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     ALGEMEEN  REGLEMENT 
 

                                              HOOFDSTUK  1 

 

ALGEMENE BEPALINGEN 

1.1 De NPSB Schietreglementen omschrijven de rechten en plichten van de leden en 

schutters ten aanzien van organisatie, uitvoering en deelname aan NPSB 

schietwedstrijden. 

1.2 Dit Reglement is BINDEND voor alle leden van de NPSB voor wedstrijden, die 

namens ofwel onder auspiciën van de NPSB worden geschoten. 

1.3 Dit Reglement dient tijdens de in 1.2 bedoelde wedstrijden ter plaatse ter inzage 

aanwezig te zijn.  

1.4  Wijzigingen in dit Reglement worden door de Bondsgedelegeerden, bekrachtigd. 

1.5  Gevallen waarin in dit Reglement NIET is voorzien, beslist het Hoofdbestuur op 

advies van de bondsgedelegeerde. 

1.6  Indien het gestelde in het Algemeen Reglement in strijd is met het specifieke 

       Reglement van de afzonderlijke wapengroep c.q. discipline dan preveleert datgene 

       wat is gesteld in het specifieke Reglement boven het gestelde in het Algemeen  

       Reglement. Nader te noemen AR. 

 

 

                                              HOOFDSTUK 2 

 

GEDELEGEERDEN 

2.1  De gedelegeerde voor de schietsport stimuleert binnen de NPSB de schietsport 

zoveel mogelijk en geeft desgevraagd informatie en aanwijzingen inzake de 

organisatie, enzovoorts, van schietwedstrijden. 

2.2  De gedelegeerde houdt, zoveel mogelijk voor het begin van een wedstrijd 

controles op de veiligheid, de outillage van de banen, de schijven en alle 

werkzaamheden, welke met de wedstrijd verband houden. 

2.3  De gedelegeerde ziet toe op de naleving van de bepalingen van de reglementen,  

       doch treedt daarbij niet in de bevoegdheid van de jury tijdens de wedstrijd. 

2.4  Overigens bevorderen de gedelegeerden de schietsport zoveel mogelijk, zowel 

binnen de NPSB als binnen de USPE. Zij doen dit door contacten, zowel nationaal 

als internationaal te bevorderen alsmede door het houden van jaarlijkse 

wedstrijden. 

 

 

                                              HOOFDSTUK 3 

 

SOORTEN WEDSTRIJDEN 

Ter bevordering van de schietsport bij de NPSB, kunnen schietwedstrijden worden 

gehouden: 

3.1  Jaarlijks een Nationaal kampioenschap NPSB voor: 

           1: Dienstwapens  

a1: precisieschieten pistool 
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a2:  precisieschieten karabijn {hoewel de karabijn geen 

dienstwapen (meer) is zijn de bepalingen in dit Reglement 

hierop wel van toepassing}  

            b:  parcoursschieten 

          2: Sportwapens (waaronder ook historische wapens) 

3.2  De wedstrijden kunnen worden onderverdeeld in: 

A: Personele en Individuele wedstrijden. 

B: Korpswedstrijden.  

 

 

                                              HOOFDSTUK 4 

 

ORGANISATIE 

4.1  Ieder lid van de NPSB is gerechtigd om een of meer NPSB wedstrijden waaronder  

       kampioenschappen te organiseren. 

4.2  De kandidaat doet daartoe een verzoek aan het Bondssecretariaat onder 

      vermelding van: plaats, datum, tijdstip en soort van de wedstrijd. 

4.3  De kandidaat zorgt er voor dat na goedkeuring van de Bond de te houden 

wedstrijd tijdig op de website van de NPSB wordt vermeld, met daarbij: data,  

       plaatsaanduiding, soort wedstrijd, inschrijfkosten, sluitingsdatum van inschrijving. 

4.4  De kandidaat dient voor de wedstrijden te beschikken over schietbanen, die 

voldoen aan de veiligheidseisen/voorschriften, die door of vanwege de landelijke 

overheid zijn uitgevaardigd.  

4.5  De kandidaat draagt er zorg voor, dat voldoende en deskundig personeel  

       beschikbaar is, zoals: 

A: wedstrijdleiding   als bedoeld in artikel 6.1 

B: secretariaat   als bedoeld in artikel 6.2 

C: telcommissie   als bedoeld in artikel 6.3 

D: jury    als bedoeld in artikel 6.4 

E: wapenkeurmeester  als bedoeld in artikel 6.5 

F: baancommandant, griffier, tijdwaarnemer, toezichthouder, c.q.  

    ander personeel   als bedoeld in artikel 6.6. 

4.6  Deze functionarissen moeten bij voorkeur lid zijn van de NPSB. 

4.7  De kandidaat draagt er zorg voor, dat voor de functionarissen, als bedoeld in 

artikel 4.5 alsmede voor de deelnemers aan de wedstrijd voldoende 

verblijfsruimte aanwezig is. Indien mogelijk van elkaar gescheiden ruimtes. 

4.8  De kandidaat stelt een tijd/schietschema samen ter verdeling van de beschikbare 

tijd over de beschikbare schietpunten ten behoeve van de te houden 

schietwedstrijd. 

4.9  Bij de inschrijving zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de wensen 

van de deelnemers. 

4.10  De wedstrijdleiding deelt de deelnemers in het schema in en geeft hiervan kennis  

aan de betrokkenen of diens contactpersoon. De deelnemers zijn verplicht zich 

aan de voorgeschreven tijden te houden. 

4.11  Bij verhindering of onvoorziene omstandigheden dient de deelnemer zo spoedig  

        mogelijk de wedstrijdleiding daarvan in kennis te stellen. 

4.12  De wedstrijdleiding kan, indien mogelijk, dan het schema aanpassen. 

4.13  Het niet tijdig afmelden, minimaal 24 uur voor aanvang van de wedstrijd bij het  

        inschrijfbureau, te laat komen, ongegrond wegblijven of anderszins ontslaat de  

        deelnemer niet van de plicht om zijn inschrijfgeld te betalen. Restitutie van  
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        inschrijfgeld is alleen mogelijk in overleg met de wedstrijdleiding.  

4.14  Omwille van de objectiviteit dient de organiserende kandidaat zodanige 

maatregelen te treffen, dat de objectiviteit niet in het geding komt. 

        Hij kan dit doen door bijvoorbeeld: 

        a: zelf niet deel te nemen 

        b: deelnemen buiten mededingen 

c: deelnemen op te voren bepaalde tijden, die in het schema zijn      

    opgenomen 

d: te zorgen dat voldoende controle door andere deelnemers  

    mogelijk is. 

 

 

                                             HOOFDSTUK  5 

 

AANSPRAKELIJKHEID 

5.1  Door de inschrijving vrijwaart de deelnemer de NPSB als mede de organiserende 

       kandidaat voor alle schade en aansprakelijkheid ontstaan gedurende de wedstrijd,  

       aanvangende met de inschrijving. 

 

 

                                             HOOFDSTUK  6 

 

WEDSTRIJD TECHNISCH PERSONEEL 

6.1  WEDSTRIJDLEIDING 

Een of meer personen belast met de algemene leiding van de wedstrijd. Bij 

meerdere personen zal een persoon de supervisie hebben. 

6.2   SECRETARIAAT 

Bemand met een of meer personen belast met de afwikkeling van alle 

administratie ter ondersteuning van de wedstrijdleiding. 

6.3  TELCOMMISSIE 

        Een of meer personen belast met het beoordelen van de resultaten. 

6.4  JURY 

Bij elke volgende de bepalingen van dit reglement gehouden wedstrijd dient een 

jury aanwezig te zijn. Zo mogelijk bestaat zij bij voorkeur uit drieschutters van 

een andere eenheid/district, niet zijnde lid van de organiserende kandidaat 

        De jury wordt voor aanvang van de wedstrijd samengesteld. 

        De uitspraak van de jury is bindend. 

6.5  WAPENKEURMEESTER 

        Een persoon belast met de keuring van de wapens, tenminste deskundig op het  

        gebied van die wapens, waarmee op de betrokken wedstrijd wordt geschoten. 

6.6  ANDER PERSONEEL 

Baancommandant/griffier/toezichthouder/tijdwaarnemer, c.q. ander personeel 

belast met de afwikkeling van het schieten. 

 

 

                                              HOOFDSTUK   7 

 

WAPENS EN MUNITIE 

7.1  Er mag alleen worden geschoten met die wapens, die in de betreffende  

Reglementen zijn toegestaan voor de daarin omschreven wedstrijddisciplines. 
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7.2  Er mag alleen worden geschoten met die wapens, die aan de keuringseisen 

voldoen en uit die hoofde zijn goedgekeurd, nadat zij voor de wedstrijd ter 

keuring zijn aangeboden en van die keuring aantekening is gemaakt op het 

inschrijfformulier. 

7.3  Het gebruik van orthopedische handgrepen en/of snel laders en/of andere  

       inrichtingen en/of veranderingen, die het gebruik vergemakkelijken is niet  

       toegestaan. Tenzij in het betreffende Reglement anders is bepaald. 

7.4  Bij deze wapens mag slechts gebruik worden gemaakt van de daarbij behorende  

       munitie, zoals bepaald bij de betreffende reglementen. 

7.5   Het gebruik van lichtspoor, staalkern en/of pantsermunitie is verboden.  

                                                        

 

HOOFDSTUK  8  

 

KEURING VAN WAPENS 

8.1  Keuring der wapens geschiedt door een Keurmeester. 

8.2  Een wapen dient door de gebruiker ongeladen en geopend met de daarbij 

behorende patroonhouder(s) te worden aangeboden. 

8.3  De keuring geschiedt in aanwezigheid van de gebruiker. 

8.4  De schutter/deelnemer is verplicht ongevraagd het bij zijn wapen behorend    

keuringsbewijs bij aankomst op het hem toegewezen schietpunt ter controle aan 

te bieden aan het daartoe bevoegde wedstrijd technisch personeel.  

8.5  Het wedstrijd technisch personeel is bevoegd het wapen aan een herhaalde 

controle te onderwerpen.   

 

 

                                              HOOFDSTUK  9 

 

INRICHTING SCHIETBAAN 

9.1  De schietbaan dient te voldoen aan de veiligheidseisen en veiligheidsvoorschriften,  

       welke volgens landelijke normen zijn vervaardigd. 

9.2  Op de schietbanen dient de positie van de functionarissen genoemd in 6.6. 

zodanig te zijn, dat zij de verrichtingen van de schutters kunnen waarnemen. 

9.3  De schietschijven (houders) moeten zijn voorzien van een voor de schutter 

duidelijk leesbaar nummer, dat overeenkomt met het nummer van het 

bijbehorende schietpunt. Zo mogelijk worden de even en oneven nummers 

omgekeerd ten opzichte van elkaar weergegeven. Bv.: oneven een wit cijfer op 

een zwarte ondergrond en even een zwart cijfer op een witte ondergrond. 

9.4  Op minimaal twee meter voor de schijven wordt indien aan de schutters 

gelegenheid wordt gegeven de schijven te benaderen zo mogelijk een lijn 

gespannen evenwijdig aan de schijven. 

