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 WEDSTRIJDREGLEMENT 
 

Het wedstrijdreglement van de schietbond GEB staat ten 
dienste van de vreugde en het plezier in de schiets port. 
 
Het kan niet zo zijn dat de, door iedere bij de sch ietbond 
GEB aangesloten vereniging, goedgekeurde regels, do or mensen naar 
eigen goeddunken worden geïnterpreteerd. 
 
Het motto is en blijft: 
 
doe alles in overleg met elkaar en leef de regels n a in de geest van het 
beginsel van onze schietbond: 
 
“Het promoten en uitdragen van de schietsport; de l uchtschietsport in het 
bijzonder.” 
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 Inhoud van het wedstrijdreglement 
 
Hoofdstuk 1 wedstrijden pag. 1 – 5 
 
Hoofdstuk 2 schietbanen pag. 6 – 7 
 
Hoofdstuk 3 houding pag. 7 
 
Hoofdstuk 4 wapens en richtmiddelen pag. 8 – 9 
 
Hoofdstuk 5 kaarten pag. 9 
 
Hoofdstuk 6 munitie pag. 10 
 
Hoofdstuk 7 kleding en schoeisel pag. 10 12 
 
Hoofdstuk 8 baanreglement pag. 12 – 17 
 
Hoofdstuk 9 classificatie pag. 17 – 18 
 
Hoofdstuk 10 strafbepalingen pag. 18 
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 INSTRUCTIES WEDSTRIJDLEIDERS 
 
De leider van het team van de ontvangende vereniging vormt samen met de 
leider van het team van de bezoekende vereniging « de wedstrijdleiding »van 
deze competitiewedstrijd. 
Zij alleen zijn verantwoordelijk voor het goede verloop van deze wedstrijd en 
behoeven geen enkele inmenging te dulden van wie dan ook, met 
uitzondering van het wedstrijdbureau in samenwerking met de competitieleider en de 
technische commissie. 
 
Zij dienen ervoor te zorg te dragen dat alle bepalingen van het wedstrijdreglement onverkort 
worden nageleefd en de wedstrijdformulieren op de juiste wijze worden ingevuld en voor de 
komende zaterdag van de kalenderweek van de wedstrijd voor 13.00 uur in het bezit van het 
wedstrijdbureau worden gesteld. 
Bij de toepassing van de reglementen dient echter toch de nodige soepelheid te worden 
betracht en de sportiviteit niet uit het oog te worden verloren. 
Indien zich problemen voordoen zijn zij gerechtvaardigd daarvoor een oplossing te vinden. 
Indien zij deze problemen niet zelf kunnen oplossen dient contact te worden opgenomen met 
de competitieleider. 
 
De aan de wedstrijd deelnemende schutters dienen in rangvolgorde van de schietpas op het 
wedstrijdformulier te worden vermeld, te beginnen bij het hoogste nummer. 
De namen van de twee wedstrijdleiders dienen, indien handgeschreven, IN BLOKLETTERS, 
aan de bovenzijde van het wedstrijdformulier te worden vermeld. 
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HOOFDSTUK 1: WEDSTRIJDREGLEMENT 
 
Art. 1 De wedstrijden worden gehouden volgens het rooster van de 

competitie, vast te stellen door het wedstrijdbureau in 
samenspraak met de competitieleider. 

 Er wordt geschoten met teams van minimaal 3 of maximaal 4 
schutters, waarvan de hoogste 3 scores tellen. Elk team mag voor 
elke competitiewedstrijd, indien gewenst, een willekeurige vijfde schutter 
opstellen. Deze vijfde schutter schiet buiten mededinging mee. Het resultaat van 
deze schutter telt alleen mee voor zijn eigen gemiddelde. De vijfde schutter wordt 
als laatste toegevoegd aan het wedstrijdformulier. Eenmaal opgesteld als vijfde 
schutter mag deze schutter niet meer deelnemen aan de competitiewedstrijd. 

 Elk team komt minimaal twee keer in een seizoen uit en wel een keer op de eigen 
baan en een keer op de baan van de tegenpartij. 

 
Art. 2 De wedstrijden worden gehouden op de avonden, welke het rooster aangeeft. 
A. De aanvang van de wedstrijden is vastgesteld op uiterlijk 20.30 uur, tenzij men 

kan wettigen dat een schutter niet op tijd aanwezig kan zijn. Dan kan deze 
schutter op een later tijdstip aan de wedstrijd deelnemen, doch niet later dan 
uiterlijk 22.00 uur. In overleg kan men ook eerder beginnen dan 20.30 uur. 

