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Algemeen reglement Vogelschieten 

11-2-2020 

Artikel 1: De organisatie  

1) Het vogelschieten wordt gehouden onder leiding van een door de organiserende vereniging 
aangestelde schietcommissie, welke verantwoordelijk is voor de organisatie van, en de veiligheid 
gedurende het evenement. 

2) De grootte en samenstelling van de schietcommissie is afhankelijk van de aard en omvang van het 
evenement. De schietmeester(verlofhouder) is onderdeel van de schietcommissie. 

3) Het schieten mag op geen enkele wijze geschieden in strijd met de geldende wetten en wettelijke 
bepalingen welke van overheidswege zijn vastgesteld. 

4) De organiserende vereniging dient het veiligheidsreglement vogelschieten op te volgen. 
 

Artikel 2: De algehele leiding 

1) De algehele leiding van de schietwedstrijden is in handen van de voorzitter van de 
schietcommissie of diens plaatsvervanger. 

2) De schietcommissie zorgt voor voldoende baancommandanten. Het aantal baancommandanten 
wordt per evenement door de schietcommissie bepaald. 

3) Deze baancommandant dient ter zake kundig te zijn en derhalve op de hoogte te zijn van het 
veiligheidsreglement vogelschieten. 

4) De voorzitter van de schietcommissie of diens plaatsvervanger treedt op als wedstrijdleider. Hij 
zal, in overleg met de baancommandant(en) en de organiserende vereniging, bij te verwachten of 
optredende stagnatie in het wedstrijdverloop, en/of bij het in ongerede raken van materiaal, de 
nodige maatregelen en/of voorzieningen treffen. 
 

Artikel 3: De voorwaarden 

1) De organiserende vereniging draagt er zorg voor dat alle vergunningen voor het schieten 
aangevraagd en verstrekt worden. 

2) De verstrekte vergunningen dienen voor aanvang van de schietwedstrijden te worden getoond 
aan de wedstrijdleider. 

3) De schietmeester is als geweerlader aangesteld door de organiserende vereniging. De 
schietmeester dient in het persoonlijk bezit te zijn van een verlof tot het voorhanden hebben van 
een vuurwapen. Hij/zij dient dit verlof bij zich te dragen. 

4) De organiserende vereniging verzekert zich ervan dat een afdoende verzekering is afgesloten voor 
Wettelijke Aansprakelijkheid waarin ook de schietwedstrijden zijn opgenomen. 

5) De organiserende vereniging draagt er zorg voor dat op het schietterrein een EHBO-post is 
ingericht en dat deze post gedurende het gehele evenement bezet is. 
 

Artikel 4: De controle op het materiaal en de wapens  

1) De baancommandant controleert samen met de schietmeester voorafgaand aan de wedstrijd al 
het materiaal. 

2) Indien de baancommandant of schietmeester het materiaal als ondeugdelijk beoordeelt, dan mag 
er niet mee geschoten worden. 

3) Indien er ondeugdelijke wapens of munitie aanwezig zijn, dienen deze onmiddellijk van het 
schietterrein verwijderd te worden. 

  

mailto:secretaris@vogelschieten.nl


  

Vogelschiet Vereniging Twente, Koemweg 9, 7475CD Markelo. secretaris@vogelschieten.nl 2 

Algemeen reglement Vogelschieten 

11-2-2020 

Artikel 5: De schutter 

1) Iedere schutter wordt geacht op de hoogte te zijn van de inhoud van het veiligheidsreglement en 
andere relevante voorschriften. Alle schutters dienen zich aan de daarin gestelde regels te 
houden. 

2) Om aan het vogelschieten deel te mogen nemen dient de schutter de volgende minimum leeftijd 
te hebben: 12 jaar voor luchtdrukwapens en 18 jaar voor vuurwapens. 

3) Personen die zich hinderlijk gedragen kunnen van deelname worden uitgesloten. De 
baancommandanten zijn bevoegd de schutter het schieten te ontzeggen.  