 

 

                                              HOOFDSTUK 10 

 

WAARNEMING 

10.1  Elke teamleider is gerechtigd als waarnemer aanwezig te zijn tijdens het schieten  

        van de schutter(s) van zijn team en het noteren van de resultaten. 
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10.2  Deze waarnemer maakt zich daartoe kenbaar aan de betreffende 

baancommandant als zodanig herkenbaar en is alsdan gerechtigd de belangen van 

zijn team te verdedigen, desnoods de hulp van de jury in te roepen. 

10.3  Hij dient zich tijdens de wedstrijd te houden aan de gestelde regels en draagt zorg  

dat de rust ter plaatse op geen enkele wijze door hem wordt verstoord en dat 

geen schade en/of nadeel aan anderen kan worden berokkend. Hij volg stipt de 

bevelen op van de betreffende baancommandant. 

 

 

                                                HOOFDSTUK  11 

 

DEELNEMERS 

11.1  Aan NPSB kampioenschappen kunnen deelnemen alle medewerkers van de  

        Nationale Politie, Koninklijke Marechaussee en zij die individueel lid zijn van de  

        NPSB (conform NPSB beleid). 

11.2  Deelnemers van dezelfde eenheid kunnen een team vormen en alsdan met een of  

        meerdere teams deelnemen. 

11.3  Een team of korps mag slechts bestaan uit schutters, die als individuele schutter  

        zijn ingeschreven of behoren tot een team van de organisatie.  

11.4  De namen van de schutters, die deel uitmaken van een team, dienen voor 

aanvang van de wedstrijd, schriftelijk bij de wedstrijdleiding te worden bekend 

gemaakt. 

11.5  Iedere deelnemer schiet onder zijn eigen naam. Een deelnemer kan slechts  

         eenmaal voor een team per discipline uitkomen. 

 

 

                                               HOOFDSTUK  12 

 

DISCIPLINE 

12.1  Iedere schutter/deelnemer is verplicht zorg te dragen voor een ordelijk en veilig  

        verloop van het schietgebeuren en zich te houden aan de door of vanwege de  

        baancommandant gegeven commando’s. 

12.2  Iedere deelnemer/schutter is verplicht zich te onderwerpen aan de aanwijzingen  

        van de wedstrijdleiding. 

12.3  Door inschrijving wordt elke deelnemer geacht voor aanvang van de wedstrijd zich  

op de hoogte te hebben gesteld en kennis te hebben genomen van de 

reglementen en is hij verplicht zich aan die reglementen te houden.  

 

 

                                               HOOFDSTUK  13  

 

PROEFSCHOTEN 

13.1  Bij aanvang van de wedstrijd heeft de deelnemer recht op het in het betreffende  

        reglement voorgeschreven/c.q. toegestane aantal proefschoten. 

13.2  Proefschoten mogen alleen voor de aanvang met de wedstrijdschoten worden  

        gelost. 

13.3  Indien de schutter, door het defect raken van het door hem gebruikt wapen,  

        genoodzaakt is om voor het verdere verloop van de wedstrijd een ander, voor die  

        wedstrijd goedgekeurd wapen te gebruiken, dan mag hij met dat wapen opnieuw  

        proefschoten lossen. Het bepaalde in Hoofdstuk 8 van Bijlage II is van toepassing.  
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        Hetzelfde geldt bij het ongerede raken van de baan door een onherstelbaar defect  

        aan de baaninrichting en/of schijven installatie. 

 

 

                                               HOOFDSTUK  14 

 

WEDSTRIJDSCHOTEN 

14.1  Wedstrijdschoten dienen te worden geschoten zonder andere onderbrekingen, dan  

die, welke nodig zijn voor het aanwijzen en opnemen van de treffers en/ of 

wisselen van de schijven, tenzij de onderbreking wordt veroorzaakt door het 

defect raken van de baaninrichting/schijveninstallatie of het wapen. 

14.2  Wanneer de baaninrichting/schijveninstallatie defect raakt blijven de punten  

gehandhaafd en wordt de serie voortgezet zodra het defect verholpen is. 

Desnoods vindt voortzetting plaats op een andere door de wedstrijdleiding 

aangewezen baan. Artikel 13.3 is van toepassing. 

14.3  Onderbreking van de schietduur wegens een defect aan de baan 

inrichting/schijven installatie of het wapen, geeft recht op verlenging van de 

toegestane tijdsduur met een tijd, redelijk gelijk aan de tijd van de onderbreking. 

14.4  Wanneer het wapen defect raakt, wordt de wedstrijd voortgezet met inachtneming  

van de bepalingen genoemd in artikel 12.1; 12.2; 13.3; 14;3; 14.5 en in 

Hoofdstuk 16. 

14.5  Is de storing van een dusdanige aard, dat deze niet binnen een naar de  

       omstandigheden gerekend, redelijke termijn van 15 minuten is op te lossen, dan  

        dient de jury te worden geraadpleegd. Deze beslist dan over de te verlengen tijd. 

 

 

                                               HOOFDSTUK  15 

 

DUBIEUZE SCHOTEN 

15.1  Wanneer een treffer de rand van een der ringen van een schijf raakt, wordt deze  

        gewaardeerd als een treffer van de hoogste van de betrokken ringen. 

15.2  De bepaling van de waarde van een treffer bij dubieuze schoten dient te allen tijde  

        beoordeeld te worden met behulp van een overeenkomstig schotmaat. 

15.3  Het schotmaat mag slechts eenmaal worden geplaatst. 

15.4  Bij twijfel van de telcommissie en/of wanneer de schutter het niet eens is met de  

        beslissing van de telcommissie, beoordeelt de jury, waarna deze beslist. 

15.5  De schutter aanvaardt de uitspraak van de jury door verdere deelname aan de  

        wedstrijd. 

15.6  Op de beslissing van de jury is geen beroep mogelijk. 

 

 

                                               HOOFDSTUK  16  

 

STORINGEN 

16.1  Het defect raken van de baaninrichting/schijveninstallatie. 

16.2  Een storing kan geldig of ongeldig zijn door: 

a. fout van de schutter, 

b. mankement aan het wapen, 

c. mankement aan de munitie (gaat niet af, vuurt niet). 
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16.2.1 GELDIGE STORINGEN: 

a. patroon gaat niet af,  

b. kogel/projectiel blijft in de loop zitten, 

c. wapen vuurt niet of werkt niet naar behoren als de trekker wordt  

    overgehaald. 

16.2.2 ONGELDIGE STORINGEN: 

a.  de deelnemer heeft de actie van zijn wapen geopend. (slede geopend,   

     grendel geopend, waardoor de aard van de storing niet meer of moeilijk  

     te achterhalen is), 

b.  de veiligheidspal was ingeschakeld (betreft karabijn), 

c.  de deelnemer heeft het wapen niet geladen of doorgeladen, 

          d.  de deelnemer heeft de trekker niet voldoende overgehaald, 

          e.  de storing is te wijten aan een oorzaak die door de deelnemer  

     redelijkerwijs vermeden kon worden. 

16.3  De schutter is gerechtigd een storing niet te melden. 

        Hij herstelt zijn fout, en vervolgt zijn serie binnen de toegewezen tijd .             

16.4  Een storing als bedoeld in artikel 16.2 onder a komt niet voor tijdvergoeding in  

        aanmerking.  

16.5  Overigens meldt de schutter een storing aan de baancommandant, door zijn vrije  

hand op te steken, terwijl de loop van het wapen naar de kogelvanger blijft 

gericht.   

16.6  De baancommandant is dan verantwoordelijk voor het verhelpen van de storing. 

Zo nodig doet hij dit met behulp van een wapendeskundige. Hij beoordeelt de 

aard van de storing; op geldigheid of ongeldigheid. 

16.7  Wanneer een defect aan het wapen niet onmiddellijk kan worden gerepareerd, 

mag de schutter gebruik maken van een goedgekeurd vervangend wapen, met 

dien verstande, dat het vervangend  wapen van hetzelfde merk, type en kaliber is.  

16.8  Indien een wedstrijd met een vervangend wapen wordt vervolgd  worden de  

punten, behaald in die serie waarin het wapen defect is geraakt, vervallen 

verklaard. Na de proefschoten worden de resterende series afgewerkt. Bij twijfel 

beslist de jury. 

 

 

                                              HOOFDSTUK  17 

 

GELDIGHEID VAN HET SCHOT 

17.1 Elk gelost schot is een geldig schot. Ook al is het feit dat de kogel de loop verlaat  

         te wijten aan de fout van de schutter.  

17.2 Wanneer een schutter een of meer schoten op een verkeerde doch wel aan hem 

         toegewezen schijf heeft gedaan, dan dient hij dit onverwijld te melden aan de  

         baancommandant. 

17.3 De baancommandant houdt hiervan aantekening op het scoreformulier en/of de 

        schijf van de betreffende schutter. Er worden dan twee punten in mindering 

        gebracht op de score. 

17.4 Vermeldt de schutter het niet, dan worden de op de verkeerde schijf geloste  

         schoten als afzwaaiers beschouwd en als zodanig gewaardeerd. Wordt het aantal  

maximale te lossen schoten overschreden dan wordt er gehandeld in gevolge 

artikel 17.7. 

17.5.A Wanneer een schutter een of meer schoten op een andere, dan de hem  

           toegewezen schijf heeft gedaan, dan dient hij dit onmiddellijk/onverwijld aan de  
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baancommandant te melden. Dergelijke schoten worden beschouwd als 

afzwaaiers. 

17.5.B Wanneer een schutter merkt, dat er op een aan hem toegewezen schijf meer  

           treffers zichtbaar worden/zijn dan het aantal door hem geloste schoten, dient hij  

           dit onverwijld aan de baancommandant te melden. 

17.6 De  baancommandant houdt hiervan aantekening op het scoreformulier en/of de 

         schijf van de betreffende schutter. 

17.7  Wanneer met in achtneming van het voorgaande, bij het opnemen van de treffers 

        blijkt, dat een schutter MINDER dan het mogelijk te behalen aantal treffers heeft  

        en een andere schutter MEER dan het mogelijk te behalen aantal treffers heeft en   

        redelijkerwijs is aan te nemen, dat een treffer afkomstig kan zijn van de schutter,  

        die MINDER treffers op de schijf heeft, dan wordt als volgt gehandeld: 

         a.  Van de schijf met MINDER dan het mogelijk te behalen aantal treffers  

                         wordt het resultaat van de aanwezige treffers genoteerd op het  

                         scoreformulier; 

           b.  Van de schijf met MEER dan het mogelijk te behalen aantal treffers  

                         worden, met inachtneming van het gestelde in 17.5 de HOOGSTE  

                         treffers genoteerd. 

17.8  Blijkt bij het opnemen van de treffers, dat bij een der schutters een schijf MEER  

treffers heeft dan het mogelijk te behalen aantal en dat bij alle andere schijven 

het mogelijk te behalen treffers aanwezig is, dan wordt de schutter die op de 

schijf MEER treffers heeft geschoten GEDISKWALIFICEERD. 

