.K.KVBSV-n.a. van toepassing.
Het kaliber is beperkt tot pt 22 L – R – LR. Het uitmaken van de resultaten geschiedt met een schotmaatje 5,6 mm.
De afstand bedraagt 50 m.
Er wordt enkel liggend geschoten. Ook hier kan de discipline 3 houdingen beoefend worden.
Met het klein kaliber karabijn wordt geoefend op de dagen die voorzien zijn door
de Technische Commissie.
Regels voor het hefboomkarabijn kaliber 30-30 win .
Er wordt enkel staand geschoten.
De afstand bedraagt 50 m. (schietstand 100m – schijven op stand 50m)
Een diopter is toegelaten maar geen verdere ombouw.
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10.4.3.4

Er wordt geoefend op de dagen die voorzien zijn door de Technische Commissie.
Tijdens het vervangen van de schijven wordt de schietstand slotvast gemaakt.
Een baancommissaris is vereist tijdens het schieten.

10.4.3.5
10.4.3.6
10.4.4

Regels voor het 100m Ordonnantiegeweer.

10.4.4.1

Alleen het gebruik van geweren met een kaliber van maximum 8 mm, die dienen
of gediend hebben voor de bewapening van reguliere troepen en die in hun originele staat verkeren, is toegelaten.

10.4.4.2

Bij de wapencontrole wordt bepaald in welke van volgende categorieën het geweer wordt ondergebracht:

10.4.4.2.1
10.4.4.2.2
10.4.4.2.3
10.4.4.2.4

Grendelgeweer enkelschot of repeteergeweer.
Halfautomatisch geweer, ontworpen en vervaardigd voor 1950.
Halfautomatísch geweer, ontworpen en vervaardígd in 195O
Grendelgeweer of halfautomatisch geweer dat niet conform is en niet in één der
vorige categorieën kan worden ondergebracht.

10.4.4.3

Bajonet en/of de tweepoot zíjn toegelaten indien ze integraal deel uitmaken van
het geweer en er niet van verwijderd kunnen worden.

10.4.4.4

Halfautomatische geweren meten als dusdanig functioneren. Herwapenen als bij
een repeteergeweer is verboden. Indien het geweer voorzien ís van een systeem
voor stuwgasrecuperatie, moet het ingeschakeld zijn.

10.4.4.5

De lader of het magazijn mag met maximum tien patronen gevuld worden.

10.4.4.6

Enkel de originele mikorganen zijn toegelaten.
Diopters, telescopen, korreltunnels, etc., zijn verboden.
Indien het geweer van een regelbaar vizier voorzien is, mag de schutter dit bijstellen gedurende de wedstrijd.

10.4.4.7

Alleen geweren uitgevoerd in hun origineel kaliber zijn toegelaten.
Andere munitie mag gebruikt worden indien het projectiel identiek is aan het
nominaal kalíber.
Alle gebruikte munitie moet van het type FMJ (full metal jacket) zijn. Het gebruik
van loden projectielen is enkel toegelaten indien de te gebruiken munítie niet in
de winkel verkrijgbaar is.

10.4.4.8

De originele trekkerdruk moet behouden blijven doch mag in geen geval minder
dan 1.5OO gram bedragen.

10.4.4.9

Om te behoren tot één der categorieën 4.2.4.2.1, 4.2.4.2.2 of 4.2.4.2.3, mag een
geweer van het type FAL in kaliber 7,62 NATO van een andere loop voorzien worden waarvan het kalíber .3O van het type 3OO Savage moet zíjn of een MAUSER
in kaliber 8 x 57JS met een andere loop in kaliber 8 x 57 JRS of 8 x 6O S.

10.4.4.10

Geweren met een andere loop zijn toegelaten indien de nieuwe loop niet van het
type ‘match’ of ‘zware loop’ is,

10.4.4.11

Origínele draagriemen of exacte kopieën zijn toegelaten. De draagriemen van
het type “dubbele lus’ zin enkel toegelaten indien ook het geweer er origineel van
voorzien is.
Draagriemen die toegelaten zijn mogen slechts op twee punten aan het geweer
bevestigd zijn en in geen geval aan de arm van de schutter . Behoudens de
gesp, moeten ze door de ring van de “grenadíère” schuiven.

10.4.4.12

Alle middelen behalve de steunarm en –hand, die het wapen ondersteunen bij
het schieten, zijn verboden.
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10.4.5

Regels voor Military pistol

10.4.5.1

Alle pistolen en revolvers met een kaliber gelegen tussen 6.35 mm Browning en
11.56 mm die dienen of gediend hebben voor de bewapening van reguliere troepen en die nog in hun originele toestand verkeren.

10.4.5.2

Enkel een vast vizier is toegelaten. Een schuifvizier zoals op een FN Kapitän of
een Luger artillerie is toegelaten omdat dit een originele uitvoering betreft.

10.4.5.3

Originele schouderkolven zijn niet toegelaten

10.4.5.4

Er wordt met één hand geschoten

10.4.5.5

De looplengte mag niet langer zijn dan 6 “” of 152 mm (van loopmond tot uitwerpvenster)

10.4.5.6

De originele veiligheden moeten nog functioneren en de originele trekkerdruk
moet behouden blijven. Deze mag in geen geval lager zijn dan 1.500 gram

10.4.5.7

Een schietbeurt omvat 10 schoten en er zijn 10 ingeschreven kaarten per jaar.
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HOOFDSTUK 11:

BESLUIT

11.1

Dit reglement van inwendige orde vervangt al de voorgaande en heeft uitwerking
vanaf de goedkeuring door de Raad van Bestuur. Een kopie van dit reglement zal
ter beschikking zijn in de vergaderzaal van de vereniging en op de Cody-website.
Op eenvoudige aanvraag wordt aan elk clublid tegen kostprijs een kopie bezorgd,
nieuwe leden ontvangen hun eerste exemplaar gratis. Elk geval dat hierboven niet
nader omschreven is en dat niet tot de specifieke bevoegdheden van de Algemene
Vergadering valt, zal uitsluitend door de Raad van Bestuur worden beslecht, en dit
in de algemene geest van goede werking van de Codyclub.

11.2

Voor de groepen personen (al dan niet verenigd) die de installaties van de Codyclub
in gebruik krijgen is dit reglement - al dan niet aangevuld met hun eigen en specifieke voorwaarden of tenzij het anders vermeld is in de gebruiksovereenkomst die
met de Codyclub is aangegaan - integraal van toepassing

11.3.

Gebruikers zullen op hun eigen verantwoordelijkheid alle maatregelen treffen die
voorzien zijn door:

11.3.1

De wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van
wapens en op de handel in munitie, inzonderheid op de wijziging van 30 januari
1991 en op artikel 14 ter, ingevoegd bij wet van 18 juli 1997;
De wet van 8 juni 2006 ter vervanging van de wet van 3.1.1933 en de wet van
30.01.1991.
Het koninklijk besluit van 20 september 1991 tot uitvoering van de wet van
3.01.1933 en 30.1.1991;
Het koninklijk besluit van 13 juli 2000 tot bepaling van de erkenningvoorwaarden
van schietstanden;
De gecoördineerde omzendbrief 3630/1/8 betreffende de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake wapens, inzonderheid de aanvulling van
26 juli 2000.
Alle latere reglementering met betrekking tot activiteiten met wapens en munitie

11.3.2
11.3.3
11.3.4
11.3.5

11.3.6
11.4.

Van dit reglement kan door de Raad van Bestuur een verkorte versie worden opgemaakt dienstig als huishoudelijk reglement. Alle artikels van dit verkort huishoudelijk reglement zijn te beschouwen als een deel van dit reglement van inwendige
orde, zelfs als ze er niet uitdrukkelijk zijn in opgenomen.

De leden van de Raad van Bestuur:

Marc De Waele, voorzitter

Myriam Huysse - Antoine Notte - Monique Van Heesvelde - Willy Cleemput - Jan Van Der
Elst - Jan Van Cauwenbergh - Dirk Vande Papeliere - Vincent Carton
De leden van de Afdeling Herladen:

Marc De Waele, voorzitter

Vincent Carton, secretaris – ledenadministratie
De leden van de Technische Commissie:

Jan Van Cauwenbergh voorzitter

Etienne Monnoye – Christian Buyle - Eric Verley - Robert Rombaut –Gilbert Van Britsom Laurette Van Nevel – Danny Cauwels
Adviseur : Gino Deschrijver (advies)
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DEEL III

AANVULLEND HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Reglementering op de schietstanden (K.B. van 13 juli 2000)

HOOFDSTUK 12: ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN.
12.1

Dit aanvullend reglement van inwendige orde regelt de betrekkingen van de vereniging met haar leden en met alle gebruikers van de schietstand. Het is een aanvulling op de statuten en op het reglement van inwendige orde van de vereniging.

12.2

Wijzigingen aan dit reglement van inwendige orde vereisen een eenvoudige meerderheid van de Raad van Bestuur.

12.3

De aansluiting tot de vereniging, maar ook het aanwezig zijn in of het gebruik van
de schietstand, verbindt het lid, de gebruiker of de bezoeker tot de kennis en het
aannemen zonder voorbehoud van de statuten en reglementen van de Royal Cody
Ghent Rifle Club.

