Inwendig Reglement Target 121 VZW

versie: aug 2022

Dit intern reglement (vroeger “reglement voor inwendige orde”) behelst geen bepalingen die in strijd zijn met de
“Statuten Target 121 vzw”, er zijn geen bepalingen die raken aan de rechten van de leden of betrekking hebben
op de werking van de algemene vergadering, het inwendig reglement dient goedgekeurd te zijn op een algemene
vergadering en vervangt alle voorgaande, wijzigingen aan dit reglement vereisen een eenvoudige meerderheid in
het bestuur, dit reglement is beschikbaar op de website van Target 121 , of uitzonderlijk, schriftelijk op
aanvraag.
De vzw en zijn bestuursleden zijn niet verantwoordelijk voor gebeurtelijke ongevallen en/of schade aan
persoonlijke eigendommen.
Algemeen
Art. 1.
Ieder lid is geacht de statuten Target 121, dit reglement te kennen en toe te passen, eveneens de reglementering
en bepalingen opgelegd door defensie aangaande interne en externe veiligheid terrein (uithangbord)
Leden
Art. 2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nieuwe kandidaat leden moeten een schriftelijk verzoek voor lidmaatschap indienen.
Het bestuur beslist vrij over toetreding van nieuwe leden.
Ieder lid is verplicht een permanent communicatiemiddel te geven (e-mail , tel.)
Een lidmaatschap loopt per kalenderjaar van 1/1/.... tot 31/12/....
Lidgeld dient voor 30 november betaald te zijn voor het daaropvolgend jaar.
Het lidgeld wordt jaarlijks bepaald door het bestuur.
Bij niet tijdig lidgeld betalen, vervalt lidmaatschap automatisch daaropvolgend jaar.
Ieder lid die geen houder is van een sportschutterslicentie dient jaarlijks een “uittreksel van het
strafregister” voordien - bewijs van goed gedrag, tijdig (voor maart) binnen te leveren.( Art. 3§3 KB van
13 juli 2000)
9. Minderjarige leden, zijn steeds vergezeld door een ouder of voogd, die verantwoordelijk is.
10. Inbreuken hetzij opzettelijk, of door nalatigheid kunnen tot uitsluiting leiden, dit bevestigd op een
algemene vergadering.
11. Buitenlandse leden zullen zich in regel stellen met de nodige documenten , noodzakelijk tot het
voorhanden hebben van een wapen in België.
Wapens
Art. 3.
1. De schutters dienen steeds aan de geldende wetgeving te voldoen, voor wapenbezit, originele
documenten, en transport.

2. Er mag geen handel uitgeoefend worden in wapens, munitie of onderdelen ervan, op het volledige
terrein (parking, kantine , schietstanden), enkel annonces mogen op het prikbord in de kantine.
3. Wapens die niet vergund zijn, al dan niet voor te vuren hebben onmiddellijk een definitieve uitsluiting
tot gevolg, en de gerechtelijke instanties worden hierover geïnformeerd.
4. Controle hierover mag door leden van bestuur altijd uitgevoerd worden.(wapens, munitie, documenten)
Toegang
Art. 4.
1. Het schieten is enkel op zaterdag en zondag telkens van 9.00 tot 16.00.
2. De toegang is enkel langs de bareel tegenover de kantine (open 8.30 – toe 16.30), geen andere in of
uitgangen mogen gebruikt worden, zelfs niet als deze zouden openstaan.
3. Inschrijven in het vastbladige aanwezigheidsregister. (verplicht) (Art 3§4 KB 13 juli 2000)
4. Badgen aan het loket met uw persoonlijke badge.
5. In principe is het elk weekend open, tenzij anders op kalender aangegeven.
6. Vanaf betreden schietveld, moet men altijd en overal een geldige schiet badge van de club dragen.
7. Betreden van installaties anders dan de ons toegewezen (concessie) is verboden.
8. Enkel leden toegelaten door defensie hebben toegang tot het terrein.
9. Bezoekers zijn enkel toegelaten, indien 3 maand voor een activiteit (wedstrijd) een deelnemerslijst wordt
binnengebracht bij defensie en deze goedgekeurd is.
10. Dagpassen zijn niet toegelaten op het militair domein.
Verzekering
Art. 5.
1. De sportschutterslicentie houders zijn verzekerd door hun respectievelijke federatie, dit is inbegrepen bij
hun jaarlijks lidgeld (FROS, VSK, VLAS)
2. De recreatieve schutters, en de jagers via een door Target 121 apart afgesloten verzekeringscontract.
Veiligheidsbepalingen
Art. 6.
1. Op alle standen verplicht bril en gehoorbescherming
De verzekering dekt geen schade indien deze is opgelopen door eigen nalatigheid op deze regel.
2. Toepassing van de 4 regels altijd en overal.
a.
b.
c.
d.
3.
4.
5.
6.