17.9  Als niet achterhaald kan worden van wie de teveel geplaatste schoten afkomstig  

        zijn, dan wordt de wedstrijd overgeschoten, voor die bepaalde schutters. Bij  

        weigering wordt de schutter gediskwalificeerd. Munitie wordt dan ter beschikking  

        gesteld door de NPSB. 

 

 

                                              HOOFDSTUK  18 (is vervallen) 

. 

 

                                              HOOFDSTUK  19 

 

RANGSCHIKKING: 

19.1   Rangschikking geschiedt overeenkomstig de bepalingen van de betreffende 

reglementen. 

 

 

                                              HOOFDSTUK  20 

 

VERSLAGLEGGING EN UITSLAGEN: 

20.1 Het verslag en de uitslag van een schietwedstrijd dient uiterlijk veertien dagen na  

        de wedstrijd of na de laatste dag daarvan ter kennis te worden gebracht aan: 

a.  de deelnemende vereniging, 

b.  de betrokken gedelegeerde, 

c.  de bondsgedelegeerde zo deze niet de betrokken gedelegeerde is, 

d.  de rubriekverzorger van het bondsorgaan/afd. communicatie van de  

     NPSB, 

e.  eventueel verlenging is mogelijk in overleg. 

Hierbij worden de regels, vervat in de AVG, toegepast.  
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20.2  Wanneer het een wedstrijd betreft waarvan de prijsuitreiking op een later tijdstip  

dan na afloop van de wedstrijd zal plaatsvinden, dan dient bij de uitslag vermeld 

te worden de uiterste datum, waarop bezwaren tegen deze wedstrijduitslag 

kunnen worden ingediend. Bij deze uitslag wordt dan tevens de datum, plaats en 

tijdstip van de prijsuitreiking vermeld.  

20.3  De termijn voor het indienen van bezwaren kan niet korter duren dan maximum 

een week. De bezwaren worden ingediend bij de betrokken gedelegeerde. Deze 

beslist, de beide partijen te hebben gehoord. Op de beslissing van de 

gedelegeerde is beroep mogelijk binnen veertien dagen nadat de gewraakte 

beslissing ter hunner kennis is gekomen. Op beslissingen in eerste instantie 

genomen door de gedelegeerde, is beroep mogelijk bij de straf- en 

protestcommissie van de NPSB. 

20.4  Een deelnemerslijst (of exemplaar van de uitslagenlijst) van de betrokken  

        deelnemers dient te worden gezonden aan het bondsbureau. 

20.5  Het verslag met een eventueel verkorte uitslagenlijst dient in het officiële orgaan  

        van de NPSB te worden geplaatst. 

20.6  Onder verslaglegging van de gedelegeerde wordt mede begrepen een financieel   

        verslag van het gehouden evenement. 

20.7  Een financiële begroting van de inkomsten/uitgaven dient ter goedkeuring worden  

        voorgelegd c.q. besproken met de gedelegeerde. 

20.8  Een batig saldo vervalt aan de organisator. (De organisator dient te handelen  

        overeenkomstig de richtlijnen van het bestuur van de NPSB (i.c. de penning-  

meester). 

M.i.v. 2014 dienen, via de gedelegeerde(n) alle inleggelden te worden 

overgemaakt aan de NPSB, terwijl alle gemaakte kosten tegelijkertijd kunnen 

worden gedeclareerd. 

 

 

                                              HOOFDSTUK  21 

 

PRIJZEN: 

21.1  KORPSPRIJZEN:  

         Per discipline zijn er drie korpsprijzen. Aan de kampioen wordt een door de NPSB  

         ter beschikking gestelde wisselprijs uitgereikt. Bij de Korpsprijzen worden aan de   

         betrokken korpsschutters NPSB eremetaal uitgereikt.         

21.2  INDIVIDUELE PRIJZEN: 

         Per discipline zijn er drie personele prijzen, bestaande uit NPSB eremetaal. Aan de  

         Kampioen wordt tevens een door de NPSB ter beschikking gestelde wisselprijs  

         uitgereikt. 

21.3  De winnaar van de wisselprijs is verplicht zorg te dragen: 

        a. dat deze  in goede staat wordt gehouden, 

        b. dat de gravering van de prijs wordt verzorgd. Zij kan de kosten onder  

                        vermelding van de wedstrijd daarvan declareren via de gedelegeerde  

                        sportschieten bij de penningmeester van de NPSB, 

c. dat de wisselprijs bij aanvang van het volgende kampioenschap bij de  

     organisator wordt ingeleverd. 

21.4   Voor de nationale kampioenschappen zal het eremetaal bestaan uit de officiële  

          NPSB medailles met een rood-wit-blauw draaglint. 

21.5   ANDERE PRIJZEN: 

          Door de organisator van een wedstrijd kan, bv. in verband met een te vieren   
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          jubileum o.i.d. aan iedere deelnemer een herinnering worden aangeboden in de  

          vorm van een kleinigheid of kunnen meer individuele prijzen worden toegekend.  

          Deze prijzen zullen dan buiten het budget van de NPSB kampioenschappen vallen  

          en worden uit eigen middelen bekostigd. 

21.5    De kosten van de prijzen moeten worden gedragen door de inschrijfgelden van de  

          deelnemers. 

 

                                                HOOFDSTUK  22 

 

VERBODSBEPALINGEN: 

VEILIGHEID: 

22.1  Het is niet toegestaan: 

          Op een schietbaan of in de daarbij behorende gebouwen anders dan op een  

          schietpunt, zich te bevinden met enig wapen waarin zich munitie bevindt. 

22.2   Op enig schietpunt het wapen, patroonhouder te laden zonder daartoe verkregen  

          commando en het wapen met minder of meer dan vijf patronen te laden, tenzij de   

          baancommandant anders beslist.   

22.3 Op een schietpunt de loop van een geladen wapen in een andere richting te  

          brengen dan naar de kogelvanger. 

22.4   Zich zonder toestemming te bevinden binnen de door de organisator aangegeven 

          en zo mogelijk afgebakende c.q. afgesloten ruimte. 

22.5  Met vuren te beginnen of met vuren door te gaan zonder toestemming. 

22.6  Tussen het eerste en het laatste wedstrijdschot het schietpunt te verlaten zonder  

           toestemming, van de baancommandant.   

22.7  Enige handeling te verrichten die in strijd is met de veiligheid. 

22.8  Voorafgaande aan of tijdens de wedstrijd op enigerlei wijze alcoholhoudende en/of  

          stimulerende middelen te gebruiken. 

 

OVERIGEN: 

Het is verboden: 

22.9 Aan de standaard uitvoering van een te gebruiken dienstwapen veranderingen  

           en/of aanvullingen aan te brengen c.q. te laten aanbrengen. 

22.10 Zich te bevinden tussen de lijn en de schijven, als bedoeld in artikel 9.4 zonder  

          toestemming van de baancommandant. 

22.11 De schutter gedurende de wedstrijd op enigerlei wijze inlichtingen te geven, dan  

          wel te adviseren of te coachen, dan in overleg met de baancommandant en/of  

          jury. 

22.12 Enige overtreding of onregelmatigheid te plegen, waardoor een ander aan gevaar  

wordt blootgesteld of aan een ander schade en/of nadeel wordt of kan worden  

toegebracht. 

 

 

                                              HOOFDSTUK  23 

 

STRAFBEPALINGEN: 

23.1 Overtredingen van de bepalingen van dit Reglement of de overige Reglementen  

kunnen leiden tot straffen c.q. uitsluiting van deelname overeenkomstig de 

bepalingen in de bedoelde reglementen. 
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23.2  De wedstrijdleiding kan te allen tijde al dan niet in overleg met de 

baancommandant een schutter onmiddellijk van verdere deelname uitsluiten bij 

gebleken veiligheidsovertredingen en/of ander ernstig ontoelaatbaar gedrag. 

23.3  Bij strafoplegging vindt geen restitutie plaats van kosten en inschrijfgelden. 

 

 

                                                HOOFDSTUK  24 

 

BEROEP: 

24.1  Bezwaren en/of protesten tegen enige maatregel en/of besluit kunnen bij de jury 

worden ingediend, nadat de klager zijn bezwaar duidelijk op schrift heeft 

gesteld/doen stellen en dit geschrift doet vergezellen van betaling van een bedrag 

aan het voor die wedstrijd geldende inschrijfgeld aan de wedstrijdleiding.  

24.2  De jury beslist op kosten van ongelijk. 

 

 

                                                HOOFDSTUK  25 

 

OVERIGE REGLEMENTEN:  

25.1  Naast deze Algemene Reglementen zullen voor de genoemde wedstrijden 

eveneens de hierna te noemen bepalingen van toepassing zijn: 

A:  Wedstrijden op dienstwapens: 

1:   PRECISIE SCHIETEN  volgens het Reglement Dienstwapens  

      Precisieschieten, 

    2:   PARCOURS SCHIETEN  volgens het Reglement Politie Parcours, 

B:  Wedstrijden op sportwapens volgens het geldende I.S.S.F. Reglement  

      c.q. KNSA Reglement c.q. Reglementen van de M.L.A.I.C. 

 

AFWIJKINGEN: 

25.2  Van de geldende regels mag, indien door feiten en /of omstandigheden daartoe 

noodzaak bestaat, worden afgeweken, mits de afwijkende regels in de 

wedstrijdaankondiging duidelijk onder de aandacht worden gebracht. 

25.3   Overigens dient de organisator van een wedstrijd, die onder auspiciën van de 

NPSB enige andere schietwedstrijd wenst te organiseren op een al dan niet in dit 

Reglement vermeld wapen, dan wel op een niet vermelde wijze, deze wedstrijd te 

houden aan de hand van het schiet en wedstrijdreglement van de KNSA en/of 

I.S.S.F./M.L.A.I.C.  

 

 

                                                HOOFDSTUK  26 

 

INSCHRIJFGELDEN: 

26.1  Inschrijfgelden worden vastgesteld bij bondsbesluit. Zie hiervoor bijlage III. 

 

 

                                               HOOFDSTUK  27 

 

SLOTBEPALINGEN: 

27.1  Voor zover nodig en noodzakelijk zijn de bepalingen van dit Reglement op een 

ieder van toepassing. 
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27.2  In de gevallen waarin dit Reglement niet voorziet, beslist de gedelegeerde. 

 

 

 

 

BIJLAGE  I 
 

WEDSTRIJDTECHNISCH PERSONEEL als bedoeld in hoofdstuk 6. 

 

WEDSTRIJDLEIDING: (als bedoeld in artikel 6.1 A.R.) 

Een of meer personen belast met de algehele leiding van de wedstrijd. 

Bij meerdere personen zal ieder en deeltaak van het geheel worden toebedeeld, doch een 

persoon zal dan de supervisie hebben. 

 

TAAK: 

De wedstrijdleider is verantwoordelijk voor het gehele verloop van de wedstrijd en de 

coördinatie tussen hen, die met een deeltaak zijn belast.  