12.4

Iedere schutter moet zich inschrijven in het aanwezigheidsregister zoals bedoeld en
beschreven in de wapenwet. Ieder bezoeker noteert zijn naam optioneel in het clubregister
wapenwet: aan de toegang tot de schietruimten moeten vastbladige registers worden neergelegd, waarin elke particuliere schutter en elke schietmonitor telkens zijn
naam en nummer van de sportschutterslicentie noteert, evenals het type en kaliber
van het vuurwapen waarmee hij/zij zal schieten, evenals de datum en het juiste uur
waarop hij/zij de schietruimte betreedt en weer verlaat. De bladzijden van deze registers moeten vooraf worden genummerd en geviseerd door de gemeentepolitie.
De personen bedoeld in artikel 24 van de wapenwet moeten er steeds inzage van
hebben. Ze moeten gedurende tien jaar worden bewaard; Bij ontstentenis van een
sportschutterslicentie wordt het volgnummer van het uittreksel uit het strafregister
ingevuld.

12.5

De v.z.w. stelt zijn accommodatie ter beschikking van zijn leden en van concesseihouders, dewelke deze binnen de geldende normen, dagen en uren zullen gebruiken.

12.6

De v.z.w. en zijn bestuurders zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen
en/of schade aan persoonlijke eigendommen.

12.7

De ter beschikking gestelde materialen zullen alleen gebruikt worden in de voor de
desbetreffende discipline beschikbaar gestelde schietruimte.

12.8

Elke schutter is er toe gehouden de schade te vergoeden die hij/zij met opzet en/of
door het niet naleven van de reglementen heeft aangericht.

12.9

Alle leden en genodigde schutters moeten tijdens het schieten houder zijn van een
vergunning tot het voorhanden hebben van een vergunningplichtig wapen, een document model 4 of een document model 9, tenzij er alleen wordt geschoten met
luchtdruk wapens. Buitenlandse gasten die in een lidstaat van de Europese Unie
gerechtigd zijn aan dergelijke activiteiten deel te nemen zullen vooraf aan de standverantwoordelijke de vereiste documenten voorleggen die het voorhanden hebben
van een vuurwapen in België toelaten.

12.10

Elke schutter zal zich houden aan de voorschriften eigen aan de schietruimte waarvan hij/zij gebruik maakt.

12.11

De uitbater of zijn aangestelde, elke bestuurder en elk permanent lid van de TC
heeft over de gehele accommodatie en op elk ogenblik het recht om van iedere
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persoon die deze accommodatie of een deel ervan betreedt of verlaat, volgende
voorwerpen en documenten te controleren:
lidkaart (kleefbiljet) van de vereniging, legitimatiebewijs, wapens en vergunningen
voor deze wapens, aard van de aangewende munitie.
leder lid wordt geacht zijn volledige en onvoorwaardelijke medewerking te verlenen
aan een dergelijke controle.
12.12

Bij onregelmatigheden of onveilige toestanden mogen de uitbater of zijn aangestelde, de bestuursleden en de permanente leden van de technische commissie de
verantwoordelijke schutter terechtwijzen of hem verbod opleggen om verder te
schieten, en hem gelasten de schietstand te verlaten. Van deze incidenten wordt
verslag uitgebracht bij het bestuur.

12.13

Een schutter die een sanctie gekregen heeft van een opzichter of bestuurslid, kan
schriftelijk en aangetekend bezwaar indienen binnen de 8 dagen bij de uitbater. Deze brengt de zaak dan voor de Raad van Bestuur, dewelke in laatste aanleg beslist
op clubniveau.

12.14

Alle leden zullen jaarlijks een uittreksel uit het strafregister aan de schietstanduitbater overhandigen (Art. 3 § 3° van het KB van 13 juli 2000) en dit telkens vóór 15 december. Aan leden die met deze regel niet in orde zijn zal de toegang tot de schietruimten ontzegd worden en ook hun schuttersvign niet afgeleverd worden. Uitzonderlijk kan een kopie van de sportschutterslicentie hiertoe dienen.

12.15

Leden die niet in het bezit zijn van het schuttersvignet of die hun lidgeld niet voldaan hebben voor het lopende jaar hebben geen toegang tot de plaatsen waar wapens voorhanden kunnen zijn en kunnen er ook niet vertoeven.
Art. 3 § 3° van het KB van 13 juli 2000) de bewakingsagenten en de particuliere schutters die
gebruik maken van de schietstand moeten de uitbater jaarlijks een getuigschrift van goed
gedrag en zeden overhandigen, die het recentste exemplaar bewaart, waakt over zijn vertrouwelijkheid en het voor inzage ter beschikking houdt van de personen bedoeld in artikel 24
van de wapenwet en in artikel 16 van de bewakingswet; in dit getuigschrift mogen geen veroordelingen zijn vermeld zoals bedoeld in artikel 4; § 2, 1 a.

12.16

Uit fair-play t.o.v. andere schutters zal iedere aanwezige in de schietruimten stilte
eerbiedigen en de andere schutters niet storen tijdens hun schietbeurt.

12.16

Parkeerverbod.

12.16.1 Parkeerplaatsen voor beide toegangsdeuren: Voor de toegangsdeuren zijn twee
plaatsen voorbehouden aan de bestuursleden teneinde hen toe te laten zaken die
voor de schietstand nodig zijn in te laden of uit te laden. Alhoewel dit wettelijk niet
afdwingbaar is wordt van de leden verwacht dat ze deze gedoogzaamheid naleven.
12.16.2 Parkeerplaatsen voor het Home van de Universiteit: De parkeerplaatsen op de
parking van het Home van de Universiteit zijn enkel en alleen voorbehouden aan
personeelsleden en studenten. De mogelijkheid bestaat dat een wielklem geplaatst
wordt op voertuigen die daar niets te zoeken hebben.
12.16.3 Parkeerplaats voor andersvaliden aan de overzijde: Een voor het verkeersreglement geldend bord is er geplaatst en verbiedt het parkeren op deze plaats.
12.16.4 Toegang D’Hondt-Vermeersch:
Een 100-tal meter voor de schietstand ter hoogte
van de firma D’Hondt-Vermeersch is er parkeerverbod om de vrachtwagens en de
klanten van die firma toe te laten het bedrijf op te rijden of te verlaten.
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HOOFDSTUK 13: GEBRUIK VAN DE SCHIETRUIMTEN.
13.1

Veiligheid.

13.1.1

Bij BRAND
a
b.
c

d

13.1.2

Bij een (ernstig) SCHIETINCIDENT.
a
b
c
d
e

13.1.3

Onmiddellijk de schietoefening beëindigen.
Telefonisch de BRANDWEER verwittigen op het Telefoonnummer 100
De telefoon staat in de vergaderzaal
Brandbestrijdingsmateriaal gebruiken dat in elke tunnel aanwezig is.
Indien de brand niet onmiddellijk bedwongen kan worden moet men bij het
horen van de sirene de schietstand onmiddellijk ONTRUIMEN via de opgegeven evacuatiewegen.
Nadat de schietruimte ontruimd is moet de ventilatie uitgeschakeld worden,
om het aanwakkeren van het vuur te voorkomen.

Onmiddellijk de schietoefening beëindigen.
Telefonisch de hulpdiensten verwittigen op het Telefoonnummer 100
Eerste hulp bieden: de EHBO-kist en een draagberrie bevinden zich in de
wapenkamer.
De uitbater, minstens een bestuurslid verwittigen. ( telefoonnummers staan
op het toestel.)
Niemand mag de schietstand verlaten vooraleer de officiële instanties aanwezig zijn en hiervoor de toestemming hebben verleend.

Bij ONHEIL.
a.
b.
c.
d.

Onmiddellijk de schietoefening beëindigen.
Telefonisch de hulpdiensten verwittigen op het Telefoonnummer 100
De installaties ontruimen via de opgegeven evacuatiewegen.
De uitbater, minstens een bestuurslid verwittigen. ( telefoonnummers staan
op het toestel.)

13.1.4

Elke onveilige situatie of niet naleving van het reglement moet door ieder lid gemeld worden aan de uitbater, de opzichters of bestuursleden.

13.1.5

De bezoekers van de schietruimten mogen de schutters niet storen en zullen zich
achter de gele veiligheidslijn ophouden.

13.1.6

Alle leden en bezoekers dienen zich ten allen tijden strikt te houden aan Art. 3 § 9°
van het KB van 13 juli 2000.
Art. 3 § 9° van het KB van 13 juli 2000. Alcoholische dranken mogen slechts worden genuttigd door particuliere schutters die hun schietactiviteiten volledig hebben beëindigd, en in
geen geval binnen de schietruimte en de wapenkamer; in deze ruimten geldt tevens een algemeen rookverbod; de toegang tot de <schietstand> is ontzegd aan elke persoon die kennelijk in staat van dronkenschap verkeert of in een soortgelijke staat ten gevolge van het gebruik van drugs of……………………… (zie verder tekst KB)

13.1.7

De wapens moeten steeds in goede staat van onderhoud verkeren en de munitie
voor deze wapens moet dusdanig gekozen zijn dat het wapen volledig storingvrij
werkt.

13. 2.

Wapenhandeling door de schutters.

13.2.1

Vervoer en verpakking van het wapen.

13.2.1.1 Alle wapens dienen ongeladen en in een slotvaste koffer of voorzien van een trekkerslot van en naar de schietstand getransporteerd worden.
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13.2.1.2 Eens op de terreinen van de schietstand aangekomen zullen de korte wapens in hun
verpakking in de wapenkastjes worden ondergebracht, in afwachting van de deelname aan een schietoefening. Ook na de schietoefening zullen de wapens terug in
de wapenkastjes worden ondergebracht. De lange wapens worden onder permanente oogcontrole gehouden.
13.3

In- en uitpakken van wapen en munitie.