B. Het ontvangende team moet met tenminste een schutter om 20.00 uur in het 
schietlokaal aanwezig zijn. 

C. Het bezoekende team dient uiterlijk om 20.15 uur aanwezig te zijn, zodat men om 
20.30 uur met de wedstrijd kan beginnen. 

D. Voor 21.30 uur dient ieder aan de wedstrijd deelnemende schutter aanwezig te 
zijn in de schietaccommodatie; in onderling overleg kan hiervan worden 
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afgeweken. Voor 22.00 uur moet men aan de wedstrijd beginnen 
en om 22.30 uur moet men met de serie klaar zijn en de baan 
hebben verlaten. 

E. Een schutter krijgt voor zijn serie van 20 schoten een totaal tijd 
van 60 minuten, inclusief de proefschoten. Eventueel wordt de 
aanvangstijd op de wedstrijdkaarten vermeld als de schutter naar 
de baan gaat. 

 
Art. 3 Het is de betrokken teams toegestaan in onderling overleg op een andere dag te 

schieten, in dezelfde kalenderweek, dan wel eerder. 
 Dit moet echter altijd van tevoren worden gemeld bij de competitieleider. Bij zeer 

slechte weersomstandigheden kan van het rooster worden afgeweken. Dit moet 
echter wel zo snel mogelijk bij de competitieleider worden gemeld. Bij niet 
nakomen van deze bepaling volt een boete van € 10,= 

 
Art.4 Indien een team niet komt opdagen, of met een « onrechtmatige »schutter schiet, 

wordt de wedstrijd voor dit team als verloren beschouwd en volgt oplegging van 
een boete van € 10,= 

 Bij het niet verschijnen van een team moet het team van de tegenpartij WEL 
schieten en het wedstrijdformulier opsturen naar het wedstrijdbureau. 

 
Art. 5 De ontvangende vereniging zorgt voor de kaarten en al hetgeen verder nodig is 

voor de inrichting van een goede schietbaan. De schutters zorgen voor hun eigen 
kogels. Zie ook hoofdstuk 6 Art. 2 
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Art. 6 De wedstrijdkaarten worden geteld door en in aanwezigheid van 
beide wedstrijdleiders van de teams. Deze teamleiders tekenen de 
kaarten af voor de aanvang van de wedstrijd. Naam en nummer 
moeten worden vermeld. Tevens moeten de schietpasjes voor de 
aanvang van de wedstrijd worden getoond aan de tegenstander.  

 
 Bij handmatig tellen moet, bij twijfel, worden geteld met een 

schotmaatje. 
 
Art. 7 De leiders tekenen het wedstrijdformulier na de wedstrijd af, ook bij het tellen met 

telmachines. Indien er geen zichtbare fouten op dit formulier zijn vermeld, is de 
opgave bindend. Zie ook hoofdstuk 8 Art. 17 

 
Art. 8 Indien de wedstrijdleiders het niet eens kunnen worden over de puntentelling of 

als zich andere geschilpunten aangaande de wedstrijdvoorwaarden voordoen 
dienen alle wedstrijdkaarten en -formulieren van de betreffende wedstrijd te 
worden ingeleverd bij het wedstrijdbureau, onder vermelding van het geschilpunt. 
Er volgt daarna een uitspraak inzake het geschil door het wedstrijdbureau en 
eventueel door de technische commissie. De kosten zijn voor de partij, welke in 
het ongelijk wordt gesteld en bedragen € 12,50. 

 
Art. 9 Voor een gewonnen wedstrijd worden twee punten toegekend; bij gelijke score 

krijgt elk team een punt. Het team dat de meeste punten heeft behaald is klasse-
kampioen. Eindigen twee teams met een gelijk aantal winstpunten, dan wordt het 
team met het hoogste aantal scorepunten als kampioen aangewezen. 
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Art. 10 De ondertekende wedstrijdformulieren moeten door de 
ontvangende vereniging worden verzonden per reguliere of 
elektronische post, of worden bezorgd aan het adres van het 
wedstrijdbureau en wel voor zaterdagmiddag 13.00 uur van 
dezelfde kalenderweek waarin de wedstrijd wordt verschoten. 
Indien deze op dit tijdstip niet in het bezit van het 
wedstrijdbureau zijn, volgt de oplegging van een boete van € 5,=. 