Hij zorgt: 

• dat een wedstrijdvergunning wordt aangevraagd,  

• dat een aankondiging wordt gemaakt, met eventuele  afwijkingen,  

• dat deze in het NPSB orgaan wordt geplaatst, 

• dat deze tijdig worden verzonden aan belanghebbende, 

• dat een schietschema/rooster wordt gemaakt, 

• dat een voorinschrijving wordt geregeld, 

• dat iedere deelnemer tijdig op de hoogte kan zijn van zijn tijd/baanindeling evt. 

via contact persoon, 

• dat de banen in gereedheid worden gebracht, 

• dat de schijven worden gemaakt, genummerd etc., 

• dat voor een goed functioneren voldoende personeel wordt aangetrokken, o.a. 

− Voor het secretariaat 

− Voor de telcommissie 

− Voor de Jury 

− Voor de wapencontrole 

− Baancommandanten (en) 

− Baangriffier(s) 

− Toezichthouders(s)/tijdwaarnemers   

− EHBO post, overige taken, 

• dat dit personeel deskundig is voor de hen toebedeelde taak, 

• dat voldoende materialen aanwezig zijn, o.a.: 

− Schijfspiegels 
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− Plakmateriaal 

− Aanwijsstokken 

− Stopwatches  

− Kaliber maten         

− EHBO uitrusting       

− Trekker druk  meetapparatuur 

− Meet en weegapparatuur t.b.v.    

− Wapens, kleding en uitrusting 

− Scorebriefjes/scorebord, 

− Administratie uitrusting (kwitantieblok), 

• dat strafopleggingen worden toegepast en ten uitvoer worden gelegd. 

 

SECRETARIAAT: (als bedoeld in artikel 6.2 A.R.) 

Een of meer personen belast met de afwikkeling van alle administratie ter ondersteuning 

van de wedstrijdleiding. 

TAAK: 

Het secretariaat verzorgt o.a. 

− De inschrijvingen  

− Het innen van inschrijfgelden 

− De controle op wedstrijdlegitimatie 

− Het innen van verhogingen en boetes   

− Het innen van appel kosten en andere kosten 

− Noteren van de scores 

− Uitreiken van de score briefjes. 

 

 

TELCOMMISSIE: (als bedoeld in artikel 6.3 A.R.) 

Een of meer personen belast met het beoordelen van de resultaten. 

 

TAAK: 

Het beoordelen, aan de hand van de schijfspiegel, het door de schutter daarop behaalde 

resultaat. 

Bij twijfel/dubieuze schoten wordt het betreffende schot door 3 onafhankelijke tellers 

gewaardeerd. 

Tellers kunnen in dit verband ook juryleden zijn. Anders vindt de waardering plaats onder 

toezicht van een of meerdere juryleden. De 3 tellers waarderen het schot naar eigen 

inzicht en goeddunken met gebruikmaking van een voorgeschreven schotmaat. Direct na 

waardering spreken de tellers zich gelijktijdig uit over de uitkomst. Deze uitkomst is 

bindend. Een eventueel geschil in waardering wordt tenietgedaan door een altijd 

aanwezige meerderheid van stemmen. 
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Bij geschillen is zij VERPLICHT het oordeel van de jury te raadplegen. Alsdan beslist de 

jury. Hiervan wordt aantekening gehouden.  

Op deze beslissing van de jury is geen beroep mogelijk. 

Het noteren van de behaalde resultaten dient te geschieden op de juiste en daarvoor 

bestemde scorebriefjes. 

Het veiligstellen van de schijfspiegels tot het tijdstip waarop geen beroep meer mogelijk 

is op de beoordeling daarvan. 

 

JURY: (als bedoeld in artikel 6.4 A.R.) 

Meerdere personen belast met oordelen, het slechten van geschillen, het toezien op de 

juiste naleving en het doen van bindende uitspraken. 

  

TAAK: 

Beoordeling van alle wedstrijd technische elementen op de juiste uitvoering volgens de 

reglementen. 

Het voorkomen, dat zich onregelmatigheden voordoen. 

Beoordelen van geschillen, het nemen van beslissingen en het doen van uitspraken 

hierover. 

Deze uitspraken zijn BINDEND. 

Heeft het recht om te beschikken over alles, wat kan dienen om tot een juiste beslissing 

te komen. 

Is te allen tijde bevoegd, ook buiten de in de reglementen omschreven gevallen, om bij 

een zelf geconstateerde of bij een gerapporteerde overtreding of onregelmatigheid, ook 

al is deze niet in het reglement genoemd en waardoor een ander aan gevaar blootgesteld 

is (geweest) of aan en ander schade en/of nadeel is of kon worden toegebracht, de 

schuldige van verdere deelname aan de wedstrijd uit te sluiten. 

Alsdan worden de door schuldige geschoten series geannuleerd. 

Bij uitsluiting worden geen (inleg)- gelden gerestitueerd. 

 

 

WAPENKEURMEESTER: (Een persoon als bedoeld in artikel 6.5 A.R.) 

 

TAAK: 

Hij is belast met de algehele controle op de technische staat van onderhoud van wapens, 

waarmee zal worden geschoten, doch in het bijzonder op die punten, welke in de 

onderscheidene reglementen zijn genoemd en aan welke bepaalde eisen die wapens 

moeten voldoen. 

De wapenkeurmeester ziet er dan ook bij de keuring o.a. op toe, zonder het wapen 

onnodig te demonteren, dat: 

a:   het wapen technisch in goede staat verkeert, 

b:   het wapen aan de gestelde wedstrijdeisen voldoet, 

c:   met name de veiligheidsinrichtingen goed functioneren, 

d:   de trekker druk voldoet aan de gestelde eisen voor de betreffende wedstrijd, 

e:   het wapen niet is voorzien van telescopische/optische richtmiddelen. 

Het wapen wordt afgekeurd, indien het NIET aan de gestelde eisen voldoet. 

Het wapen wordt goedgekeurd, indien het WEL aan de gestelde eisen voldoet. 

Het resultaat van de keuring dient zodanig te worden vastgelegd, dat te allen tijde 

controle daarop mogelijk is, dus ook de afgekeurde wapens. 

Goedkeuring kan o.a. blijken uit: 

A: een schriftelijke verklaring, welke het wapen omschrijft, het wapennummer  
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    en de keuringsdatum vermeldt en tevens van een paraaf is voorzien. 

B: een keurmerk. 

 

ANDER PERSONEEL: 

Onder ander personeel als bedoeld in artikel 6.6 wordt onder andere verstaan: 

 

BAANCOMMANDANT(EN) 

Perso(o)n(en), welke is/zijn belast met de algehele leiding op de schietbaan. 

 

TAAK: 

De baancommandant is herkenbaar en draagt er tevens o.a. zorg voor: 

Dat er algehele rust heerst op de baan tijdens het schieten. Dat schutters en/of griffiers 

niet worden gestoord door wie of wat dan ook, zoals o.a. aanwezige bezoekers. 

De baancommandant is gerechtigd storende elementen te doen ophouden c.q. te 

verwijderen, indien mogelijk en noodzakelijk. 

De baancommandant dient uitvoering te geven aan de bepalingen van dit Reglement. 

 

GRIFFIER(S) 

 

TAAK: 

Schrijfwerkzaamheden op de baan en assistentie van de baancommandant. 

 

TOEZICHTHOUDERS/TIJDWAARNEMERS 

 

TAAK: 

Zie bijlage I Reglement Politie Parcours, art. 12.0  e.v. 
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BIJLAGE   II 
 

 

De NPSB is in het bezit van een aantal baankijkers. Deze kijkers zijn door de organisator 

in bruikleen te verkrijgen via de gedelegeerde. 

De organisator is verplicht om deze kijkers als “een goed huisvader” te beheren, zo 

spoedig mogelijk na de afloop van het evenement te retourneren. 

 

SCOREFORMULIEREN: 

De organisator is verplicht voor de registratie van de wedstrijdresultaten bij wedstrijden 

op dienstwapens en bij parcoursschieten gebruik te maken van de officiële score 

formulieren. 

Van het scoreformulier is het originele deel bestemd voor het wedstrijdsecretariaat en 

het duplicaat deel voor de betrokken schutter/teamleider. 

Het duplicaat-deel wordt aan de schutter/teamleider overhandigd, nadat deze het (duplo) 

formulier heeft goedgekeurd en die goedkeuring heeft bekrachtigd met zijn paraaf. De 

griffier parafeert het (duplo) formulier eveneens. 

Het registreren van de resultaten kan ook middels een geautomatiseerd systeem 

plaatsvinden, waarbij tevens wordt voldaan aan het gestelde in deze aanhef genoemd. 

 

SCHIJVEN: 

Schietschijven voor het DIENSTWAPEN PRECISIESCHIETEN zijn verkrijgbaar via de 

gedelegeerde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE  III 
 

 

Inschrijfgelden voor de diverse onderdelen zijn vastgesteld zoals genoemd in de 

uitnodiging/aankondiging: 

• Korps Pistool  

• Korps Karabijn 

• Individueel Pistool  

• Individueel Karabijn 

• Korps Parcours  

• Individueel Parcours  
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Buiten de bepalingen van het Algemeen Reglement zijn bij de PRECISIE schiet- 

wedstrijden met dienstwapens eveneens de volgende regels van toepassing. 

 

 

                                                HOOFDSTUK  1 

 

SOORTEN WEDSTRIJDEN: 

1.1. Het Reglement Dienstwapens Precisieschieten kent twee soorten, met name: 

1. Wedstrijden met het dienstpistool/karabijn, 

2. Wedstrijden met pistool als bedoeld in Hoofdstuk 3 van het Algemeen 

reglement. 

 

                                     HOOFDSTUK  2 

 

WEDSTRIJDEISEN: 

2.1  Bij wedstrijden op pistool wordt geschoten: 

− Op een afstand van 25 meter. 

− Houding, vrij staand, vrije hand. 

− Maximaal 5 proefschoten, 4 x 5 wedstrijdschoten. 

− De totale tijdsduur  maximaal 30 minuten, met dien verstande dat een serie 

van 5 schoten niet langer dan 6 minuten mag duren.  

2.2  Bij wedstrijden op karabijn wordt geschoten: 

− Op een afstand van 100 meter. 

− Houding, liggend, vrije hand. 

− Maximaal 5 proefschoten, 4 x5 wedstrijdschoten. 

− De totale tijdsduur maximaal 30 minuten, met dien verstande, dat een serie 

van 5 schoten niet langer dan 6 minuten mag duren. 

 

                                       HOOFDSTUK  3 

 

SCHIJVEN: 

3.1  Op de wedstrijdschijven, zowel voor pistool als karabijn wordt gebruik gemaakt 

van de gewijzigde schijf “Lonneker”. 

             Roos    (wit) 5 centimeter diameter   

         Ring 9   (wit) 

      Ringen 8 t/m 5 (zwart) ringdikte 2,5 centimeter 

       Ringen 4 t/m 1 (wit) 

3.2 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 9.1 A.R. wordt indien een schietbaan  

zodanig is ingericht, dat geen waarnemingspost aanwezig is, na de proefserie 

geschoten op een doel, dat bestaat uit een of meerdere schijven, in alfabetische 

volgorde gemerkt en voorzien van serienummer en baannummer dat 

overeenkomt met de betreffende schutter. 