13.3.1

Het wapen zal enkel in- en uitgepakt worden op de schutterstafel aan de vuurlijn
nadat is vastgesteld dat de vuurlijnbeveiliging niet in werking is en dat er zich ook
effectief niemand voorbij de vuurlijn bevindt.

13.3.2

Het wapen zal aan de vuurlijn op de schuttertafel worden neergelegd. De loop in de
richting van de kogelvanger.

13.3.2.1 De pistolen - de karabijnen – de geweren:
Patroonhouder verwijderd en ontdaan van munitie naast het wapen
Sluitstuk geopend of voorzien van een rode merker.
13.3.2.2 De revolvers: Met ledige kamers en open trommel.
13.4

Laden van het wapen.

13.4.1

De schutter zal zijn wapen dan pas laden als hij/zij volledig klaar is om ook effectief
te schieten. (schietkaart opgehangen; gehoor- en oogbescherming geplaatst; kijker
afgesteld; enz.)

13.4.2

De schutter zal tijdens het laden van het wapen de loop steeds in de richting van de
kogelvanger houden.

13.4.3

De schutter zal vanaf het ogenblik dat hij/zij munitie in het wapen brengt dit wapen
vastnemen en het onder geen enkele voorwaarde terug neerleggen voordat het wapen geheel ontladen is.

13.4.4

De schutter zal zijn trekkervinger (wijsvinger) niet op de trekker plaatsen maar naast
de trekkerbeugel houden zolang de beweging om het wapen naar het doel te brengen niet is ingezet.

13.5

Ontwapenen en ontladen van het wapen dient als volgt te gebeuren:

13.5.1

Voor de pistolen :
Verwijder de patroonhouder uit het wapen. Trek vervolgens de slede naar achter en
blokkeer ze in deze stand. Bij het achteruittrekken van de slede zal de patroon die
in de kamer zit verwijderd worden.Controleer of de kamer wel degelijk leeg is en leg
het wapen (met geopend sluitstuk dus) neer met de loop in de richting van de kogelvanger. Verwijder de munitie uit de patroonhouder. Let er op dat tijdens al deze
handelingen de loop van het wapen steeds in de richting van de kogelvanger blijft.

13.5.2

Voor de revolvers :
Neem met enkele vingers van de vrije hand de haan stevig vast.
Houdt de haan in de achterste positie en haal de trekker over.
Blijf kracht uitoefenen op de trekker en laat de haan zachtjes naar voor komen.
Als de haan in de voorste positie is, wordt haan en trekker losgelaten.
Open de trommel en verwijder met behulp van de uitwerperstang (verbonden met
de uitwerpster) de patronen uit de trommel.
Houd de loop van het wapen steeds in de richting van de kogelvanger.
Het wapen mag wel wat naar boven gekanteld worden om het uitdrijven van de patronen te vergemakkelijken; maar in het horizontale vlak moet de loop van het wapen op de kogelvanger gericht blijven.
Leg het wapen met geopende trommel neer in de richting van de kogelvanger.
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13.5.3

Voor de geweren :
Indien het geweer een patroonhouder heeft dient deze altijd eerst te worden verwijderd.
Vervolgens dient het sluitstuk achteruit gebracht te worden en afhankelijk van het
model in deze stand verankerd te worden.
Het sluitstuk moet hoe dan ook open blijven als het wapen wordt neergelegd.
Is hiervoor geen vergrendeling voorzien of gebeurt deze vergrendeling door het inbrengen van een lege lader en wordt het sluitstuk met een veer dichtgedrukt, dan
zal de schutter het dichtgaan van het sluitstuk verhinderen door in de uitwerpopening een voorwerp in te brengen ( bijvoorbeeld een op maat gezaagd stukje hout of
plastiek) om zo het sluiten van het sluitstuk te voorkomen.

13.6

Het oplossen van storingen.

13.6.1

In gelijk welke omstandigheid dient de storing opgelost te worden terwijl de loop van
het wapen naar de kogelvanger gericht blijft.

13.6.2

Bij het niet afgaan van het wapen na het overhalen van de trekker (een ketser) dient
men volgende procedure toe te passen:
Houd het wapen minimum 30 seconden op het doel gericht (er kan nl. nog een naverbranding optreden waardoor het kruit in de patroon slechts na enkele seconden
vuur zal vatten.)
Ontlaad het wapen en open het sluitstuk of de trommel.
Indien een gepercuteerde maar niet afgeschoten patroon wordt aangetroffen (ketser) dient deze met enige omzichtigheid (deze patroon dient als onstabiele munitie
te worden aanzien) in de ketsersbak van de schietruimte gedeponeerd te worden.
Deze bak bevindt zich ter hoogte van de veiligheidslijn binnen elke schietruimte.

13.6.3

Wanneer bij het afvuren van het wapen een merkelijk lichtere terugslag wordt bemerkt dan normaal, dan dient men volgende procedure toe te passen:
Ontlaadt het wapen en open het sluitstuk of de trommel.
Ga met een kuisstok door de loop of bij gebrek hieraan, kijk door de loop, om zeker
te zijn dat geen kogel in de loop is blijven steken.

13.7

Reactie op de veiligheidsapparatuur.

13.7.1

De snelvuurtunnel is uitgerust met een vuurlijnbeveiliging die in werking wordt gesteld wanneer men zich voorbij de vuurlijn mag begeven. Deze vuurlijnbeveiliging
bestaat uit één of meerdere rode of gele zwaailampen.

13.7.2

Bij een ingeschakelde vuurlijnbeveiliging mag de schietruimte niet gebruikt worden
en moeten alle schutters zich achter de veiligheidslijn ophouden.en van hun wapens
en munitie afblijven.

13.7.3

Wanneer de vuurlijnbeveiliging tijdens een schietoefening plots in werking treedt,
dienen de schutters onmiddellijk het vuren te staken, hun wapens te ontladen, ze
veilig te maken en zich achter de veiligheidslijn te plaatsen.

13.8.

Wisselen van de schietschijven (overschrijden van de vuurlijn).
Van toepassing voor alle schietruimten, met uitzondering van de tunnels waar de
schietschijven gewisseld worden langs een keldervoorziening .
Leg het wapen neer, ontlaad en open het sluitstuk of de trommel.
Plaats u achter de veiligheidslijn.
Wacht tot alle medeschutters hun beurt beëindigd hebben.
Controleer of alle wapens ontladen zijn en dat alle sluitstukken of trommels open
zijn. Schakel de vuurlijnbeveiliging in, ga voorbij de vuurlijn en vervang de schietschijf. Het wisselen van de schietschijven gebeurt steeds met alle schutters samen.
Schakel de vuurlijnbeveiliging uit na controle er zich niemand meer tussen de vuurlijn en de schietkaarten bevindt.
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Dezelfde procedure dient steeds strikt toegepast te worden wanneer er zich iemand
voorbij de vuurlijn bevindt, om welke reden dan ook.
Bij het schieten met de hefboomkarabijn in de 100m-stand gebeurt het plaatsen en
wisselen van de schijven onder leiding van een baancommissaris. Die zorgt dat de
deur naar de doelen (op 50m-lijn) en de deur naar de schietlijn (op 100m-lijn) tijdens
deze handeling door hem geopend en slotvast gemaakt wordt. Bij het wisselen van
de schijven wordt de ruimte met de schietlijn verlaten en slotvast gemaakt.
13.9

Reinigen van de wapens.

13.9.1

Het algemeen onderhoud en reinigen van de wapens dient bij de schutter thuis of bij
de wapenmaker te gebeuren. Kleine reinigingen om de bedrijfszekerheid van het
wapen te garanderen kunnen in de schietruimte aan de schiettafel gebeuren.

13.9.2

De wapens mogen uitsluitend gereinigd worden in de wapenkamer en in de snelvuurstand.

13.9.3

Er mogen in geen geval wapens in of uitgepakt of gereinigd worden achter de schutters. De aldaar aanwezige stoelen en tafels mogen wel gebruikt worden voor het
stallen van lege wapenkoffers, tassen, kaarten, enz.

13.9.4

a De schutter is steeds verantwoordelijk voor het wapen dat hij/zij bij zich heeft
of dat hij/zij in gebruik heeft.
b Hij/zij mag, buiten de schietruimten, dit wapen in geen geval onbeheerd achterlaten.
c Voor en na de schietbeurt dienen de korte wapens verplicht in de wapenkastjes
te worden ondergebracht.
d Een wapen mag alleen (ongeladen en verpakt) in de wapenkastjes vertoeven indien de eigenaar van het wapen in de infrastructuur van de schietstand aanwezig is.
e Clubwapens moeten in de brandkast worden ondergebracht.
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HOOFDSTUK 14: ONDERHOUD EN REINIGING VAN DE SCHIETRUIMTEN.
14.1

Na het schieten moeten alle schietschijven uit de schietbanen verwijderd worden,
I.S.S.F.-schietkaarten in de daarvoor voorziene bakken, de andere schietschijven
terug in het schijvenhok.

14.2

De schutter zal de schietruimte verlaten zonder voorwerpen achter te laten. Verpakkingen, doelen enz. zal hij/zij in de daarvoor bestemde vuilbakken deponeren. De
hulzen kaliber .22 worden in de roosters vóór de schietlijn of in de hulzencontainers
verzameld. De andere hulzen worden enkel in de hulzencontainer achtergelaten.

14.3.