Alle wapens worden steeds als geladen beschouwd.
De vinger van de trekker, tenzij de richtmiddelen op doel zijn
De loop van uw wapen nooit op iets of iemand richten, die je niet wil treffen.
Zeker zijn van uw doel en zijn omgeving.
Steeds 1 communicatiemiddel op de stand (GSM) voor de hulpdiensten te kunnen verwittigen.
Wapens steeds verdekt naar de stand brengen (foudraal, koffer) pas uitpakken op de schietplaats
Geen wapens onbeheerd achterlaten.
Het vuren op metalen doelen is verboden, zelfs deze van defensie indien nog opgesteld.

7.
8.
9.
10.
11.

Schijvenhouder enkel in zachte materialen ( hout, karton, ...) of aluminium met max. 3 mm dikte.
Verboden op andere doelen dan toegelaten te vuren, (stenen, blikken, pvc flessen, ...)
Verbod voor automatische wapens, ook met “thema” verzamelaars. (Art. 3§1 KB 13 juli 2000)
Gebruik alcoholische dranken is overal op militair domein verboden. (Art. 3§9 KB 13 juli 2000)
Het vuren op menselijke silhouetten, foto’s , of afbeeldingen van personen is verboden, evenals
gewelddadige scenario’s, realistische situaties, of gebruik en bezit van laser richtapparatuur (Art. 3§10
KB 13 juli 2000)

Munitie
Art. 7.
1. Enkel de hieronder vermelde kaliber lijst is toegelaten.
E1b

zaterdag en zondag
.22 LR
.22 Hornet
.222 Remington
.223 Rem / 5,56x45 Nato
.30 M1 Carbine
.30-30 Winchester
.243 Winchester
.270 Winchester
.280 Remington
.30-06 Springfield
7x57 Mauser
7x64
.25-35 Winchester
218 Bee
250 Savage
.30 Remington
.308 Win / 7,62x51 Nato
6mmBR Norma
Lange wapens zwart kruit

E1b

niet toegelaten:

T1
T3

- enkel pistool en revolver

zaterdag tot 200m
alle pistool en revolver kalibers
in korte en lange wapens
geweerkalibers idem H5 tot 200m
wapens zwart kruit

enkel ordenance wedstrijddagen
6,5x52mm Carcano
6,5x50mm Arisaka
6,5x55mm Zweeds
6,5x54mm Mannlicher
7,5x54mm MAS
7,5x55mm Swiss
7,62x53mm R Fins
7,62x54mm R Nagant
7,62x39mm Kalashnikov
7,65x53mm Argentine
7,7x58mm Arisaka
.30-40 Krag
.303 British
8x33mm Kurz
8x50mm Lebel
8x57mm Mauser

pistool & revolver
gladloop met hagel of slug
(geen magnum kalibers)
zondag tot 50m
alle pistool en revolver kalibers
in korte en lange wapens
wapens zwart kruit

T5
Enkel hagelpatronen zijn toegestaan van volgende kalibers: 12,16,20
Magnum patronen zijn verboden
De maximum toegelaten dikte van de hagel is 6.
De patronen mogen beschikken over een maximum aan 28gr hagel.
T6 idem H5 - behalve zwart kruit

(zie kalender)

H5

.22 LR
.22 Hornet
.222 Remington
.223 Rem / 5,56x45 Nato
.30-30 Winchester (enkel wedstr.)
wapens zwart kruit