3.3 Op elk van die schijven mogen, afhankelijk van het aantal te gebruiken schijven,  

hoogstens het maximale daarvoor bestemde aantal schoten voorkomen. 

3.4  De telling van de 20 wedstrijdschoten geschiedt in alfabetische volgorde van de 

schijven. 

3.5  Voor elk 10 schoten van een wedstrijd dient per schutter een nieuwe schijf te 

worden gebruikt. 
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                                              HOOFDSTUK  4 

 

WAPENS EN MUNITIE: 

4.1  Ingevolge artikel 7.1 van het  A.R. zijn voor de toepassing van dit Reglement voor  

het pistoolschieten slechts toegestaan die wapens en munitie, die van dienstwege 

zijn verstrekt. 

            a. Walther P99Q-NL, 9x19 mm;  

            b. Glock, model 17, kaliber 9x19mm. 

Andere door de dienst verstrekte wapens dienen te worden gedekt door een 

schriftelijke verklaring van het diensthoofd c.q. chef waarin is opgenomen: 

            a: de omschrijving van het betreffende wapen. 

            b: de persoon aan wie het betreffende wapen is uitgereikt. 

4.2  Ingevolge artikel 7.1 van het A.R. zijn voor de toepassing van dit Reglement voor 

het karabijnschieten slechts toegestaan het volgende wapen: 

           a:  Winchester karabijn model M 1, kaliber .30. 

4.3  Genoemde wapens zijn slechts toegestaan in de standaard 

fabrieksuitvoering/uitvoering vastgesteld door de bewapeningscommissie 

Nationale Politie/Defensie.  

4.4  Het gebruik van orthopedische handgrepen en/of snel laders evenals andere 

inrichtingen en/of veranderingen, die het gebruik vergemakkelijken is niet 

toegestaan. 

4.5  De minimale trekkerdruk moet voldoen aan de landelijke ingestelde 

inspectienorm. Deze is: 

▪ Voor pistool 1500 gram.  

▪ Voor karabijn 2200 gram. 

4.6 Voor toepassing van dit Reglement mag slechts worden geschoten met de van 

dienstwege verstrekte munitie.  

4.7  Voor karabijn mag alleen met standaard munitie worden geschoten. 

 

 

                                              HOOFDSTUK  5 

 

KEURING VAN WAPENS: 

5.1  Met in acht neming van de bepalingen van het A.R. Hoofdstuk 7 dient, voordat 

met een vuurwapen een wedstrijd mag worden geschoten, dit wapen door de 

gebruiker aan de keurmeester ter keuring te worden aangeboden. 

5.2  Voldoet een wapen aan de gestelde eisen, dan ontvangt de gebruiker hiervoor een 

verklaring. 

5.3    De schutter is verplicht aan her controle op de wapenkeuring mee te werken, 

indien dit plaats vindt voordat het eerste schot is gelost en/of na beëindiging van 

de wedstrijd. 

5.4    De beslissing tot her controle op de wapenkeuring is slechts voorbehouden aan de 

juryleden.  

 

 

                                               HOOFDSTUK  6 

 

INRICHTING SCHIETBAAN: 
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6.1  Buiten de bepalingen van Hoofdstuk 9 van het A.R. zijn voor de toepassing van dit 

Reglement ook de volgende bepalingen van toepassing. 

6.2  De schietschijven dienen te zijn voorzien van het wedstrijdnummer, dat behoort 

bij de naam van de deelnemer. 

6.3  De schijfhouders dienen tevens een mogelijkheid te bieden om de schijven in 

hoogte variabel op te hangen (= politieparcours). 

6.4  Voor het politieparcours dient de lengte van de schietbaan minimaal 30 meter te 

bedragen, gemeten vanaf de plaatsing van de schijven. 

6.5  Iedere schutter dient een breedte van 1.50 meter ter beschikking te hebben. 

6.6    Van de in punt 6.2 tot en met 6.5 genoemde bepalingen mag in overleg met de 

bondsgedelegeerde worden afgeweken, mits dit duidelijk in de 

(wedstrijd)aankondiging wordt omschreven.  

 

 

                                              HOOFDSTUK  7 

 

DEELNEMERS: 

7.1    Aan wedstrijden kan worden deelgenomen overeenkomstig de bepalingen van 

Hoofdstuk 11 van het A.R. 

7.2    Er zijn drie soorten deelnemers: 

          a. individuele deelnemers als bedoeld in 11.1 A.R.; 

         b. korps deelnemers als bedoeld in 11.2 A.R.; 

         c. andere deelnemer niet zijnde NPSB lid, als bedoeld in 11.2 A.R.. 

7.3   Voor de toepassing van dit Reglement zijn voor een team/korps als bedoeld in 

11.3 A.R. minimaal 3 en maximaal 4 schutters toegelaten. Voor de bepalingen van 

de rangorde worden de scores van de 4 schutters bijeengeteld of de drie hoogste 

scores van de 4 deelnemers. In dat laatste geval worden van ALLE korpsen slechts 

de 3 hoogste uitslagen in de rangschikking geteld. 

7.4  Onverminderd de bepalingen van Hoofdstuk 10 van het A.R. kan aan het 

Nationale Kampioenschap slecht worden deelgenomen: 

A:   Voor het INDIVIDUELE kampioenschap door: 

1 Medewerkers van politie en Koninklijke Marechaussee,  

     gepensioneerden Politie en Koninklijke Marechaussee,  

     en zij die individueel lid zijn volgens de statuten van de NPSB,      

2 De individuele kampioen van het voorgaande jaar,  

3 Schutters die deel uit maken van het team/korps dat uitkomt op 

het nationaal kampioenschap. 

B:   Voor het KORPS kampioenschap: 

1   Schutters die deel uit maken van het team/korps dat uitkomt op      

     het nationaal kampioenschap, 

2   De korps kampioen van voorgaande jaar, 

3   Een KORPS van de organisator. 

7.5    De korpsschutters schieten op dezelfde dag en tijd hun wedstrijdserie. 

 

 

                                              HOOFDSTUK  8 

 

PROEFSCHOTEN: 

8.1    Het ingevolge Hoofdstuk 13 van het A.R. toegewezen aantal proefschoten is voor 

dit Reglement bepaald op 5 (vijf). 
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8.2  Overigens zijn voor dit reglement de volgende regels van toepassing. 

8.3   De proefschoten dienen te worden afgevuurd op een als zodanig gemerkte 

proefschijf. 

8.4   Indien op een der schietpunten proefschoten worden gelost dan mogen op de 

andere schietpunten geen wedstrijdschoten worden gelost.    

8.5  Zo nodig dienen, na afloop van het proefschieten de wedstrijdschijven te worden 

gecontroleerd op treffers. 

 

 

                                              HOOFDSTUK  9 

 

WEDSTRIJD SCHOTEN: 

9.1   Het ingevolge hoofdstuk 14 van het A.R. toegewezen aantal wedstrijdschoten is 

voor dit Reglement bepaald op 20 (twintig).  

9.2   Overigens zijn de volgende regels van toepassing: 

Indien het voor de rangschikking noodzakelijk is, dat een barrage plaats vindt, 

bestaat deze barrage uit 5 (vijf) schoten. 

9.3  Deze barrage vindt niet eerder plaats dan dat eerst het aantal mouches, tienen, 

negens enz. zijn geteld en is de uitslag dan nog gelijk dan vindt een barrage 

plaats zoals genoemd in artikel 9.2. 

 

 

                                              HOOFDSTUK  10 

 

DUBIEUZE SCHOTEN: 

10.1  Onverminderd de bepalingen van Hoofdstuk 15 van het A.R. is voor de toepassing 

van dit Reglement tevens het volgende van kracht. 

De schotmaat geeft voor de toepassing in dit Reglement tevens de berekening in 

7.62 mm en 9 mm weer. 

 

 

                                              HOOFDSTUK  11 

 

STORINGEN: 

11.1 Bij storingen wordt gehandeld overeenkomstig het A.R. 

  

 

                                              HOOFDSTUK   12 

 

AANWIJZEN EN OPNEMEN VAN TREFFERS: 

12.1  De wedstrijdschijven worden geteld op het telbureau en de resultaten worden 

vermeld op het scoreformulier. 

12.2   PISTOOL/KARABIJN. Bij gebruik van vaste pistool/karabijnschijven geschiedt het 

opnemen van de treffers indien mogelijk na iedere serie van 5 (vijf) schoten. 

Alsdan begeeft de telcommissie zich met de baangriffiers naar de schijven en wijst 

hij de 5 (vijf) treffers aan de schutter aan en noemt daarbij luid het 

waarderingscijfer van elke treffer. Tegelijkertijd noteert de baangriffier 

de waarderingscijfers op het scoreformulier van de schutter. Wanneer de 

telcommissie de volgende schijf heeft bereikt kan worden begonnen met het 

wisselen van de schijven. Bij gebruik van mechanisch bewogen schijven laat de 
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schutter na elke serie van 5 (vijf) schoten na verkregen commando van de 

baancommandant de schijf terugkomen, waarna de griffier de resultaten noteert 

en er op toeziet dat de treffergaten worden dichtgeplakt. 

12.3  Voorafgaand aan de wedstrijd kan de wedstrijdleiding beslissen dat de resultaten 

op een andere wijze worden geteld en gewaardeerd. Dit wordt vooraf aan de 

deelnemers kenbaar gemaakt. 

12.4 Het gebruik van een baankijker is toegestaan. 

 

 

                                              HOOFDSTUK  13 

 

RANGSCHIKKING: 

13.1 De rangschikking van de deelnemende korpsen/teams geschiedt naar het aantal 

van de 4 (vier) wedstrijdseries van elke korps/team schutter.  

Bij gelijkheid van korps/team naar het hoogste aantal mouches, tienen, negens, 

achten, enz. in de 4 korpsseries.  

Bij gelijk aantal punten volgt er een barrage waarbij een schutter van elke 

korps/team 5 (vijf) schoten, lost, NIET voorafgegaan door proefschoten, binnen 5 

(vijf) minuten. 

Het KORPS dat in deze rangschikking het hoogste staat is NPSB KAMPIOEN. 

13.2  De rangschikking van de schutters in de individuele wedstrijd geschiedt naar het 

hoogste aantal punten, behaald in de 4 (vier) wedstrijdseries. 

Bij gelijk aantal punten van twee of meer schutters naar het meeste aantal 

mouches, tienen, negens, achten, enz. in de 4 (vier) wedstrijdseries. 

Bij gelijkheid van het aantal punten en het aantal mouches, tienen, negens, enz. 

van twee of meer schutters, die het hoogst zijn geplaatst, kan ter bepaling van 

het persoonlijke kampioenschap, indien de mogelijkheid aanwezig is de 

rangschikking worden bepaald door een barrage. Die schutters schieten dan 5 

(vijf) schoten, NIET voorafgegaan door proefschoten, binnen 5 (vijf) minuten. De 

schutter die in deze rangschikking het hoogste staat is NPSB KAMPIOEN. 