Alle schietruimten worden één maal per week gereinigd door een persoon aangeduid door het bestuur. Elke reinigingsbeurt wordt opgeschreven in het onderhoudsboek en na controle afgetekend door een bestuurslid.

14.4.

Elke maand worden van alle schiettunnels de wanden en zoldering ontstoft door een
of meerdere personen aangeduid door het bestuur. Ook dit wordt opgeschreven in
het onderhoudsboek en na controle afgetekend door een bestuurslid.

14.5.

Maandelijks technisch onderhoud. Het maandelijks technisch onderhoud omvat
onderstaande punten en wordt uitgevoerd door een technisch onderlegd persoon,
aangeduid door het bestuur.

14.5.1
14.5.2
14.5.3
14.5.4
14.5.5
14.5.6
14.5.7

Controle op de goede werking van de vuurlijnbeveiliging.
Controle van de kogelvangers.
Controle op de goede werking van de noodverlichting.
Controle op het vrij zijn van alle nooduitgangen.
Controle op de goede werking van de noodontgrendelingen van de deuren.
Controle op de aanwezigheid en goede staat van alle brandbestrijdingsmiddelen.
Controle op de inhoud van de E.H.B.O.-kast. (Volgens inhoudslijst.)

14.6

Diegene die het onderhoud heeft verricht zal zijn bevindingen en eventuele herstellingen punt per punt inschrijven in het onderhoudsboek en dit ter ondertekening
voorleggen aan minstens twee bestuursleden. Indien uit een van bovenstaande controles blijkt dat er iets niet in orde is zal door het bestuur onmiddellijk actie genomen
worden.

14.7

Eénmaal per jaar zullen alle brandblussers en de elektrische installatie gecontroleerd worden door een erkende firma, waarmede de vereniging een onderhoudscontract heeft afgesloten.
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HOOFDSTUK 15:

SCHIETTECHNIEKEN

15.1

Het vuren in een andere richting dan de kogelvanger en op andere voorwerpen of
doelen dan dewelke zijn toegelaten in de desbetreffende schiettunnel, is verboden.

15.2

Bij elke schietoefening wordt de schutter die het langste lid is van de vereniging
automatisch aangesteld als verantwoordelijke voor de schietoefening waarbij hij/zij
aanwezig is. Hij/zij zal toezien op het goede en veilige verloop van de schietoefening. Bij wedstrijden zijn steeds monitoren en opzichters aanwezig.

15.3

Elk gebruik van de hierna opgesomde munitie is verboden.
- met hardstalen kern (indringende munitie),
- lichtkogels of lichtspoormunitie (brandstichtende munitie),
- kwikhoudende munitie,
- opensplijtende munitie voor pistolen en revolvers.
Dit geldt ten allen tijde en voor alle schietbanen. (artikel 15 van de wet 30.1.1991)

15.4

Het bestuur kan één of meerdere schietbanen gedurende een welbepaalde periode
voorbehouden voor
-

trainingen (in groep) voor bepaalde disciplines;
het inrichten van wedstrijden;
het ter beschikking stellen van een schietbaan aan erkende wapenhandelaars en
verzamelaars voor het testen van wapens;
het inrichten van de praktische hantering- en schietproef, opgelegd door de wetgeving terzake.

Dit wordt bekendgemaakt aan het uithangbord in de vergaderzaal en de ingang van
de voorbehouden schiettunnel wordt versperd. De toegang tot deze ruimte wordt
strikt beperkt tot de leden die deelnemen aan de activiteit waarvoor deze is voorbehouden, alsmede de uitbater, de bestuursleden en de opzichters van de technische
commissie (maximum 2 personen) en eventueel de schutters die wachten om een
schietbaan in te nemen..
15.5

Het testen van wapens en munitie gebeurt uitsluitend in de wedstrijdtunnel en in de
tunnel lange wapens. Het testen gebeurt steeds in aanwezigheid van een opzichter
die waakt over de veilige gang van zaken.

15.6

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;
het gebruiken van een holster, uitgezonderd bij erkende trainingen van schietdisciplines waarbij het gebruik van een holster voorgeschreven is;
van uit de heup schieten;
schieten met miniatuurkanonnen;
schieten met voorladers van welke soort dan ook;

De hieronder weergegeven bepalingen opgenomen in het K.B. van 13 juli 2000
dienen strikt nageleefd te worden.
Art. 3. 1 ° van het KB van 13 juli 2000. het gebruik van automatische wapens is verboden.
Het gebruik van halfautomatische lange wapens is verboden behalve als dit noodzakelijk is
in een door de gemeenschapsoverheden bevoegd voor sport erkende discipline. Art. 3. 10°
van het KB van 13 juli 2000. het beoefenen van schiettechnieken waarbij gebruik wordt gemaakt van realistische situaties, of menselijke silhouetten als doel, of gewelddadige scenari-
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o's, of laserrichtapparatuur, of schieten vanuit dekking, of waarbij het wapen verborgen wordt
gehouden, is verboden voor particulieren en bewakingsagenten;

HOOFDSTUK 16:

DOELEN.

16.1

Er mag op geen andere voorwerpen dan op daartoe ontworpen doelen worden
geschoten.

16.2

Normaal schiet men op I.S.S.F.-schietkaarten, verkrijgbaar in de vergaderzaal.

16.3

Er kan uitzonderlijk op andere doelen geschoten worden (dierensilhouetten, bowlingpins, enz). Deze doelen mogen slechts gebruikt worden indien aan de volgende voorwaarden voldaan is:

16.3.1

Toestemming verkregen hebben van de uitbater, een opzichter of bestuurslid en
de door hem opgelegde voorwaarden strikt toepassen. Deze toestemming is
éénmalig, en dient derhalve telkens opnieuw verkregen te worden.
Strikt en continu toezicht van een opzichter of bestuurslid.
De doelen mogen uitsluitend gebruikt worden voor het trainen en wedstrijdschieten van de disciplines waarvoor ze ontworpen zijn.

16.3.2
16.3.3
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HOOFDSTUK 17:

GEBRUIK VAN DE SCHIETBANEN

17.1

De schietstand is als volgt ingedeeld:

17.1.1
17.1.2

Schietruimte luchtdrukwapens: deze bevindt zich achteraan de schietstand
Schietruimte korte vuurwapens 25m- wedstrijden: deze bevindt zich bij het binnenkomen van de schietstand aan de rechterzijde – kant van de straat en is
voorbehouden voor de gevorderde pistool- en revolverschutters. Deze schiettunnel heeft 10 schietbanen.
Schietruimte korte vuurwapens 25m – snelvuur: deze bevindt zich bij het binnenkomen van de schietstand aan de rechterzijde – kant van de universiteitscampus en is voorbehouden voor het schieten met wapens pt 22, de opleiding en
het snelvuur. Deze schiettunnel heeft 10 schietbanen.
Schiettunnel lange vuurwapens 50/100m: deze bevindt zich bij het binnenkomen
van de schietstand aan de linkerzijde. Deze stand heeft 7 schietbanen.
Schiettunnel korte vuurwapens 25m - practical: deze bevindt zich bij het binnenkomen van de schietstand aan de linkerzijde – kant van de straat en is uitsluitend voorbehouden voor de ordediensten en de bewakingsmaatschappijen en
het schieten van alternatieve disciplines..

17.1.3

17.1.4
17.1.5

17.2

Schietruimte luchtdrukwapens.

17.2.1
17.2.2
17.2.3

De maximale bezetting van deze ruimte is als volgt samengesteld :5 schutters, 1
opzichter, geen wachtende schutters; geen toeschouwers.
In deze ruimte mag alleen met luchtdruk of CO²-wapens geschoten worden.
Er wordt uitsluitend op I.S.S.F.-schietkaarten geschoten .

17.3

Schietruimten korte wapens.

17.3.1

Elke schietruimte is een naar Vlarem 2, afdeling 7 (schietstanden in een Iokaal),
categorie "A" norm gebouwde schietstand. .
Deze schietruimte is voorbehouden voor de gevorderde pistool- en revolverschutters die hun doel zelden of nooit missen.
De maximale bezetting van deze ruimte is als volgt samengesteld: evenveel
schutters als er banen zijn vermeerderd met 2 opzichters, geen wachtende
schutters; geen toeschouwers.
De vuurlijn bevindt zich aan de voorzijde van de schutterstafel.
Alle doelen worden op 25m van de schutterstafel geplaatst.
Het middenpunt van de doelen moet tussen de 1,4m en 1,6m hoog liggen.
Te gebruiken doelen: uitsluitend I.S.S.F.-schietkaarten zoals voorzien in art 45.
Wapens en munitie waarmede in deze ruimte mag geschoten worden:
In de wedstrijdtunnel: uitsluitend korte vuurwapens (pistool en revolver) : pt 22,
pt 32, pt 38, 9mm,pt 45. (geen andere magnumkalibers dan pt 357 magnum)
In de snelvuurtunnel: pt 22, pt 32 en pt 38 enkel munitie zonder mantel
De energie van een in deze ruimte afgeschoten kogel mag nooit groter zijn dan
600 Joule, aan de loopmonding gemeten ( zie munitietabellen *Eo).
Het gebruik van kogels met hardstalen kern, lichtkogels of lichtspoormunitie, kwikhoudende en opensplijtende munitie is ten strengste verboden. (zie art 40)
Afschieten van hagelpatronen is ten strengste verboden.
De snelvuurinstallatie wordt geïnstalleerd door een opzichter.
In beide ruimten mag slechts met de karabijn worden geoefend als de aanwezige
schutters geen bezwaar uiten.