 
Art. 11 De uitslagen van de wedstrijden worden vermeld op de wedstrijdformulieren. 
 Bij handmatig tellen kunnen de wedstrijdformulieren per boek tegen betaling 

worden besteld bij de penningmeester. 
 Bij tellen met een telmachine moet gebruik worden gemaakt van software zoals die 

gratis wordt uitgegeven door het wedstrijdbureau. 
 Van elke verschoten competitiewedstrijd dient de ontvangende vereniging het, 

door beide partijen, ondertekende wedstrijdformulier minimaal twee weken in 
bewaring te houden. 

 
Art. 12 De competitieleider is vanwege het bestuur gemachtigd de competitie alleen te 

leiden eventueel ondersteund door de technische commissie en het 
wedstrijdbureau. 

 
Art. 13 Iedere schutter, die deelneemt aan de competitie, is er zelf verantwoordelijk voor 

om zijn/haar kaarten te tellen op het juiste aantal en wel voor de wedstrijd en 
alvorens naar de baan te gaan. 
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 Als na de wedstrijd blijkt dat er meer kaarten zijn verschoten, zal 
het aantal kaarten dat meer is verschoten niet worden geteld. 
Elke te weinig getelde kaart wordt als nul geteld. 

 
Art. 14 Een schutter, wiens kaarten zijn afgetekend door de tegenstander 

in wedstrijdverband mag niet worden vervangen door een andere 
schutter. Zijn kaarten worden wel geteld voor de wedstrijduitslag. 
(zie Hoofdstuk 1, art. 6) 

 
Art. 15 Vóór de aanvang van de wedstrijd mag men proefschieten, tot op het moment dat 

men met schieten van de wedstrijdkaarten is begonnen. Vanaf dat moment mogen 
er geen proefschoten meer worden gelost. Bij overtreding van deze bepaling wordt 
de schutter voor de betreffende wedstrijd gediskwalificeerd. In overleg met de 
wedstrijdleiders mag hiervan worden afgeweken, als er een storing of materiaal-
pech optreedt. Zie ook hoofdstuk 8 Art. 5 



 9 

  HOOFDSTUK 2: schietbanen 
 
Art. 1 Het schietlokaal moet voldoende verwarmd zijn, waarbij de 

minimum temperatuur 15 graden Celsius en de maximum 
temperatuur 22 graden bedraagt. De kaartverlichting dient 
minimaal 1000 lux te bedragen; op de standplaats van de schutte 
dient de verlichting minimaal 300 lux te bedragen. 

 
Art. 2 De baan moet voorzien zijn van een inrichting welke het mogelijk maakt dat de 

kaarten vooruit en teruggedraaid kunnen worden vanuit de standlijn. 
 
Art. 3 De schietafstand bedraagt 10 meter en wordt gemeten vanaf de kaart tot de 

zogenaamde afstandlijn. 
 
Art. 4 De gehele voet  van de schutter moeten achter de afstandlijn blijven. Deze lijn 

wordt aangegeven door middel van een balk of plank, welke op de grond rust en 
vast moet zijn bevestigd. 

 
Art. 5 De afstand tussen naast elkaar gelegen schuttersstandplaatsen moet, hart op hart 

gemeten, minimaal 80 cm bedragen. De afstand tussen een wand en het midden 
van de dichtst bijgelegen schuttersstandplaats moet minimaal 50 cm bedragen. 

 
Art. 6 de kaarten moeten zodanig worden geplaatst, dat het hart van het visueel zich op 

een hoogte van 1,40 meter boven de vloer van de schuttersstandplaats bevindt. 
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Art. 7 De kogelvangers moeten zodanig geconstrueerd zijn dat 
terugkaatsen van de kogels niet mogelijk is. Het gebruik van hout 
of rubber in de kogelvanger is verboden. 
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  HOOFDSTUK 3: Houding 
 
Art. 1 Er wordt geschoten in vrijstaande houding zonder enige steun. 
 
Art. 2 Het is verboden de kolf van het geweer onder de kleding te 

schuiven. 
 
Art. 3 Het is verboden, op welke wijze dan ook, met de armen of welk lichaamsdeel dan 

ook ergens op te leunen, dus ook niet met het lichaam. 
 Men moet de schutter, vanuit welk standpunt dan ook, kunnen controleren en 

kunnen constateren dat hij/zij nergens tegenaan leunt. 
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  HOOFDSTUK 4: Wapens en richtmiddelen 
 
Art. 1 Toegestaan zijn alle soorten luchtdruk-, perslucht- en CO2-

geweren, die aan de hierna te noemen eisen voldoen. 
 