13.3 Karabijn:  Er wordt geschoten in de drie categorieën: 

1e Cat. schutters t/m 55 jaar 

2e Cat schutters 56 t/m 65 jaar 

3e Cat. schutters 66+ 

In elke categorie krijgen de nummers 1, 2 en 3 goud, zilver of brons of 

dienovereenkomstige prijs. 

 

 

 

                                      HOOFDSTUK  14 

 

VERBODSBEPALINGEN: 

14.1    Buiten de bepalingen van Hoofdstuk 22 van het A.R. zijn voor dit Reglement 

eveneens verboden: 

a) voor iedere proefserie de patroonhouder en/of het wapen met meer of 

minder dan 5 (vijf) patronen te laden. 

b) voor iedere wedstrijdserie de patroonhouder en/of het wapen met meer    

dan 10 (tien) patronen te laden.              

c) schiet jacks te gebruiken.  

d) op enigerlei wijze de arm (c.q. extra) te ondersteunen, m.u.v. het  



25 

 

gestelde onder e. 

e) de kolf van het karabijn onder een kledingstuk te plaatsen. 

f) de  standaard draagriem van het karabijn te gebruiken, anders bevestigd  

dan aan de beide, standaard op het wapen aanwezige      

bevestigingspunten.  

g) schietjas, schiethandschoen, schietpet of ander hoofddeksel, politie cap,  

schietschoenen of andere handbeschermer te gebruiken.  

h) VERVALLEN 

i) gebruik te maken van enigerlei vorm van blendering. 

j) veranderingen aan het wapen aan te brengen of gebruik of werking  

daarvan te vergemakkelijken. 

k) telescopische dan wel optische richtmiddelen op het wapen te gebruiken,  

en gebruik te maken van diafragma veranderende middelen.  

 

14.2    Het is toegestaan tijdens het schieten: 

 PISTOOL: gebruik te maken van een (schiet-)bril, waarvan één of beide 

glazen een bewerking hebben ondergaan c.q. voorziening hebben ondergaan die 

bij normaal gebruik niet noodzakelijk is, bv. contrastverhogend en/of diafragma 

veranderend, z.g., irisblende.  

KARABIJN:  gebruik te maken van een (schiet-)bril waarvan één of beide 

glazen een bewerking hebben ondergaan die bij normaal gebruik wel 

noodzakelijk is.  

N.B.: Bij karabijn mag slechts gebruik worden gemaakt van de door de 

brildragende schutter reguliere glazen aangebracht in een schietbril, m.a.w. de 

noodzakelijke normale voorziening.  

 

Gebruik te maken van een reguliere veiligheidsbril met als enig doel het 

beschermen van de ogen.  

 

 In voorkomende gevallen, bv. wanneer op een buitenbaan wordt geschoten, 

gebruik te maken van een reguliere zonnebril. 

 

 

                                              HOOFDSTUK  15 

 

STRAFFEN: 

15.1  Overtredingen kunnen leiden tot straffen overeenkomstig het bepaalde in 

Hoofdstuk 23 en 24 van het A.R. 

 

 

                                               HOOFDSTUK  16 

 

SLOTBEPALING: 

16.1  In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de gedelegeerde. 
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Buiten de bepalingen van het Algemeen Reglement zijn voor het POLITIE PARCOURS 

(pistool) de volgende bepalingen van toepassing. 

 

 

                                               HOOFDSTUK  1 

 

WEDSTRIJDEISEN: 

1.1 De wedstrijd bestaat uit het uitvoeren van een volledig politieparcours (50 patronen 

binnen 5.30 minuten) volgens BIJLAGE 1 in onderstaande volgorde: 

1 NOODWEER 7 meter 

2 LIGGEND 30 meter 

3 ZITTEND 25 meter 

4 STAAND VAN ACHTER DEKKING  STERKE HAND 20 meter 

5 STAAND VAN ACHTER DEKKING  ZWAKKE HAND 20 meter 

6 KNIELEND 15 meter 

7 NOODWEER 15 meter 

8 STAAND VRIJE HAND 10 meter 

9 STAAND ONDERSTEUND 10 meter 

 

 

                                               HOOFDSTUK  2 

SCHIJVEN: 

2.1 Er wordt gebruik gemaakt van een schijf overeenkomstig een model van  

Bijlage II: 

1: De Sasiaschijf. 

 

 

                            HOOFDSTUK  3 

 

WAPENS EN MUNITIE: 



28 

 

3.1 Ingevolge artikel 7.1 van het A.R. zijn voor de toepassing  van dit Reglement  

slechts toegestaan, wapens die in gebruik zijn bij de Nationale Politie en Defensie. 

         De Nationale Politie is uitgerust met een Walther P99Q-NL.   

De Koninklijke Marechaussee is uitgerust met een Glock 17. 

Andere door de dienst verstrekte wapens dienen te worden verantwoord door een 

verklaring van de dienst, c.q. leidinggevende waarin is opgenomen: 

          A:    een omschrijving van het wapen (merk, type, kaliber); 

          B:    gegevens van de persoon, aan wie het is verstrekt. 

3.2  Bedoelde wapens zijn alleen toegestaan in de standaard fabrieksuitvoering. 

3.3  De trekker druk van het wapen mag niet minder bedragen dan de voor dat wapen  

geldende inspectienorm (1500 gram). 

 

 

                                               HOOFDSTUK  4 

 

KEURING VAN WAPENS: 

4.1  Buiten de bepalingen gesteld in Hoofdstuk 8 van het A.R. zijn voor de toepassing 

van dit Reglement eveneens de volgende regels van toepassing. 

4.2    Iedere deelnemer is verplicht om voor de aanvang van de wedstrijd het door hem 

te gebruiken wapen ter keuring aan te bieden aan de keurmeester. 

4.3    Van het verloop en het resultaat van de keuring dient door de keurmeester een 

verslag te worden gemaakt voor gebruik tijdens de verdere verloop van de 

wedstrijd. 

4.4.   De schutter is verplicht aan hercontrole op de wapenkeuring mee te werken, 

indien dit plaatsvindt voordat het eerste schot is gelost en/of direct na beëindiging 

van het parcours. 

4.5    De beslissing tot her controle op de wapenkeuring is slechts voorbehouden aan 

juryleden. 

 

 

                                                 HOOFDSTUK  5 

 

INRICHTING VAN DE SCHIETBAAN: 

5.1   Buiten het bepaalde in Hoofdstuk 9 van het A.R. zijn voor dit Reglement nog de 

volgende bepalingen van toepassing.  

5.2   De schietschijven dienen te zijn voorzien van het wedstrijdnummer, dat behoort 

bij de naam van de schutter. 

5.3   De schijfhouders dienen tevens een mogelijkheid te bieden om de schijven in 

hoogte variabel op te hangen. 

5.4   Voor het politieparcours dient de lengte van de schietbaan minimaal 30 meter te 

bedragen, gemeten vanaf de schijven. 

5.4.a  Is de schietbaan korter doch minstens 25 meter, dan wordt de liggende en 

zittende houding op deze afstand achter elkaar afgewerkt en stopt de tijdmeting 

na het holsteren van het wapen na het zittend schieten. 

5.5.  Iedere schutter dient een breedte van 1.50 meter ter beschikking te hebben. 

5.6   Van de in punt 5.2 tot en met 5.5 genoemde bepalingen mag in overleg met de  

Bondsgedelegeerde worden afgeweken, mits dit duidelijk in de (wedstrijd) 

aankondiging wordt omschreven (zie 25.2 A.R.) 
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                                                HOOFDSTUK   6 

 

DEELNEMERS: 

6.1   Met in achtneming van het bepaalde in Hoofdstuk 11 van het A.R. is deelname 

mogelijk door:  

6.2   Individuele leden en/of teams van: 

         A: vuurwapen dragende overheids- en semi-overheidsdiensten. 

         B: speciale eenheden, dit ter beoordeling van de organisator. 

6.3   Voor de toepassing van dit Reglement bestaat een team uit 4 schutters. 

6.4   Deelnemers als genoemd in 11.2 A.R. dienen apart te worden geklasseerd c.q. 

staan buiten mededingen. 

 

 

                                                 HOOFDSTUK  7 

PROEFSCHOTEN: 

7.1.  Het aantal proefschoten, als bedoeld in artikel 13.1 van het A.R. is voor dit 

Reglement bepaald op GEEN. 

 

                                                 HOOFDSTUK   8 

 

WEDSTRIJDSCHOTEN: 

8.1   Het ingevolge Hoofdstuk 14 van het A.R. toegewezen aantal wedstrijdschoten is 

voor dit Reglement bepaald op 50. 

8.2   Overigens zijn de volgende regels van toepassing:       

Indien het voor de rangschikking noodzakelijk is, dat een barrage plaats vindt, 

bestaat die barrage uit 5 (vijf) schoten. 

 

 

                                               HOOFDSTUK   9 

 

DUBIEUZE SCHOTEN: 

9.1   Buiten de bepalingen van Hoofdstuk 15 A.R. zijn voor dit Reglement eveneens de 

volgende bepalingen van toepassing. 

9.2   Wanneer bij het schieten van het onderdeel NOODWEERVUUR (7 meter) op de 

schijf dubieuze schoten worden aangetroffen, dan mogen de treffers niet worden 

afgeplakt doch dient deze schijf te worden vervangen door een andere schijf, 

nadat deze is voorzien van het wedstrijdnummer. 

9.3   De schotmaat geeft, voor de toepassing van dit Reglement tevens een 

herberekening in 9 mm weer. 

 

 

                                               HOOFDSTUK  10 

 

GELDIGHEID VAN HET SCHOT: 

10.1    Buiten de bepalingen van Hoofdstuk 17 A.R. zijn voor dit Reglement eveneens de 

volgende bepalingen van toepassing. 

10.2    Patronen die de schutter bij het vullen van de houder op enigerlei wijze op de 

grond laat op enigerlei wijze op de grond laat vallen, worden geacht te zijn 

verschoten. 
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                                               HOOFDSTUK  11 

 

STORINGEN: 

11.1   Hoofdstuk 16 A.R. 

11.2   Er zijn twee soorten storingen: 

           A:  GELDIGE STORING niet aan de schutter te wijten, 

           B:  ONGELDIGE STORING wel aan de schutter te wijten. 

11.3   Bij MELDING van een storing, overeenkomstig artikel 16.5 van het A.R door de 

schutter (middels het duidelijk zichtbaar opsteken van zijn vrije hand etc.) stopt 

de toezichthouder tijdwaarnemer de tijd, controleert de storing en stelt de 

baancommandant in kennis. 

11.4   GELDIGE STORING. 

Blijkt bij controle dat de storing NIET aan een fout van de schutter is te wijten dan 

geeft de toezichthouder/tijdwaarnemer opdracht de storing te verhelpen. 

Als de storing is verholpen geeft de toezichthouder/tijdwaarnemer het commando 

“doorgaan” en start de tijdwaarneming op de klank van het volgende schot. 