17.3.2
17.3.3.

17.3.4
17.3.5
17.3.6
17.3.7
17.3.8
17.3.9
17.3.10
17.3.11
17.3.12
17.3.13
17.3.14
17.3.15

Subafdeling 5.32.7.2. - Schietstanden van categorie A - tekst Vlarem

17.4

Schietruimten lange wapens (50 en 100m)

17.4.1

Elke schietruimte wordt gebruikt als een Vlarem 2, afdeling 7 (schietstanden in
een lokaal), categorie "A" schietstand.
De maximale bezetting van deze ruimte is als volgt samengesteld: 7 schutters, 1
opzichter, geen wachtende schutters, geen toeschouwers.

17.4.2

49

17.4.3
17.4.4
17.4.5
17.4.6
17.4.7

De vuurlijn bevindt zich aan de voorzijde van de schutterstafel.
Alle doelen worden vast op 50m of 100m van de schutterstafel geplaatst .
Het middenpunt van de doelen moet tussen de 1,4m en 1,6m hoog liggen.
Te gebruiken doelen: uitsluitend I.S.S.F.-schietkaarten.
Wapens en munitie: Alle schoudervuurwapens behalve deze beschreven in de
Vlarem 2 normen hieromtrent.

Subafdeling - 5.32.7.2.- Schietstanden van categorie A - Art. 5.32.7.2.1. -

tekst Vlarem

17.5

Onderbrengen van de wapens voor en na het schieten.

17.5.1

Een reeks kastjes zijn voorzien in de vergaderzaal. Wanneer er niet geschoten
wordt zullen de schutters hun korte wapens en munitie onderbrengen in een kastje dat van een individueel nummer is voorzien en het kastje afsluiten. Zij houden de sleutel van het kastje onder hun bestendige controle en betalen bij verlies
de vervangwaarde ervan.

17.5.2

Bij het verlaten van de schietstand worden de wapens uit het kastje gehaald en
ongeladen en verpakt getransporteerd.

17.5.3

Er mogen geen persoonlijke wapens en munitie in de schietstand achterblijven
wanneer deze gesloten is. Clubwapens en munitie voor de clubwapens worden
ondergebracht in de wapenkamer..

17.6

Gebruik van de wapenkamer.

17.6.1

In de wapenkamer bevindt zich een kluis waarin de clubwapens zijn opgeborgen.

17.6.2

a Clubwapens en munitie moeten in de kluis opgeborgen worden.
b In de wapenkamer is permanent een lijst aanwezig van alle wapens die opgeslagen worden in de wapenkamer.
c Elk wapen moet telkens op een specifieke en geïdentificeerde plaats opgeborgen worden.
d Geen enkel wapen mag uit de wapenkamer worden weggenomen of teruggeplaatst zonder dat een daarvoor aangewezen verantwoordelijke persoon dit
geregistreerd heeft in het register dat permanent in de wapenkamer aanwezig
is.
e Een herkenbaar identificatieteken wordt aangebracht in de voor dat wapen
voorbehouden plaats.
f Het identificatieteken vermeldt de bijzondere kenmerken van het weggenomen wapen.

17.6.3

De wapens die in de wapenkamer worden opgeslagen mogen niet gewapend of
geladen zijn. De munitie wordt bewaard in een afzonderlijke brandbestendige
kast of koffer die in de wapenkamer is geplaatst.

17.6.4

In de wapenkamer mag men wapens in- en uitpakken en ze aan iemand tonen,
maar wel steeds ontladen en met open sluitstuk!

17.6.5.

In de wapenkamer is ook een plaats voorzien voor het reinigen van de wapens.
Plaats steeds een oude (gebruikte) schietkaart op het werkblad alvorens uw wapen te reinigen en in te oliën. Kuisstokken en andere benodigdheden dient u best
zelf voorhanden te hebben. Ruim na gebruik deze plaats op a.u.b.
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HOOFDSTUK 18:

ALGEMENE BEPALINGEN.

18.1

Elk persoon die geacht wordt de veiligheid of de waardigheid van de aanwezige
personen of van de Codyclub te schaden, zal gevraagd worden onmiddellijk de infrastructuur te verlaten.

18.2

Al de gevallen die in het huidig reglement niet voorzien zijn, worden door de Raad
van Bestuur beslecht.

18.3

Ingeval van twijfel over de juiste interpretatie van één of meerdere artikels in dit
reglement, moet bijkomende uitleg gevraagd worden aan de standverantwoordelijke, aan een bestuurslid of aan een lid van de technische commissie.

18.4

Ieder lid van de vereniging wordt in het bezit gesteld van dit reglement van inwendige orde vanaf het moment van zijn aanvaarding als lid. Tevens wordt het op een
voor iedere gebruiker van de schietstand duidelijk zichtbare plaats opgehangen alwaar het voor iedereen te consulteren valt. Dit reglement is elektronisch ter beschikking op de website van de Codyclub.

18.5.

De artikels van dit aanvullend reglement van inwendige orde die betrekking hebben
op de verplichtingen die aan de Codyclub worden opgelegd door de bepalingen van
het kb van 13 juli 2000 vullen het algemeen reglement van inwendige orde van de
Codyclub aan. Deze artikels hebben derhalve dezelfde waarde. Zij dienen te worden
toegepast door elke schutter, elke bezoeker, elke toeschouwer die zich in de gebouwen gebruikt door de Royal Cody Ghent Rifle Codyclub bevindt.

Aldus opgemaakt te Gent op 01 januari 2001 en goedgekeurd door de algemene vergadering
in zitting van 19 januari 2001
–
–

aangepast in november 2006
aangepast in juni 2008.

Voor uitvoering
De schietstanduitbater:
De bestuursleden:

Marc De Waele, voorzitter
Marc De Waele, voorzitter

Antoine Notte,
Myriam Huysse,
Vincent Carton
Willy Cleemput
Dirk Vande Papeliere, Jan Van Der Elst,

Monique Van Heesvelde.
Jan Van Cauwenbergh,

De leden van de Technische Commissie:

Jan Van Cauwenbergh, voorzitter

Jean Lemmens,
Roger Wijloeck,

Robert Rombaut,
Laurette Van Nevel.

Etienne Monnoye,
Gilbert Van Britsom,

Eric Verley,
Gino Deschrijver,
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DEEL IV
Bijlage 1:

BIJLAGEN
DE REKRUTERING- en EXAMENCOMMISSIE (REC)

B1 - 1

DE REKRUTERINGCOMMISSIE

B1 - 1.1

Deze commissie wordt door de RvB samengesteld uit leden van de RvB, van de
TC en de clubmonitoren. Deze commissie begeleidt de bezoekers en de kandidaat-leden die zich in de Codyclub aanmelden. Zij geven de nodige inlichtingen
aan de peters die een nieuw clublid willen aanbrengen.

B1 - 1.2

Aan de kandidaat leden worden de nodige inlichtingen verschaft en wordt een
brochure “ kennismaken met de Codyclub” en een inlichtingenblad overhandigd.
Het inlichtingenblad dient samen met de gevraagde documenten toegestuurd te
worden aan het adres van de secretaris-ledenadministratie.

B1 - 1.3

De kandidaat-leden worden dan uitgenodigd schriftelijk tot een geregistreerd
bezoek aan de schietstand. Normaliter gebeurt dit op zondagvoormiddag rond
11.00 uur.

B1 - 1.4

De leden van de RvB duiden – in geval het kandidaat-clublid zulks verlangt –
een clubmonitor aan die zal instaan voor een opleiding. Indien het kandidaat-lid
een veiligheidsproef vraagt dan wordt hem bij ontstentenis van een peter een
begeleider toegekend.

B1 - 1.5

De clubmonitoren zullen persoonlijk geen enkele beïnvloeding uitoefenen op het
lid op proef en hun peters. Zij zullen zich enkel met hun leerling bemoeien als ze
door de commissie zijn aangewezen als opleider. Indien leden – ten voordele
van een lid op proef die zij begeleiden of waarvan zij peter zijn – van oordeel zijn
dat een bepaald monitor aan hun kandidaat dient toegekend te worden, dan zullen zij daarover de rekruteringscommissie aanspreken en in geen geval rechtstreeks onderhandelen met de betrokken clubmonitor.

B1 - 1.6

Het geven van een opleiding aan leden op proef door vrienden of door aangestelde leden kan nooit aanleiding geven tot enige vergoeding. Een eventuele
vergoeding tussen de clubmonitoren en het lid op proef dient rechtstreeks geregeld te worden.

B1 - 1.7

Geen enkele praktische opleiding in het gebruik van vuurwapens kan doorgaan
indien het lid (al dan niet op proef) niet in het bezit is van een (al dan niet voorlopige) schutterslicentie. Het lid in opleiding zal een kopie van die licentie overhandigen aan de clubmonitor.

B1 - 1 .8

Wanneer een lid in opleiding problemen ondervindt met het afleveren van de
voorlopige schutterslicentie dient hij/zij het bestuur daarvan in te lichten. Het
clubbestuur zal dan in deze zaak bemiddelen en de nodige inlichtingen verschaffen.

B1 - 2

DE EXAMENCOMMISSIE

B1 - 2 .1

De examencommissie wordt samengesteld uit minimum twee leden van de REC
telkens als een veiligheidsproef dient te worden afgenomen van een lid op proef,
ofwel op het einde van zijn stage, ofwel als de kandidaat reeds over een bepaalde kennis beschikt.

B1 - 2.2

Deze veiligheidsproef bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte.
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B1 - 2.3.