Art. 2 kaliber 4,5 mm. Het wapen moet enkelschots zijn. Het gewicht 

mag niet meer bedragen dan 5,5 kg. Geweerriemen zijn niet 
toegestaan. 

 
Art. 3 Richtmiddelen: diopter. De grootte van de diopter of de tunnel wordt aan de eigen 

keuze overgelaten. 
 
Art. 4 Het gebruik van alle andere optische richtmiddelen, alsmede het zogenaamde 

“Adler Auge” is verboden. 
 
Art. 5 De kolf van het wapen moet van het standaardtype zijn, zoals deze door de fabriek 

wordt geleverd. De verstelbaarheid van de kolfplaat in de op- en neerwaartse 
richting vanuit de verticale stand is maximaal 30 mm. Verder mag de kolfkap 
(wang) in beide richtingen 40 mm vanuit het midden verstelbaar zijn. 

 
Art. 6 Toegestane hulpmiddelen zijn: 
 - Diopter met een verstelbaar diafragma; 
 - Verlengde tunnel; 
 - filterglaasjes; 
 - schietbril, eventueel met verkleining 
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Art. 7 Andere hulpmiddelen worden door de technische commissie 
aangegeven. 
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  HOOFDSTUK 5: Kaarten 
 
Art. 1 Het model kaarten luchtgeweer voor een afstand van 10 meter 

wordt door het bondsbestuur aangegeven. 
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  HOOFDSTUK 6: Munitie 
 
Art. 1 Kaliber: 4,5 mm 
 Toegestaan zijn alleen kogels die zijn samengesteld uit een 

homogene stof, waarvan het hoofdbestand deel uit lood bestaat. 
 
Art. 2 De kogels moeten van het zogenaamde “DIABOLO” model zijn en 

dienen een platte voorzijde te hebben. De ontvangende vereniging is niet verplicht 
kogels beschikbaar te stellen voor de competitiewedstrijden. Elke schutter is 
verantwoordelijk voor zijn/haar kogels. De gebruikte kogels moeten voldoen aan 
de gestelde eisen. Indien een schutter zijn/haar kogels is vergeten is hij/zij voor 
kogels afhankelijk van de bereidwilligheid van de ontvangende vereniging. 



 16 

  HOOFDSTUK 7: Kleding en schoeisel 
 
Art. 1 De schutter is vrij in de keuze van zijn/haar kleding, met 

inachtneming van de volgende bepalingen. Vóór alles geldt, dat 
het te allen tijde mogelijk moet zijn om de aanslag te controleren, 
zonder de schutter te storen. 

 
Art. 2 Alle schutterskleding moet vervaardigd zijn van zacht, flexibel en vouwbaar 

materiaal, dat zijn normale karakter niet verliest bij gewoon gebruik in de 
schietsport. Alle voeringen en opvullingen moeten gemeten worden als een deel 
van de kleding. Metingen zullen gedaan worden op minimaal 3 cm van een mouw 
of naad. Het meten van de dikte van een materiaal moet altijd geschieden onder 
een druk van 0,76 kg/cm2. 

 
Art. 3 Het is niet toegestaan het lichaam versteviging te geven met behulp van leren 

riemen en/of ander materiaal. Broekriemen mogen maximaal 4 cm breed zijn. 
 
Art. 4 Opvullingen aan de binnenzijde van de kleding zijn niet toegestaan. Dus ook geen 

dozen, portefeuilles of andere opvullingen. Ook bij gewatteerde kleding zijn 
opvullingen niet toegestaan. 

 
Art. 5 Het gebruik van schiethandschoenen is toegestaan met een vulling van maximaal 

10 mm, gemeten zoals in art. 2 van hoofdstuk 7 is vermeld. De handschoen mag 
niet meer dan 5 cm boven de pols uitsteken. 
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Art. 6 Schoenen. Bij gebruik van schoenen, ongeacht welk type, moet 
men ook enige bepalingen in acht nemen. De zool mag niet meer 
dan 10 mm dik zijn. De hoogte van de schacht mag maximaal 
2/3 van de schoengrootte zijn en moet van flexibel zacht 
materiaal zijn. 