 
Artikel 6: Het schietterrein  

1) Het schietterrein dient met rode vlaggen en waarschuwingsborden te worden aangegeven. 
2) Het schietterrein wordt afgebakend met behulp van dranghekken aan publiekszijde en afzetlint. 
3) Het schietterrein mag alleen worden betreden door de leden van de schietcommissie, de 

baancommandant, de schutter, de schietmeester en de helpers. 
 

Artikel 7: Het schieten 

1) Alle wapens dienen te voldoen aan de vigerende veiligheidseisen en dienen voorts te voldoen aan 
de voorwaarden zoals die zijn gesteld in de Wet Wapens en Munitie en in de daarop van 
toepassing zijnde uitvoeringsvoorschriften (CWM1 en RWM2). 

2) De wapens moeten in goede staat van onderhoud verkeren. 
3) Wordt een wapen onbruikbaar tijdens het schieten, dan kan in overleg met de baancommandant, 

met een ander wapen verder geschoten worden. 
4) Het is alleen toegestaan om met toestemming van de baancommandant een schot over te doen 

als de schutter gehinderd is of is toegestaan van een ander wapen gebruik te maken. 
5) Alle schutters dienen de aanwijzingen van de baancommandant of schietmeester op te volgen. 
6) Het gebruik van alcohol vooraf en tijdens het schieten is verboden. 
7) Conform de eisen in de Wet Wapens en Munitie dient tijdens transport het geweer opgeborgen te 

zijn in een foedraal. 
8) Er wordt geschoten op een houten vogel. 

 
Artikel 8: De inschrijving 

1) De schietmeester(s) en introducés schrijven zich voor aanvang van de wedstrijd in bij de 
schietcommissie in het Presentie en Introducé Register Vogelschieten. 

2) Het register bevat naam, KNSA/KNTS/Verlofnummer en paraaf van de schietmeester(s). 
3) Het register bevat naam en voornaam, geboortedatum, ID-bewijs nummer en paraaf van de 

introducees. 
4) Het register dient ter inzage te liggen voor controlerende instanties. Hiervoor geldt de wettelijke 

bewaartermijn van 5 jaar. 
5) De hoogte van eventueel inschrijfgeld wordt jaarlijks vastgesteld door de organiserende 

vereniging. 

 
1 CWM: Circulaire Wapens en Munitie 
2 RWM: Regeling Wapens en Munitie 

mailto:secretaris@vogelschieten.nl


  

Vogelschiet Vereniging Twente, Koemweg 9, 7475CD Markelo. secretaris@vogelschieten.nl 3 

Algemeen reglement Vogelschieten 

11-2-2020 

Artikel 9: Algemene punten 

1) De organiserende vereniging meldt het vogelschietevenement minimaal 2 maanden voor aanvang 
aan bij de Vogelschiet Vereniging Twente. 

2) De goedkeurende vergunning van een plaatselijke overheid met betrekking tot het 
wedstrijdterrein en het voldoen aan de veiligheid- en milieueisen gaat boven een eventueel 
hiervan afwijkend oordeel van de schietcommissie. 

3) In situaties waarin dit reglement niet voorziet en bij geschillen inzake toepassing en uitleg van 
artikelen beslist de voorzitter van de schietcommissie of diens plaatsvervanger. 
 

Artikel 10 Wijziging reglement 

1) Tot wijziging van dit reglement kan worden besloten in de algemene vergadering van de 
Vogelschiet Vereniging Twente met meerderheid van stemmen der aanwezige stemgerechtigde 
leden. 
 

Artikel 11 Slotbepalingen 

1) Het is de organiserende vereniging toegestaan dit reglement aan te vullen, mits deze aanvulling 
niet strijdig zijn met voornoemde artikelen. 

2) In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de Vogel Vereniging 
Twente. 
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