 

11.5   ONGELDIGE STORING. 

         A:  Wapen niet goed doorgeladen. 

        B:   Patroonhouder niet (goed) aangebracht. 

         C:  Tijdens het vuren de houderhaak aanraken, waardoor de patroonhouder zakt  

      (geen aanvoer). 

         D:  Laden van een onjuist aantal patronen. 

         E:  Op enigerlei wijze de slede belemmeren. 

Blijkt bij controle dat de storing is te wijten aan een onder A t/m E genoemde 

handeling/nalating, dan geeft de toezichthouder/tijdwaarnemer de opdracht de 

storing te verhelpen.  

Als de storing is verholpen geeft de toezichthouder/tijdwaarnemer het commando 

“doorgaan” en start daarbij de tijd. De storing wordt op de schijf vermeld. Aan de 

schutter worden 5 (vijf) strafpunten toegekend. 

11.6    Geldige storingen komen in aanmerking voor tijdsvergoeding. 

11.7    Bij een derde (3e) storing c.q. 2e herhaling wordt de deelnemer uitgesloten van 

verdere tijdsvergoeding en dient het parcours in de nog resterende tijd te 

vervolgen. 

11.8    Bij munitiestoring levert de deelnemer de storende patroon in bij de 

toezichthouder/tijdwaarnemer en krijgt daarvoor vervangen munitie. 

11.9    Het is niet verplicht een storing te melden (art. 16.3 A.R.). De deelnemer mag een 

storing verhelpen zonder deze te melden, hij heeft dan geen recht op 

tijdsvergoeding. 

11.10  Het laten vallen van het wapen wordt beschouwd als een storing als bedoeld in  

16.7 van het A.R. met dien verstande, dat geen gebruik gemaakt kan worden van 

een vervangend wapen. 

De deelnemer kan van verdere deelname aan die serie worden uitgesloten (zie 

15.2 onder l). 

 

 

                                                 HOOFDSTUK   12  

 

AANWIJZEN EN OPNEMEN VAN TREFFERS: 
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12.1   Het aanwijzen en opnemen van treffers, als bedoeld in artikel 18.1 van het A.R. 

geschiedt voor de toepassing van dit reglement als volgt: 

12.2   Na het onderdeel NOODWEERVUUR 7 meter worden door een als zodanig 

herkenbare toezichthouder/tijdwaarnemer de treffers genoteerd op de daarvoor 

bestemde plaats op de schijf en noteert daarbij tevens geconstateerde 

overtredingen bij dit onderdeel. Zie verder ook 12.2 van bijlage I. 

 

                                         

                                               HOOFDSTUK   13 

 

RANGSCHIKKING: 

13.1   Voor de rangschikking als bedoeld in artikel 19.1 van het A.R. zijn de volgende 

bepalingen van toepassing:   

13.2   De rangschikking dient te geschieden: 

            A:     naar het hoogste aantal punten;       

       B:     naar het hoogste aantal vijven (binnen cirkel op borst); 

            C:     naar het hoogste aantal vijven; 

            D:     naar de hoogste score op noodweer 7 meter; 

           E:     naar de snelste tijd van het noodweer 7 meter; 

            F:     naar de snelste totaal tijd van het parcours. 

13.3   Indien mogelijk zal bij een gelijk punten aantal, wanneer het gaat om de 1e 2e of 

3e plaats in de rangschikking een barrage plaats vinden voor de juiste bepaling, 

nadat 13.2 is toegepast.  

13.4   Voor dit reglement zal een barrage bestaan uit een serie van 5 schoten 

NOODWEER 7 meter. 

Bij een gelijk aantal punten, zal de schutter met de minste tijd hoger worden 

geklasseerd. 

           Indien nodig herhaling totdat een beslissing is gevallen. 

13.5    Voor de rangschikking van de korpsen is artikel 13.2 voor zover mogelijk 

overeenkomstig van toepassing. 

 

 

                                               HOOFDSTUK   14 

 

VEILIGHEID: 

14.1   De baancommandant en tijdwaarnemers dienen als zodanig herkenbaar te zijn.  

14.2   Buiten de bepalingen betreffende  de veiligheid, welke zijn omschreven in 

Hoofdstuk 22 van het A.R. zijn bij dit Reglement eveneens de volgende bepalingen 

van toepassing. 

14.3   Verplaatsing van vuur punt naar vuur punt geschiedt steeds na het commando 

“doorgaan” van de baancommandant.   

14.4   Tijdens het vullen van de patroonhouder en tijdens verplaatsingen dient het 

wapen geholsterd te zijn. 

14.5   Indien het een coach is toegestaan de schutter te volgen dient hij minstens 1 

(een) meter achter de toezichthouder/tijdwaarnemer te blijven. 

 

 

                                               HOOFDSTUK      15 

 

VERBODS/STRAFBEPALINGEN: 
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15.1  Hoofdstuk 22 A.R. 

15.2 Overigens gelden voor dit Reglement tevens de navolgende verboden.  

             a.  SA-vuren waar DA-vuren verplicht is: 

                    - 5 strafpunten per verkeerd schot. 

b.  zich overigens niet te houden aan de voorgeschreven houdingen bij de  

     uitvoering van de diverse disciplines:  

- 5 strafpunten per schot. 

             c.  te schieten buiten de gestelde tijd: 

                     - 5 strafpunten per schot. 

d.  meer schoten te lossen dan is voorgeschreven per onderdeel. (zie overigens  

     ook 16.4): 

                     - 5 strafpunten per teveel gelost schot. 

e.  patronen te verschieten welke de schutter heeft opgeraapt nadat deze bij    

     het herladen op enigerlei wijze op de grond waren gevallen. (Uitgezonderd  

     patronen in punt 7 en 8 van Bijlage III): 

  - 5 strafpunten per schot. 

 

 

             f.  patronen te verschieten die hij op welke andere wijze dan ook, mogelijk toch  

       ter beschikking heeft:  

- diskwalificatie. (zie ook 16.4). 

             g.  te herladen en/of zich te verplaatsen terwijl het wapen NIET is geholsterd: 

                    - 25 strafpunten. 

             h.  de houder te vullen terwijl het wapen niet is geholsterd: 

- 25 strafpunten. 

i.  de schijf aan te raken na het beginsignaal en voordat deze door de  

    wedstrijdleiding is vrijgegeven: 

       - 25 strafpunten. 

        j.  het bij zich dragen van meer dan 50 patronen bij aanvang van het parcours. 

              k.  het laten vallen van de houder: 

                    - 5 strafpunten. 

              l.   het laten vallen van het wapen: 

                    - uitsluiting van verder deelname aan die serie. 

15.3    Het toekennen van strafpunten als bedoeld in 15.2 onder a t/m l geschiedt 

zodanig, dat nooit meer punten, dan de te behalen punten op dat onderdeel c.q. 

totaal aantal punten in mindering wordt gebracht. 

 

 

                                                HOOFDSTUK   16 

 

STRAFFEN: 

16.1   Buiten de bepalingen van Hoofdstuk 23 A.R. zijn de volgende bepalingen voor de  

toepassing van dit Reglement eveneens van toepassing. 

16.2   STRAFPUNTEN zijn punten, die in mindering worden gebracht op de behaalde  

score. 

16.3    Uitsluiting van deelname en/of verdere deelname. 

16.4    Diskwalificatie volgt:  

a. indien wordt geconstateerd, dat de schutter meer dan 50 patronen heeft  

    gebruikt. 

            b. onmiddellijk bij ernstige overtreding van de veiligheid. 
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16.5   In geval van diskwalificatie wordt dit door de wedstrijdleiding aan de deelnemer 

medegedeeld. 

 

  

                                                 HOOFDSTUK   17 

 

SLOTBEPALINGEN: 

17.1  In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de jury, eventueel nadat zij 

overleg heeft gepleegd met de wedstrijdleiding en/of gedelegeerde. 
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POLITIE- PARCOURS (PISTOOL) 
 

WEDSTRIJDEISEN: 

1.0  DISCIPLINE. 

De wedstrijd bestaat uit het uitvoeren van het Politieparcours (50 patronen in 

5.30 minuten).   

1.1  Gericht snelvuur, afstand 7 meter, 2 x 5 patronen binnen 15 seconden op het 

silhouet van de schijf. (tweehandig, 2 patroonhouders toegestaan). 

Pistoolschutters MOETEN de houders 5/5 laden. Houder wissel mag alleen plaats 

vinden bij een leeg wapen. 

Houder moet zich bevinden in een koppeltasje of in de broek/vestzak, ze mogen 

niet meegevoerd worden in de hand, mond of borstzak. 

        Chrono wordt NIET op nul gezet.     

1.2   Vervolg van het parcours in de resterende tijd en bestaat uit achteréenvolgens: 

 

                     Liggend vuren                                               30 meter, 5 patronen 

                     Zittend vuren                                               25 meter, 5 patronen 

                     Staande achter een dekking, sterke hand      20 meter, 5 patronen  

                     Staande achter een dekking, zwakke hand  20 meter. 5 patronen 

Knielend vuren                                             15 meter, 5 patronen 

Noodweer vuur schouderhoogte                     15 meter, 5 patronen  

max. 10 sec. 

                   Precisievuur eenhandig     10 meter, 5 patronen 

                   Precisievuur tweehandig                                   10 meter, 5 patronen 

 

           A: er wordt geschoten op de reglementaire EPP schijf.  

           B: zo spoedig mogelijk na afloop van zijn/haar geschoten wedstrijd  

ontvangt de schutter vanwege de organisatie een (kopie)wedstrijdbriefje 

waarop zijn/haar resultaten vermeld staan.   

 

2.0 WAPENS EN MUNITIE, HOLSTERS. 
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De bij de wedstrijd gebruikte wapens, munitie en holsters moeten voldoen aan de 

in dit artikel vermelde regels. 

2.1.  WAPENS: 

De volgende wapens met een minimale trekker druk van 1360 gram zijn 

toegestaan:   

De wapens die van dienstwege zijn verstrekt bij de Nationale Politie en Koninklijke 

Marechaussee. 

2.2   MUNITIE: 

De deelnemers dienen zelf voor munitie te zorgen. Wadcutters, lichtspoor, 

staalkern of pantserdoorborende munitie is/zijn verboden. 

Gebruik van herladen munitie is niet toegestaan. Alleen munitie door de dienst 

verstrekt is toegestaan. 

2.3  HOLSTERS: 

Alleen toegelaten zijn heupholsters die aan een riem of koppel zijn bevestigd. Alle 

andere holsters zijn verboden. Het wapen dient tot en met de trekker beugel aan 

alle zijden omsloten te zijn. 

De holster dient aan die zijde bevestigd te zijn waar zich de schiethand van de 

schutter bevindt. 

2.4  DEFINITIE VAN EEN SCHOT: 

Onder een schot wordt verstaan het proces van een scheikundige werking dat 

vrijkomt bij het tot ontbranding brengen van slagsas of het kruit van een patroon 

waardoor de kogel kop de huls verlaat en aan zijn weg door de loop begint. Als de 

kogel kop de huls heeft verlaten is er sprake van een schot, ongeacht of de kogel 

kop de loop van het wapen al of niet heeft verlaten. 