A / 25m
B / 50m
C / 100m
Alle pistool en revolver kalibers

1. Herladen munitie is op verantwoordelijkheid van zijn gebruiker.
2. Spoormunitie (tracer) , pantserdoorborende munitie (AP –armor piercing), kwikhoudende munitie of
pyrotechnische (brandstichtend) zijn verboden.
Kantine
Art. 8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

De kantine is enkel toegankelijk voor de leden.
Roken en alcoholhoudende dranken zijn verboden.
Het dagelijks bestuur regelt de werking / uitbating van de kantine.
De kantine is gesloten buiten de openingstijd schietstanden.
De kantine kan opgevorderd worden ten voordele militaire behoeften.
De telefoon (02/4424968) van de kantine is voor privaat gebruik verboden.
De 4 concessiehouders zijn in de kantine toegelaten

Toegelaten Schietstanden

Art. 9.
1. Stand T1 :
a. Bril en oorbescherming !
b. schietstand met vaste doel afstand van 25 meter.
c. Enkel voor vuistvuurwapens categorie A en B .
d. Uitsluitend voor pistool en revolver kalibers , met uitzondering van magnum kalibers.
e. Meest gebruikt : .22lr, 9mm para, 45 ACP, .38 SP, ... (bij twijfel vragen aan het bestuur)
f. 10 individuele schoots posities, en respectievelijke doel houders.
g. Eigen doel meebrengen.
h. Tijdens het vuren , ketting gesloten.
i. Bij het naar de doelen gaan, liggen de wapens ledig, en met open sluitstuk, of open trommel op tafel
met de loop naar de doelen gericht, niemand komt nog aan een wapen of in een schietlocatie, totdat
iedereen terug is en de (ketting) de stand sluit.
j. Hulzen oprapen, ook in het gras, afval in de vuilnisbak.

2. Stand T3 :
a. Bril en oorbescherming !
b. Men mag voor te schieten niet plaats nemen onder het afdak !, enkel voor de dakrand op het
gedeelte zand / boomschors.
c. Schietstand variabele schietafstand, zaterdag van 3m tot 200 m, zondag van 3m tot 50m.
d. Toegelaten kalibers (Art. 7 – munitie)
e. Alle schutters staan op één lijn (lineaire) , geen zigzag
f. Men mag zijn doel plaatsen op eender welke gewenste afstand, zat. 3-200 , zon 3-50
g. Er is een sirene geplaatst , begin signaal tot vuren 1x sirene gebruik , onderbreken voor naar de
doelen te gaan 1ste x sirene als verwittiging aan alle deelnemers , bij 2de x sirene gaat men pas naar
de doelen.

h. De wapens bij het naar voren gaan, liggen met een open sluitstuk – trommel – grendel neer, met de
loop naar de doelen gericht, iedereen blijft van alle wapens af, tot de sirene terug het aanvang
schieten aangeeft.
i. De stand proper nalaten , afval meenemen.

3. Stand T5 :
a. Bril en oorbescherming !
b. Clay – shooting schietstand
c. Er zijn 3 schietpunten: T5a - Jacht, T5b – Trap, T5c – Trap (kleine put)
d. De standen zijn enkel beschikbaar op zondag.
e. De schutters dienen voor elke reeks een aangegeven bedrag te betalen dat op die moment van
toepassing is.
f. De wapens worden op de stand zelf uitgepakt op de voorziene plaats.
g. Toegelaten kalibers - munitie (Art. 7 – munitie)
h. Bij verplaatsing met wapen is het steeds open gebroken en vrij van cartouchen.
i. Het wapen mag pas geladen worden als de schutter op de voorziene plaats staat.
j. De loop wordt ten alle tijden in de schietrichting gehouden.
k. Semi-automatische en pompactie wapens zijn toegelaten mits de nodige extra
veiligheidsvoorwaarden.
l. De lege cartouchen en kartonnenverpakkingen mogen op de stand achtergelaten worden in de
voorziene vuilbakken.
m. De schutters blijven steeds achter de aangegeven schietlijn.
n. Het startsignaal wordt door de stand verantwoordelijke aangegeven.
o. De stand verantwoordelijke kan ten alle tijden het schieten stilleggen.