Indien de test geen voldoening geeft dan wordt de opleiding verder gezet of
wordt aan het lid op proef voorgesteld een opleiding door een clubmonitor te
volgen.

Noot:
Indien leden op proef een clubwapen wensen te gebruiken om er de praktische schiet- en
hanteringproef mee af te leggen dan doen ze dit best wanneer deze proef in de Codyclub georganiseerd
wordt. Indien ze wensen gebruik te maken van het wapen van een vriend dan dient deze het wapen
persoonlijk naar de plaats van het examen te brengen rekening houdend met de wettelijke voorzieningen voor het vervoeren van wapens.

Bijlage 2:

DE TECHNISCHE COMMISSIE (TC)

B2 - 1

De TC handelt als een orgaan, beslist meerderheid tegen minderheid en adviseert de RvB.

B2 - 2

De voorstellen en beslissingen van de TC dienen bekrachtigd te worden door de
RvB, tenzij ze een dringend karakter hebben en bij unanimiteit zijn genomen.
Deze beslissing heeft dan uitwerking tot de eerstvolgende vergadering van de
RvB, die de beslissing bekrachtigt of verwerpt..

B2 - 3

De TC vergadert in principe enkele dagen voor de RvB om een vlugge afhandeling en opvolging van de agendapunten mogelijk te kunnen maken.

B2 - 4

Het budget dat de TC nodig heeft om de wedstrijden in te richten wordt beheerd
door de evenementencommissie. Wijzigingen aan de samenstelling van de
deelbudgetten worden aan de penningmeester aangevraagd die beslist. Over de
totaalsom van het budget TC wordt door de RvB jaarlijks beslist bij het opmaken
van de kostenraming van de clubwerking.

B2 - 5

De TC staat grotendeels in voor de technische werking van de Codyclub, zoals
- het opmaken van het onderhoudsplan en de onderhoudswerken in de Codyclub en het organiseren van kuisdagen in de Codyclub;
- het opmaken van de resultaten van de schietbeurten en de rangschikkingen;
- het inrichten van de geplande en niet geplande wedstrijden;
- het toezicht houden op de toepassing van de clubreglementen;
- het begeleiden van de schutters en voor een praktische support instaan.

B2 - 6

Alle leden van de RvB zijn ambtshalve lid van de TC. Behalve de bestuurder die
zetelt als voorzitter van de TC zijn zij niet stemgerechtigd.

B2 - 7

Opmerkingen van de permanente leden van de TC gemaakt aan de schutters,
dienen als opmerkingen van een functielid te worden beschouwd en zijn dwingend na te volgen. Bezwaar hiertegen kan steeds bij een lid van de RvB of bij de
voorzitter van de TC worden ingediend. Zelfs in het geval een bezwaar wordt
ingediend dient de opmerking van het permanent lid van de TC te worden gevolgd.

B2 - 8

De samenstelling van de vaste leden en van de medewerkers van de TC wordt
elk jaar, na de datum van de statutaire algemene vergadering, geafficheerd in de
vergaderzaal van de Codyclub.

B2 - 9

De TC kan op vraag van de RvB bepaalde punten ter studie toekennen aan een
werkgroep. Die werkgroep kan dan samengesteld zijn uit zowel leden van de TC
als clubleden die geen deel uitmaken van de TC.

B2 - 10

De functies die (al dan niet cumulatief) ingevuld worden door de vaste leden van
de TC zijn:
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B2 -.10.1
B2 - 10.2
B2 - 10.3
B2 - 10.4
B2 - 10.5
B2 - 10.6

Voorzitter TC
Secretaris TC
Commissaris korte vuurwapens (2)
Commissaris lange vuurwapens (2)
Schietbaancommissaris (2)
Commissaris puntenregistratie (2)
Het aantal medewerkers (adviseurs) van de TC is niet beperkt.

B2 - 11

Alle vaste leden en alle geregistreerde medewerkers van de TC kunnen de taak
van schietstanduitbater vervullen bij de afwezigheid van de titularis.

Bijlage 3:

HET LIGGINGPLAN (plan enkel in veiligheidsdossier in schietstand)

Liggingplan van de schietstand van de Royal Cody Ghent Rifle Codyclub met verwijzing naar
B3 – 1
B3 – 2
B3 – 3
B4 – 4
B4 – 5

De verschillende ruimtes en hun respectievelijk gebruik,
De verschillende toegangen en uitgangen,
De nooduitgangen en vluchtwegen,
De plaats van de brandbestrijdingsmiddelen en e.h.b.o.-voorzieningen,
De wapenkamer en de tijdelijke opbergruimte voor wapens.

Bijlage 4:

DE GENUMMERDE EN DE VRIJE SCHIJVEN

B4 - 1

De genummerde schijven

B4 – 1.1

Soorten

B4 – 1.1.1

Genummerde schijven kort wapen
a
b
c
d
e

B4 - 1.1.2

genummerde schijven pistool
genummerde schijven revolver
genummerde schijven kort wapen 9 mm (P – R )
genummerde schijven kort wapen pt 45 (P – R)
genummerde schijven snelvuur pistool licht kaliber

Genummerde schijven lang wapen
a licht kaliber 50 meter (en 100 m)
b zwaar kaliber 100 meter
c alternatief kaliber 50 meter

B4 - 1.2

Notering van de genummerde schijven – kort wapen
De genummerde schijven worden geschoten met één bepaald type wapen, bv
pistool of revolver. Het type wapen wordt steeds op de schijf vermeld. Er worden minimum en maximum 10 schijven ingediend.

B4 - 1.2.1
B4 - 1.2.2
B4 - 1.2.3

licht kaliber pistool of revolver
zwaar kaliber pistool of revolver
kaliber 9 mm
pistool

10 S
10 S

25 m
25 m
10 S

25 m
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B4 - 1.2.4

kaliber pt 45

pistool of revolver

10 S

25 m

Het attest dat afgeleverd wordt zal slechts één bepaald wapentype vermelden.
Men kan dus een attest bekomen zowel voor “kort wapen pistool” als voor “kort
wapen revolver”.
B4 – 1.3

Notering van de genummerde schijven – lang wapen
De genummerde schijven worden geschoten in het kaliber en op de afstand die
voorzien is. Er wordt minimum en maximum 10 schijven ingediend.

B4 - 1.3.1
B4 - 1.3.2
B4 - 1.3.3

licht kaliber
zwaar kaliber
kaliber 30-30 win

B4 – 2

De vrije schijven

B4 - 2.1

De resultaten van de vrije schijven worden niet meer genoteerd

B4 - 2.2

De schietbeurten worden genoteerd in het schuttersboekje à rato van één vermelding per schietdag. Het speelt geen rol met welk type wapen men geschoten
heeft.

Bijlage 5:

10 schijven
10 schijven
5 schijven

50 m en 100 m = één discipline
100 m
50 m

DE VERMELDINGEN IN HET SCHUTTERSBOEKJE

Bij het vernieuwen van een bestaande machtiging tot het voorhanden hebben van een vuurwapen of bij de aanvraag tot het bekomen van een machtiging tot het voorhanden hebben
met het oog op de aankoop, vraagt de overheid het bewijs van regelmatige deelname aan de
schietoefeningen. (noot: sportschutter minimum 12 beurten/jaar – overheid minimum 5 beurten/jaar)
B5 – 1

Sportschutters die in het bezit zijn een sportschutterslicentie VSK

B5 – 1.1

Kunnen hun regelmatigheid bewijzen aan de hand van de inschrijvingen in hun
schuttersboekje V.S.K.. Een kopie van de bladzijden van het schuttersboekje
moet volstaan.

B5 – 1.2

Om als regelmatig sportschutter in aanmerking te komen moet men per jaar
minimum 12 schietbeurten verricht hebben gespreid over minimum 2 verschillende trimesters, ongeacht met welk wapen. De schutters krijgen per dag slechts
één aanwezigheidsstempel in hun schuttersboekje, ongeacht het aantal geschoten kaarten en ongeacht het aantal wapens waarmee men geschoten heeft..

B5 – 1.3

De schietbeurten worden geteld over één jaar, te rekenen na de datum van uitgifte van de licentie en dienen verdeeld te zijn over minstens twee trimesters.
Ook de deelnemers aan de discipline genummerde schijven dienen hun schuttersboekje te laten stempelen.

B5 – 1.4

De stempels in het schuttersboekje mogen enkel geplaatst worden door een
clubverantwoordelijke van wie de naam is neergelegd bij het V.S.K.

B5 – 1.5

Ook de markeringen geplaatst door een verantwoordelijke van een andere
schiet-vereniging die erkend is door de Vlaamse Regering worden als geldig
aangerekend. Om alle discussie te vermijden wordt echter aangeraden voldoende stempels te verzamelen in eigen club.
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B5 – 2

Recreatieve schutters

B5 – 2.1

Kunnen hun regelmatigheid bewijzen aan de hand van de inschrijvingen in het
“Cody-schuttersboekje voor de recreatieve schutter”. Ook zij doen er goed aan
minimum 12 schietbeurten per jaar aan te tonen, gespreid over minimum twee
verschillende trimesters. De mogelijkheid bestaat echter dat de overheid minder
schietbeurten per jaar vereist of dat een langere periode dan één jaar beschouwd
wordt.

B5 – 2.2

De procedure om een stempel te krijgen is dezelfde als voor de sportschutters

B5 - 3

Algemeenheden:

B5 - 3.1

De vermeldingen in het schuttersboekje moeten kunnen nagegaan worden aan
de hand van de inschrijving in het schietregister dat in de schiettunnels voorhanden is.