 
Art. 7 Alle materialen aan kleding en schoeisel, welke hierboven niet zijn 

vermeld zijn niet toegestaan. 
 De technische commissie zal, als er zich veranderingen voordoen in hetgeen is 

toegestaan, hiervan de schutters, via publicaties, op de hoogte stellen. 
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  HOOFSTUK 8: Baanreglement 
 
Art. 1 Iedere schutter is onderworpen aan dit, door de Algemene 

Ledenvergadering van de schietbond GEB vastgestelde 
wedstrijdreglement. Door deelname aan de wedstrijd erkent men 
dit wedstrijdreglement. 

 
Art. 2 Schutters moeten de leeftijd van 14 jaren hebben bereikt. Schutters beneden deze 

leeftijd mogen alleen schieten onder toezicht van een persoon ouder dan 18 jaar. 
 
Art. 3 Iedere schutter moet lid zijn van de schietbond GEB, hetgeen blijkt uit het bezit 

van een op naam gesteld schietpaspoort. 
 
Art. 4 Een schutter mag niet meer dan één kaart tegelijk in de kaarthouder plaatsen. 

Hij/zij verwisselt zelf de kaarten. 
 
Art. 5 De kaarten van een wedstrijdserie moeten na elkaar, zonder onderbreking worden 

verschoten, dus geen proefschoten tussendoor. In overleg met de wedstrijdleiders 
mag hiervan worden afgeweken, als er een storing of materiaalpech optreedt. 

 
Art. 6 Het afstellen, richten, laden of ontladen van wapens, alsmede het houden van 

richtoefeningen en het verhelpen van storingen, mag uitsluitend geschieden met 
een in de richting van de kogelvanger gerichte loop. 

 
Art. 7 Een geladen wapen mag niet uit de hand worden gelegd of worden weggezet. 
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Art. 8 Schutters, die op welke wijze dan ook andere schutters in gevaar 
brengen door onachtzaamheid of als gevolg van overmatig 
drankgebruik, worden van verdere deelname aan de wedstrijd 
uitgesloten. De wedstrijdleiders dienen hier toezicht op te houden. 

 
Art. 9 Hij/zij die wapens of kledingstukken zonder toestemming van de 

eigenaar aanraakt, kan uit de schietruimte worden verwijderd. 
 
Art. 10 Ieder schot, dat de loop verlaat, is een geldig schot. 
 
Art. 11 De schutter moet in de gelegenheid worden gesteld tot het waarnemen van 

zijn/haar schotresultaat, door het terugdraaien van de kaart. 
 
Art. 12 Het aanraken van kaarten door iemand anders dan de rechthebbende schutter of 

de wedstrijdleiders, is niet toegestaan. Bij herhaalde pogingen daartoe, kan de 
desbetreffende persoon uit de schietruimte worden verwijderd. 

 
Art. 13 Indien een schutter per ongeluk een schot lost op de kaart van zijn buurman heeft 

hij/zij de plicht dit onmiddellijk te melden bij de wedstrijdleiders. Het schot is 
voor hem natuurlijk verloren. 

 
Art. 14 Ontdekt een schutter een schot op zijn kaart, dat hij/zij niet zelf heeft gelost, dan 

dient dit onmiddellijk te worden gemeld bij de wedstrijdleiders. De wedstrijdleiders 
tekenen dit schot af. Bij de andere schutter wordt dit schot als verloren 
afgetekend. 
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Art. 15 Worden op een kaart meer dan het voorgeschreven aantal schoten 
(één schot) geconstateerd, dan: 

 - Vervalt bij twee schoten in het visueel het hoogste schot 
 - Vervalt bij meer dan twee schoten in het visueel de gehele kaart. 
 
Art. 16Dames, die de leeftijd van 50 jaar en heren die de leeftijd van 60 

jaar hebben bereikt voor de maand september van het betreffende 
seizoen, mogen een zogenaamd zesde schot doen. Ten behoeve van dit zesde schot 
stelt de ontvangende vereniging 4 extra kaarten beschikbaar. Op deze kaarten 
wordt per kaart een extra schot gelost. De kaarten worden voor aanvang van de 
wedstrijd van 1 tot en met 4 genummerd en ondertekend door de ontvangende 
vereniging 

 
Art. 17Handmatig tellen: 
 Schoten die minder dan 1 mm van de ring zijn verwijderd, moeten met een 

schotmaatje worden gecontroleerd. Het schotmaatje doet het eventueel terugveren 
van papiervezels n het schotgat teniet en geeft de juiste waardering van het schot 
aan. 