4. Stand T6 :
a. Bril en oorbescherming !
b. Inschrijven in de kantine alvorens te schieten op de T6.
c. Jachtstand met 2 delen , jachtstand voor in te schieten (zerotage) , en het lopend varken.
d. Jachtstand met 2 automatische kabelbanen voor op 50 en 100 meter te vuren, vanaf een opgestelde
tafel.
e. Het lopend varken / everzwijn in een aparte schietlocatie.
f. Tijdens het vuren een rode vlag op de schootspositie.
g. Toegelaten kalibers (Art. 7 – munitie)
h. Beschikbaarheid, per weekend 1 zaterdag voormiddag, of 1 zondag voormiddag, volgens kalender
op de pare weeknummers = zaterdag , op de onpare weeknummers = zondag.
i. Voor de bediening, indien nodig uitleg in de kantine vragen.
5. Stand E1B :
a. Bril en oorbescherming !
b. Inschrijven op de voorziene locatie onder het afdak.
c. De stand wordt geleid door een schietstand leider (zaterdag TSC/SVL, zondag Target), deze laat het
schieten beginnen, onderbreken na een controle van de veiligheid en ledigheid van de wapens, en
laat het schieten terug hervatten.

d. Stand E1B werkt met een tijdsregime, het schieten begint om 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00 uur, en wordt onderbroken telkens op kwart voor het uur voor naar de doelen te gaan,
dus 9.45, 10.45, 11.45, ..., enkel de schietstanleider kan van dit tijdsregime afwijken indien hij/zij dit
nodig acht voor bijv. een wedstrijd, het schieten eindigt om 15.45.
e. Toegelaten kalibers (Art. 7 – munitie)
f. Eigen schijvenhouder mee brengen.
g. De schijven mogen geplaatst worden vanaf 25 meter tot maximaal 400 meter in diepte, gele palen
staan om de 25 meter, rode palen op de 250 meter, en blauw – witte palen op de 400 meter.
h. Een kamervlag is verplicht, bij een wapen dat ongeladen op een tafel, of de grond rust.
i. Er zijn 2 rode vlaggen op de stand, 1 vlag aan de ingang van de stand (permanent recht), en 1 vlag
op de rechterhoek aan het afdak ( vlag recht = schieten, vlag neer = onderbreken schieten) de
schietstand leider alleen plaats de vlag.
j. Verboden op doelen van defensie te vuren, pop-up systemen (aluminium klapdoel) op 300 en 400
meter, of op “steel plates” van 500 tot 1000 meter zelfs indien deze opgesteld staan.

6. Stand H5 A-B-C :
a. Bril en oorbescherming !
b. Stand H5A voorbehouden voor 25 meter
c. Stand H5B voorbehouden voor 50 meter
d. Stand H5C voorbehouden voor 100 meter
e. Afwijkingen van afstand enkel bij een aanpassing van een wedstrijd, of toegestaan door het bestuur
f. 2 rode vlaggen op stand, 1 vlag aan de ingang van de stand (permanent recht), 1 vlag op de
schootspositie (recht = schieten, neer = onderbreken schieten)
g. Toegelaten kalibers (Art. 7 – munitie)
h. Eigen schijvenhouder mee brengen, centerhoogte min. 1,40 meter, en op de nullijn plaatsen.
i. De wapens bij het naar voren gaan, liggen met een open sluitstuk – trommel – grendel neer, met de
loop naar de doelen gericht, iedereen blijft van alle wapens af, tot iedereen terug op de
schootspositie is en de vlag rechtstaat.
j. De stand proper nalaten , afval meenemen.
Brand
Art. 10.
1.
2.
3.
4.
5.

Bij brand onmiddellijk staken van het schieten, alle wapens ontladen, en de stand “safe” maken.
Het schieten blijft onderbroken.
Brandweer onmiddellijk verwittigen (tel 100) met vermelding ( locatie brand, grootte, ...)
Het bestuur in de kantine verwittigen.
Na het blussen kan het vuren eventueel terug hervat worden , mits toestemming.

Schietincident
Art. 11.