B5 - 3.2

Een gewone aanwezigheid in de infrastructuur kan nooit aanleiding geven tot het
bekomen van een stempel in het schuttersboekje. Er dient die dag effectief geschoten te worden. Om die reden zal, telkens om een stempel gevraagd wordt,
de geschoten schietschijf voorgelegd worden.

B5 – 3.3

De schietbeurten gebeuren op originele schijven of -zieltjes, dus geen geplakte
of kopieën.

B5 – 3.4

Deelname aan een georganiseerde wedstrijd in de Codyclub geeft telkens recht
op een stempel.

B5 – 3.5

Aanvragen van een schutterslicentie gebeurt via de Codyclub, het verlengen
gebeurt door de houder van de licentie rechtstreeks aan het V.S.K..

B5 – 3.6

Om een zegel voor een volgend jaar te ontvangen stuurt de schutter -maximum
twee maand voor het verstrijken van de uitreikingdatum - naar het V.S.K.:
•
een recent uittreksel uit het strafregister;
•
een fotokopie van de bladzijden met minimum 12 stempels in het schuttersboekje;
•
een aan zichzelf geadresseerde en voldoende gefrankeerde briefomslag.

B5 – 3.7

Na verlening van de sportschutterslicentie beginnen de nieuw ingebrachte stempels slechts te tellen na de datum (dag en maand) van afgifte van de sportschutterslicentie en niet na het bekomen van het nieuwe zegel.

Bijlage 6:

TERMINOLOGIE

B6-A

De Erkenning: Document afgeleverd door de gouverneur van de provincie waar
de schietactiviteiten doorgaan volgens de procedure voorzien in het kb van 13 juli
2000 aan een natuurlijk persoon, de schietstanduitbater genoemd. Deze procedure
is gebaseerd op die voor de erkenning van de wapenhandelaars.

B6-B

De Schietstanduitbater (-exploitant): Natuurlijk persoon die verantwoordelijk is
voor het ter beschikking stellen van de installatie en de documenten bij gebeurlijke
controles. De naam van deze persoon wordt vermeld op de erkenning. Hij ziet tevens toe op de naleving van het huishoudelijk reglement dat geldig is voor alle personen die toegang hebben tot de schietstand. De schietstanduitbater kan zich laten
vervangen door een ander clubverantwoordelijke.
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B6-1

De schietstand:
Het geheel van al dan niet gesloten lokalen en inrichtingen
waarbinnen de clubactiviteiten (met vuurwapens) plaats vinden. Deze is naar Vlarem 2, afdeling 7, categorie A norm gebouwde schietstand
(Een schietstand is een gebouw of een gedeelte van een gebouw dat ten minste bestaat uit volgende delen:
a
de schietruimte;
b
de wapenkamer (niet te voorzien als er geen wapens worden opgeslagen);
c
de onderhoudplaats;
d
de berging.)

B6-1.1

De toegangsdeur tot de schietstand:

B6-1.1.1 De buitendeur Cody: Bouwkundig rechts gelegen toegang die enkel gebruikt wordt
door leden van de Cody-club. Buiten de tijdstippen dat Codyleden gebruik maken
van de schietstand, dient deze deur slotvast te zijn.
B6-1.1.2 De buitendeur GPSV en KNUROO: Bouwkundig links gelegen toegang die enke
gebruikt wordt door de leden van de Gpsv en de Knuroo. Buiten de tijdstippen dat
de Gpsv of de Knuroo gebruik maken van de schietstand dient deze deur slotvast te
zijn.
B6-1.2

De tussendeur Cody: Deze metalen deur wordt bediend door een letterslot en
wordt bewaakt door een cctv. Die vanuit de vergaderzaal kan bekeken worden.

B6-1.3

De nooduitgang: Gedeelte van de schietstand dat gebruikt wordt om deze te evacueren. Deze deur bevindt zich ter hoogte van de schiettunnel lange wapens 100 m
en mag slechts bij noodtoestanden gebruikt worden. De te volgen weg is met een
bijzondere signalisatie aangegeven.

B6-1.4

Het alarm “ontruimen”: Geluidssignaal dat in werking gesteld wordt bij een noodsituatie en waarbij iedereen de schietstand dient te verlaten. Deze sirene kan op alle
plaatsen binnen de schietstand gehoord worden.

B6-1.5

De noodverlichting: In alle betrokken gedeelten van de schietstand is een noodverlichting aangebracht die in werking treedt wanneer de elektrische spanning wegvalt.

B6-1.6

De brandbestrijdingsmiddelen: Draagbare poederbrandblussers zijn in elk deel van
de schietstand opgehangen. De plaats waar deze brandblussers zich bevinden is
met een bijzondere signalisatie aangegeven.

B6-1.7

De afzuiginstallatie: Boven de schietplaatsen is een afzuiginstallatie voor de gassen van de verbranding aanwezig. Deze gassen worden afgevoerd naar het algemeen gedeelte.

B6-1.8

De E.H.B.O.-kist: Bevindt zich in het cafetaria en wordt op geregelde tijdstippen op
inhoud en degelijkheid van de producten gecontroleerd.

B6-2

Het algemeen gedeelte: Niet overdekt gedeelte van de schietstand dat verbinding
geeft tot alle delen van de schietstand. Enkel in dit algemeen gedeelte mag er gerookt worden.

B6-3

De schietruimte: Plaats waar de schietactiviteiten plaats vinden en die bestaat uit
diverse schietbanen en een veiligheidsruimte. Deze ruimte wordt bewaakt door een
gesloten circuit televisie (cct) systeem dat vanuit de vergaderzaal kan bekeken worden. Ook schiettunnel genoemd.

B6-3.1

De schietruimte korte wapens: Tunnel met 10 schietbanen van 25m. Wordt gebruikt als voornaamste schietruimte waar – met uitzondering van de magnumkalibers – alle kalibers en korte wapentypes toegelaten zijn.
57

B6-3.2

De schietruimte snelvuur korte wapens: Tunnel met 5 schietbanen voor vaste doelen en 5 schietbanen voor bewegende doelen. In deze ruimte wordt geoefend met
korte wapens van het kaliber pt 22 en van geluidsvriendelijke munitie met projectielen zonder mantel. Op vastgelegde tijdstippen wordt in deze ruimte geoefend op
snelvuur.

B6-3.3

De schietruimte geweer: Tunnel met diverse toegangen waar op verschillende afstanden met lange wapens kan geschoten worden. Er is een toegang op 50 en op
100m. Op 25m is een nooduitgang voorzien.

B6-3.4

De schietruimte luchtdrukwapens: Zaal met 5 schietbanen waar uitsluitend met
niet-vuurwapens mag geoefend worden.

B6-3.5

De toegang: De toegangsdeur tot de schietruimte moet steeds, wanneer ze niet
gebruikt wordt, gesloten zijn. De deur geeft bij voorkeur uit op een geluidwerend
sas. In dit sas of aan de toegang bevindt zich een rode lamp die aangestoken wordt
wanneer er een schietoefening aan gang is.

B6-3.6

De veiligheidsruimte: Gedeelte van de schietruimte achter de veiligheidslijn waar
iedereen zich bevindt die niet aan het schieten is. In deze ruimte mogen zich maar
een beperkt aantal personen bevinden, nml. het aantal schutters, het aantal schutters die een beurt afwachten en het aantal personen nodig voor de organisatie van
de schietoefening

B6-3.7

De schietbaan: Een in breedte beperkte ruimte waarbinnen de schutter zijn activiteiten verricht. Gaat van de plaats van de schutter naar het doel dat door de schutter beschoten wordt.

B6-3.8

De vuurlijn: Plaats binnen de schietbaan waar de schutter zich bevindt om naar
zijn doel te schieten nadat alle veiligheidsvoorzieningen getroffen zijn. De vuurlijn
bevindt zich aan de voorzijde van de schutterstafel.

B6-3.9

De miklijn: Denkbeeldige lijn die gaat van het oog van de schutter over de mikorganen naar de plaats op de schijf waar gemikt wordt.

B6-3.10 De schutterstafel: Een horizontale voorziening in duurzaam materiaal waarop de
schutter de voor de schietoefening noodzakelijke voorwerpen kan plaatsen.
B6-3.11 De vuurlijnsignalisatie: In elke schietruimte is een lampstel voorzien die geactiveerd wordt wanneer er zich een veiligheidsprobleem voordoet. Deze voorziening
kan ofwel manueel ofwel automatisch in werking gesteld worden. Bij het inwerkingtreden van deze signalisatie zullen de schutters het schieten onmiddellijk stopzetten, de veiligheidsprocedure toepassen en de schietbaan verlaten.
B6-3.12 De veiligheidslijn: Een gele lijn getrokken over de volledige breedte van de schietruimte die de schietruimte afbakent van de veiligheidsruimte. De schutters die het
vuren beëindigd hebben zullen achter deze lijn plaatsnemen. Bij het inwerkingstellen van de veiligheidssignalisatie of wanneer schutters zich voor de schietlijn
bevinden zullen de schutters eveneens achter deze lijn plaats nemen.
B6-3.13 De hulzenbak:
meld worden.