 
 Het schotmaatje mag tijdens de controle van het schot alleen aan de bovenzijde 

worden aangeraakt; niet aan de onderzijde. Ook de wedstrijdleider van de 
tegenpartij neemt hiervan kennis. 

 
 Schoten mogen slechts eenmaal met een schotmaatje gecontroleerd worden. Als 

een schotmaatje in de kaart steekt moet de kaart vlak worden gehouden om het 
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schotbeeld goed te kunnen bekijken. Gecontroleerde schoten 
dienen te worden gemarkeerd. 

 
 Tellen met telmachine: 
 Bij tellen met telmachines mogen kaarten slechts eenmaal 

worden ingevoerd. Alle kaarten op gelijke wijze invoeren. 
 
Art. 18 Bij twijfelgevallen zie art. 8 Hoofdstuk 1. 
 
Art. 19 Correcties  op de schietkaarten en/of formulieren moeten door beide 

wedstrijdleiders worden ondertekend. 
   
Art. 20 Schutters, die tijdens de wedstrijd onregelmatigheden ontdekken dienen deze 

direct bij de wedstrijdleiders te melden, die op hun beurt (zonodig) de 
ontvangende vereniging op de hoogte stellen. 

 
Art. 21 Schutters die zich niet sportief gedragen of aanwijzingen van de wedstrijdleiders 

niet opvolgen, kunnen uit de schietruimte worden verwijderd. 
 
Art. 22 De leden van de technische commissie zijn te allen tijde bevoegd controle uit te 

oefenen op de naleving van de wedstrijdbepalingen van de door de schietbond 
GEB georganiseerde wedstrijden. 

 
Art. 23 In de schietruimte is men verplicht rust en stilte te betrachten en ieder onnodig 

geluid of activiteit, die de schutters kan storen, achterwege te laten. Bij 
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overtreding dient dit te worden gemeld aan de competitieleider 
van de schietbond GEB. 
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  HOOFDSTUK 9: Classificatie 
 
Art. 1 De schutters worden in klassen en op rangorde ingedeeld. 
 
Art. 2 De competitieleider deelt de klassen zodanig in, dat dit ten goede 

komt van de samenstelling van de teams die deelnemen aan de 
competitie en kan daarbij gebruik maken van de eventuele 
suggesties van de zijde van het wedstrijdbureau en de technische commissie. 

 
Art. 3 Schutters moeten voor deelname aan de competitie bij de competitieleider worden 

opgegeven en wel vóór de jaarlijkse bijeenkomst van de Algemene 
Ledenvergadering, in nummervolgorde van de klasseringslijst, zoals samengesteld 
na afloop van de laatste competitie. Er kunnen niet meer dan 6 personen per 
team worden opgegeven. 

 
Art. 4 Nieuwe leden schieten mee in de laagste klasse. Oude leden/schutters of zij die 

elders hebben geschoten schieten mee in hun laatste classificatie. 
 
Art. 5 Voor de bekerduels schieten nieuwe leden en niet-geclassificeerde schutters mee 

in de B-klasse. 
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Art. 6 de classificatie voor de jeugd is als volgt: 

 

Junioren klasse A; 18 t/m 20 jaar vrijstaand 

Junioren klasse B; 15 t/m 17 jaar vrijstaand 

Junioren klasse C; t/m/ 14 jaar vrijstaand 

Junioren klasse D; t/m 14 jaar opgelegd 

Junioren klasse E; t/m 12 jaar opgelegd 

 

Het overgaan naar een andere klasse vindt plaats op de dag van verjaren, doch de competitie 

wordt wel in de klasse afgeschoten. 

 

Bij het opgelegd schieten dient de fysieke ondersteunig alleen als ondersteuning van het geweer, 

deze mag dus niet worden vastgehouden. 

 

De fysieke ondersteuning moet voldoen aan de volgende eisen: 

• In hoogte verstelbaar 

• Het ondereind dient een driepoot te zijn 

• De onderlinge pootafstand mag maximaal 300 mm zijn 

• De oplegsteun mag maximaal 30 mm dik of rond zijn 

• De oplegsteun mag niet langer zijn dan 10 cm 
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  HOOFDSTUK 10: Strafbepalingen 

 

Art. 1 Bij constatering van onreglementair handelen alsmede bij het niet 

opvolgen van dit reglement, stelt het bondsbestuur een 

strafmaatregel vast. 

 

 

 

 

 

 

  EINDE 