1. Onmiddellijk staken van het schieten, en ontladen.
2. Voor lichte kwetsuren (uitwendig = meestal licht !) , is er een EHBO koffer in de kantine.
3. Voor ernstige kwetsuren (inwendig = altijd ernstig !), onmiddellijk hulpdiensten (tel. 100)
verwittigen.
4. Bij schietincidenten met derden betrokken, steeds de lokale politie verwittigen.
5. Het bestuur in de kantine verwittigen.
6. Het schieten kan hervat worden, mits toestemming.
Sportschutterslicenties
Art. 12.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Een sportschutterslicentie is niet verplicht.
De leden mogen vrij bepalen bij welke federatie men aangesloten wil zijn (FROS, VSK, VLAS)
Target 121 behandeld enkel de FROS leden voor jaarlijks lidmaatschap.
Lidgeld voor FROS dient voor 30 november betaald te zijn voor het daarop volgend jaar, dit gebeurt
samen met het lidgeld Target 121.
Target 121 geeft enkel collectief voor zijn leden een vernieuwd lidmaatschap door per jaar aan FROS,
en vereffend hiervan de facturatie.
Alle individuele aanvragen ( voorlopige licentie VL1 , uitbreiding definitieve licentie VL2, ...) tijdens
een lopend jaar worden door betrokkene zelf geregeld, met als enig aanspreekpunt FROS, Target 121
levert enkel op aanvraag een attest dat men effektief lid is voor betreffend jaar. (secretariaat)
Contact gegevens : FROS multisport Vlaanderen, Boomgaardstraat 22 bus 35, 2600 Berchem
03/256 58 00 0751, 0757, 5840, 0760, 0750.
https://fros.be/sporten/sportschieten/
rekeningnummer FROS 647-0231620-74
IBAN BE16 6470 2316 2074
BIC BNAGBEBB
Examens definitieve licentie (theorie en praktijk) worden 4 maal per jaar ingericht op Target 121, vooraf
moet men zich inschrijven op de lijst die uithangt in de kantine, de examedatums zijn vermeld op de
website en uithangbord, indien deze datums niet passen kan dit ook in een ander examencentrum
(website FROS https://fros.be/sporten/sportschieten/proeven/), voor niet FROS leden (VSK, VLAS,
recreatieve schutters, jagers) zij dienen de extra facturatie zelf te regelen en te voldoen met FROS
(2022 = 5€)

Wedstrijden
Art. 13
1.
2.
3.
4.

Ieder lid mag deelnemen aan de ingerichte wedstrijden.
Een kalender wordt jaarlijks opgemaakt met alle wedstrijden. (website, uithangbord)
Vooraf inschrijven is niet nodig tenzij anders vermeld.
Disciplines: groot kaliber geweer, klein kaliber geweer, ordenance geweer, luchtkarabijn / luchtpistool,
sportpistool, historisch (zwart kruit), ... .

Bijkomende algemene reglementen
Art. 14.

1. Filmen of fotograferen van eender welk gegeven op het militair domein, of eender welke verspreiding
ervan, is enkel toegestaan mits voorafgaande toestemming van het bestuur.
2. In geval van twijfel, of over de juiste interpretatie van de statuten of dit reglement, moet men zich
duidelijkheid verschaffen bij het bestuur.
3. Een sanctie door het niet naleven van het reglement, kan in ernstige gevallen tot een schorsing leiden,
die door het bestuur (3, 6, 12 maanden) wordt opgelegd, waartegen geen beroep kan aangetekend
worden.
Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Art. 15.
1.
2.
3.
4.

De schietvereniging beschikt over gegevens die u als lid ons overgemaakt heeft.
Op deze gegevens heeft u recht op inzage en eventuele verbetering ervan.
De opgave van een mailadres, moet voor openlijk publiek gebruik zijn.
Enkel het dagelijks bestuur heeft toegang tot de volledige ledenlijst en zijn gegevens.

Opgemaakt te Olmen : augustus 2022

Pondrix Fernand – voorzitter
Bronckaers Jan – secretaris
Pollet Ann – penningmeester
Deboelpaep Constant – ondervoorzitter
Coelho Dos Santos Moreira Nino - bestuurslid
Vermeulen Edward - bestuurslid