Een afsluitbaar recipiënt waarin de hulzen na het schieten verza-

B6-3.14 De ketserbak: Een afsluitbaar recipiënt waarin de niet afgevuurde patronen, na het
toepassen van de veiligheidsprocedure, verzameld worden.
B6-3.15 De doelen: Een rij op schijfhouders vastgemaakte papieren kaarten waarop geschoten wordt. Een minimum afstand tot de doelen dient steeds gerespecteerd te
worden.
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B6-3.16 De kogelvanger: Zandheuvel welke instaat voor het opvangen van de projectielen
en die zorgt dat geen metalen deeltjes terug naar het schietgedeelte teruggekaatst
worden. De kogelvanger bevindt zich achter de doelen.
B6-3.17 De schietkelder: Plaats achter de doelen en onder het niveau van de vloer van
waaruit de schietschijven kunnen gewisseld worden. De toegang tot deze kelder is
beveiligd door een ijzeren deur en de tijd die men in de kelder mag doorbrengen is
beperkt tot het wisselen van de schijf. De kelder is enkel bereikbaar via het algemeen gedeelte.
B6-3.18 Het schietregister: Vastbladig boek dat in elke schietruimte dient aanwezig te zijn
en waarin diegenen die aanwezig zijn in de schietruimte een aantal gegevens dienen te noteren. Het noteren is een wettelijke vereiste en het niet vervullen van deze formaliteit kan aanleiding geven tot een sanctie.
B6-3.19 De onderhoudsplaats: Deel van de schietruimte waar de schutter voor het schieten
zijn/haar wapen gebruiksklaar maakt en na het beëindigen het schieten zijn/haar
wapen een kleine kuisbeurt kan geven.
B6-4

De wapenkamer: Afsluitbare beveiligde kamer waarin de clubwapens en de munitie bewaard worden. Tot deze ruimte hebben alleen clubverantwoordelijken toegang. In de wapenkamer moet permanent een lijst aanwezig zijn van de wapens
die er opgeslagen zijn. Deze ruimte is verboden voor personen beneden de leeftijd
van 16 jaar.

B6-5

Het cafetaria: Gedeelte van de schietstand waar de leden zich voor- en/of na een
schietbeurt ophouden. In dit gedeelte kunnen alleen alcoholhoudende dranken verbruikt worden nadat de schietbeurt volledig is beëindigd, dus niet tijdens twee beurten in. In het cafetaria worden geen wapens gedragen noch gemanipuleerd.

B6-5.1

De opbergkastjes: Een batterij afsluitbare ijzeren kastjes waarin de wapens, al dan
niet in hun verpakking, voor- en/of na het schieten verplicht dienen opgeborgen te
worden. Elk kastje heeft een afzonderlijke sleutel die op het kastje blijft nadat het
kastje geleegd is.

B6-5.2

Het aanwezigheidsregister in de vergaderzaal: Register waarin de leden en de bezoekers zich ingevolge de vzw-reglementering dienen in te schrijven.

B6-5.3

Het register van de genummerde schijven: Register waarin de schutters de gegevens van de genummerde schijven die zij schieten invullen.

B6-5.4

Het bord der nieuwe leden: Bord waarop de personalia van de leden op proef uitgehangen worden tot het ogenblik dat ze als clublid aanvaard worden.

B6-5.5

De vergaderzaal:
der- en feestzaal.

B6-6

Het blok der nutsvoorzieningen:
Tussen het algemene niet-overdekte gedeelte
en het cafetaria bevinden zich enkele specifieke ruimten.

B6-6.1

De toiletten: Toilettenblok voor dames en heren.

B6-6.2

De berging: Ruimte waarin de kuisproducten worden opgeslagen.

B6-6.3

De verwarmingskamer: Ruimte waarin de verwarmingsketel is ondergebracht.

B6-6.4

Het schijvenmagazijn: Ruimte waar de voorraad schijven is ondergebracht. Bestaat uit twee afzonderlijke maar aangesloten magazijngedeelten.

Op bepaalde tijdstippen wordt het cafetaria gebruikt als verga-
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B6-6.5

De herlaadkamer: Ruimte waar de leden van de herlaadafdeling hun munitie vervaardigen/samenstellen. Deze ruimte is niet te gebruiken door leden die niet tot de
herlaadafdeling behoren. De aanwezigheid dient vastgelegd te worden in het herlaadregister.

B6-6.6

Het herlaadregister: Vastbladig register waarin de leden van de herlaadafdeling
hun activiteiten vastleggen.

B6-6.7

Het mededelingbord: In het blok zijn een aantal mededelingborden voorzien waarop voor de leden nuttige informatie kan uitgehangen worden.
Zo is er een afzonderlijk bord voor:
• Mededelingen uitgaande van het bestuur aangaande algemene zaken.
• Mededelingen uitgaande van de TC aangaande wedstrijden en examendata VSK.
• Aanbiedingen te koop en te koop gevraagd. Elk bericht dient een goedkeuring
“ad valvas” van een bestuurslid te dragen.
• Mededelingen uitgaande van de schietvereniging +Knuroo.

B6-7

Het bureel van het bestuur: Ruimte in gebruik door het bestuur en waar alle bestuurshandelingen gebeuren. In deze ruimte kunnen de schutters hun stempel in
het schietboekje krijgen.

B6-8

Het bureel van de technische commissie: Ruimte in gebruik door de technische
commissie. Deze ruimte wordt ook gebruikt als archief.

B6-9

Het atelier: De ruimte waar de schijfhouders worden gemaakt. Bevindt zich tussen
de wedstrijdtunnel en de snelvuurtunnel

B6-10

Afkortingen:

VSK.
KVBSV. na

Vlaamse Schutters Konfederatie
Koninklijk Verbond der Belgische Schutters Verenigingen – nederlandstalige
afdeling vzw
RCGRC.
Royal Cody Ghent Rifle Club vzw ook Codyclub genoemd
RvB
Raad van bestuur van de Codyclub vzw
TC
Technische Commissie van de Codyclub vzw
AV
Algemene Vergadering van de Codyclub vzw
KNUROO
Koninklijke Nationale Unie der Reserve Onderofficieren vzw
GPSV
Gentse Politie Schietvereniging vzw
FOD Jus
Federale Overheidsdienst Justitie
Mag
kalibervermelding voor “magnum”
Pt
kalibervermelding voor “punt”
S
kalibervermelding voor “short”
L
kalibervermelding voor “long”
LR
kaliberaanduiding voor “long rifle”
acp
kaliberaanduiding voor patronen gebruikt in automatisch werkende wapens
SSL-A
sportschutterslicentie VSK
RPR
kruispuntbank der ondernemingen
Gouverneur
Gouverneur bevoegd voor de woonplaats van de schutter
LokPol
Lokale politie bevoegd voor de woonplaats van de schutter
AR springstoffen KB houdende algemeen reglement op de springstoffen – 23.09.1958
Model 4
Vergunning tot het voorhanden hebben van een vergunningsplichtig vuurwapen
Model 9
Bericht van overdracht van een vergunningsplichtig vuurwapen bestemd voor
de schietsport
Model 6
Tijdelijk bericht tot het voorhanden hebben van een vergunningsplichtig
vuurwapen in afwachting van het afleveren van een model 4 of een model 9.
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Bijlage 7:

Toegelaten en niet toegelaten Munitie in Lange Wapens - 2008

Toegelaten kalibers

Verboden kalibers

5,6 X 52 R Savage
5,6 X 57
5,6 X 57 R
6 mm BR
6 mm Remington
6 X 62 Frères
6 X 62 R Frères
6 X 70 R
6,5 Carcano
6,5 X 54 Mannlicher Sch.
6,5 X 55
6,5 X 57
6,5 X 57 R
6,5 X 58 R
6,5 X 65
6,5 X 65 R
6,5 X 68
6,5 X 70 R
7 mm 08 Remington
7 X 57
7 X 57 R
7 X 65 R
7,5 X 55
7,62 Russian – 7.62 x 51 nato
7,62 X 39
8 X 57 IR
8 X 57 IRS
8 X 57 J
8 X 57 R 360
8 X 58 R
8 X 72 R
pt 22 - 250
pt 22 Hornet
pt 222 Remington
pt 223 Remington
pt 243 Winchester
pt 25 - 06 Remington
pt 270 Winchester
pt 280 Remington
pt 30 M1 Carbine
pt 30/30
pt 303 British (*)
pt 308 Winchester (7,62 x 51 nato)
pt 44-40 Winchester
pt 45/70 Government

5,6 X 50 Mag
5,6 X 50 R Mag
7 X 64
7mm Remington Mag.
8 X 57 IS
8 X 57 IS
8 X 60 S
8 X 64 S
8 X 68 S
8 X 75 RS
9,3 X 62
9,3 X 64
9,3 X 72 R
9,3 X 72 R
9,3 X 74 R
pt 222 Remington Mag
pt 240 Weatherby Mag.
pt 257 Weatherby Mag
pt 270 Weatherby Mag.
pt 270 WSM
pt 30 Blaser
pt 30 WSM
pt 300 Weatherby Mag
pt 300 Winchester Mag
pt 30-06 Springfield*
pt 30-378 Weatherby
pt 338 Winchester. Mag.
pt 338-378 Weatherby
pt 35 Whelen
pt 375 Flangsh. M.
pt 375 H.& H. Mag
pt 378 Weatherby Mag.
pt 404 Rimless
pt 416 Remington Mag.
pt 416 Rigby
pt 425 Westley Rich
pt 444 Marlin
pt 45 Blaser
pt 450 Marlin
pt 458 Lott
pt 458 Winchester Mag.
pt 460 Weatherby Mag.
Alles boven punt 470

(*) in pt 303 Brit is Norma munitie niet toegelaten

Geen Nitro Express
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