 

3.0  WEDSTRIJDSCHIJF: 

          Er wordt geschoten op de EPP schijf met onderstaande punten verdeling: 

- het center in het midden van de schijf   = 5 punten 

- de fles van de schijf       = 4 punten 

- de rest van de borst       = 3 punten 

- de linkerarm van de schijf      = 2 punten 

- de precisieschijfjes links en rechts zijn verdeeld in  4 en 5 punten 

- het silhouet op de schijf is zwart, de ondergrond wit of grauw. 

- het maximaal te behalen punten is 250. 

- de schijf mag door de schutter op de door hem gewenste hoogte worden 

gehangen.  

 

4.0  UITVOERING DISCIPLINE: 

4.1  De deelnemer meldt zich op de baan bij de baancommandant met 50 identieke 

          patronen los in één (1) zak, het lege wapen in de holster zoals toegestaan aan de  

          kant van de schuttershand (strong hand) en twee (2) patroonhouders. 

 

N.B.:  Het is de schutter toegestaan maximum 5 patronen mee te nemen i.v.m. 

eventuele munitiestoring. Hij dient deze extra patronen dan in bewaring te geven 

aan de tijdwaarnemer en wel voor aanvang van de wedstrijd. 

 

4.2  NOODWEERVUUR op 7 meter. 

  Bij het noodweervuur op 7 meter is het de schutter toegestaan het wapen op oog- 

hoogte te houden. De “Weaver”-houding is toegestaan. De discipline dient wel  

          staande te worden uitgevoerd.  
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De maximum toegelaten tijd is 15 seconden, inclusief het herladen van het wapen 

na de eerste vijf (5) schoten. De tijd gaat in na het fluitsignaal. Na 13 seconden 

begint het tweede fluitsignaal, dat 2 seconden zal aanhouden. Elk schot NA het 

fluitsignaal is buiten de tijd. (zie art. 7 strafpunten). 

 

DE HOUDERWISSEL MAG ALLEEN GEBEUREN BIJ EEN LEEG WAPEN. 

 

4.3  LIGGEND VUUR. 

Het schieten in liggende positie is op 30 meter. De schutter mag zelf bepalen hoe 

hij ligt zolang het maar in buikligging is. Het herladen mag in geknielde houding 

gebeuren, niet rechtopstaand. Na het herladen en holsteren stopt de tijd. 

 

4.4  ZITTEND VUUR. 

Het zittende vuur is op 25 meter. Bij het zittend vuur dient de schutter zijn 

wapen, rug en handen vrij te houden van de grond. Het herladen mag in geknield 

houding gebeuren, niet rechtopstaand. Na het herladen en holsteren stopt de tijd. 

 

 

4.5  STAAND VAN ACHTER EEN DEKKING (barricade vuur). 

Het vuren vanachter de barricade is op 20 meter. Het is de schutter vrij om 

ondersteund of met de vrije hand te schieten. Hij/zij dient echter met het lichaam 

achter de dekking te blijven. 

Bij het links- en rechtshandig barricade schieten is het toegestaan om 

respectievelijk het linker- of rechterbeen buiten de barricade te plaatsen, de voet 

dient evenwel contact te houden met de barricadeplaat of zone. Deze zone loopt 

tot de denkbeeldige lijn links en rechts van de breedte van de barricade. Na het 

herladen en holsteren stopt de tijd.   

 

Let op: Er dient links- en rechtshandig te worden geschoten (artikel 1.2). 

 

4.6  KNIELEND VUREN. 

Het geknield vuren is op 15 meter. Het is de schutter toegestaan op één of beide 

knieën te knielen. Echter mag het achterwerk de grond niet raken. Er dient 

geknield te worden herladen en geholsterd, waarna de tijd stopt. Hierna staat de 

schutter op.  

 

4.7  NOODWEERVUUR op 15 meter. 

De houding snelvuur op 15 meter dient te worden aangenomen vanuit de staande  

houding. De “Weaver”-houding is toegestaan. De maximum toegelaten tijd is 10  

seconden. Vanaf 8 seconden begint het fluitsignaal, dat 2 seconden zal duren. Elk  

schot NA het fluitsignaal is buiten de tijd. (zie art.7 “Strafpunten”). Na het 

herladen en holsteren stopt de tijd. 

 

4.8 PRECISIEVUUR ÉÉN- EN TWEEHANDIG. 

  Het precisieschieten is op 10 meter. De schutter begint met één hand voor een 

          serie van 5 (vijf) patronen op de 4/5 spiegel, vervolgens met twee handen op de  

          andere 4/5 spiegel. De schutter mag zelf bepalen op welke spiegel hij begint. Het 

          schieten gebeurt in rechtstaande houding. De tijd stopt na het laatste schot. 

 

4.9    Tijdens alle verplaatsingen dient het wapen geholsterd te zijn met gesloten slede. 
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4.10  De patronen voor het herladen mogen uitsluitend uit één zak gehaald worden 

          (uitgezonderd op het 7 meter punt met de patroonhouder) en niet eerder dan 

          nadat het wapen leeg is. (voor pistool geldt dat het tevens geholsterd moet zijn). 

4.11  De tweede patroonhouder moet voor aanvang van de serie weggestoken worden. 

          Het mag zeker niet in de hand of mond gehouden worden. 

4.12  Na het eerste fluitsignaal van het snelvuur op 7 meter mag de schutter patronen 

die hij/zij laat vallen niet meer oprapen, ook geen gevulde patroonhouder, 

uitgezonderd die bij het liggend en/of zittend schieten uit de zak rollen of vallen 

bij het herstellen van een storing aan het wapen. Patronen die vallen tussen het 

eindsignaal van het snelvuur op 7 meter en het beginsignaal van het liggend 

schieten mogen wel opgeraapt en verschoten worden. De eventuele gevallen 

patronen dienen minder verschoten te worden in de laatste discipline, nl. 

ondersteund precisievuur op de 4/5 spiegel. 

 

Patronen die vallen bij een storing die zelf verholpen wordt, zijn verloren!! 

 

4.13  Na het snelvuur op 7 meter wordt de tijd gestopt en terug gestart bij het begin 

          van het schieten op 30 meter. Vervolgens wordt de tijd telkens stilgezet op het  

          moment dat het wapen veilig is herladen en geholsterd om naar een volgende 

          positie te gaan.  

4.14  Voor het pistool geldt dat het eerste schot op elke discipline dient afgevuurd  

          te worden in “double action” met uitzondering van het precisieschieten op 10 

          meter (Sa pistolen uitgezonderd). Deze laatste mogen hun wapen pas doorladen 

          op elke nieuwe discipline, dus niet bij het herladen. 

 

Zij mogen nooit een verplaatsing doen met een patroon in de kamer!! 

 

4.15  Alléén bij het snelvuur op 7 meter is het toegestaan om twee patroonhouders  

          te gebruiken. 

4.16  Elk schot dat na het fluitsignaal valt, is een wedstrijdschot. 

 

5.0 STORINGEN. 

5.1    De schutter steekt zijn vrije hand op en meldt luid en duidelijk “STORING”. 

De tijdwaarnemer  stopt de stopwatch, neemt het wapen over en controleert 

          de storing. Er zijn dan twee mogelijkheden:  

 

          De storing is niet aan de schutter te wijten. 

          Dan verhelpt de tijdwaarnemer de storing en geeft het wapen aan de schutter 

          terug. Bij het éérst volgend schot start de tijd opnieuw. 

 

          De storing is wel aan de schutter te wijten.    

          Dan verhelpt de tijdwaarnemer de storing en geeft het wapen aan de schutter 

          terug. Deze vervolgt zijn parcours NA het indrukken van de stopwatch. Bovendien 

          krijgt de schutter 5 (vijf) strafpunten alsmede 10 (tien) seconden straftijd.   

 

          Storingen die aan de schutter te wijten zijn: 

− Niet opspannen van het pistool.  

− Patroonhouder niet goed ingebracht. 

− Aanraken van de houderhaak, waardoor de patroonhouder zakt. 

− Onjuist aantal patronen geladen. 
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− Onvoorzien afgaan van een schot. 

− Trekker niet voldoende laten terugkomen. 

− Lostrillen van de richtmiddelen. 

− Slecht onderhoud. 

− Niet geraakt slaghoedje van de patroon. 

− Onjuist/onvoldoende herladen patronen.  

          Alle andere storingen worden aangemerkt als NIET aan de schutter te wijten, en  

          geven tijdsvergoeding om de storing te verhelpen.  

Indien herstelling van het wapen te lange tijd zou vergen, mag met een ander 

           goedgekeurd wapen van hetzelfde kaliber worden verder geschoten. 

           Bij een derde wel/niet geldige storing wordt de schutter uitgesloten van verdere 

tijdsvergoeding en zal hij zijn parcours binnen de resterende tijd dienen af te 

leggen. Bij eventuele opgave na een storing zal het tot dan toe behaalde resultaat 

gelden als eindresultaat, zowel individueel als voor het teamresultaat.  

          (Geen automatische uitsluiting. Zie hiervoor het I.S.S.F. reglement). 

 

5.2  De schutter mag de storing zelf verhelpen, zonder dit te melden en zonder 

          tijdsvergoeding. 

 

6.0 BEOORDELING EN ARBITRAGE. 

6.1   Bij een schot in de schemerzone of op de scheiding tussen 5/4, 4/3 enz, wordt 

  steeds het hoogste cijfer geteld. 

6.2  Als twee deelnemers gelijk eindigen wordt de volgende puntentelling gehanteerd: 

− de meeste vijven. 

− de hoogste score op snelvuur op 7 meter. 

− de snelste tijd snelvuur op 7 meter 

− de snelste totaaltijd.  

6.3   Indien er zich bij het schieten op 7 meter moeilijkheden zouden voordoen dan 

wordt er een nieuwe schijf opgehangen voor het vervolg van het parcours. 

          Deze schijf wordt reglementair afgeplakt (zwart op wit en wit op zwart), zo goed 

          mogelijk als het schotbeeld van de afgenomen schijf vertoonde. De beide schijven  

          gaan naar het telbureau. 

          In het gehele parcours, mag het schotmaatje ALLEEN  door de jury worden  

          gehanteerd. 

 

7.0 STRAFPUNTEN. 

 De volgende inbreuken geven aanleiding tot aftrek van punten van de totaalscore: 

− SA vuren waar DA verplicht is (5 punten per schot). 

− schoten gelost na het fluit – of eindsignaal (5 punten  per schot) 

− meer schoten lossen dan de 50 voorgeschreven (diskwalificatie). 

− voor een onderdeel van het parcours teveel patronen verschieten       

(5 punten per schot). 

− gevallen patronen oprapen en verschieten (5 punten per schot). 

− ongeldige storing (5 punten + 10 seconden straftijd).  

           Het negeren van de veiligheidsvoorschriften kan uitsluiting tot gevolg hebben. 

           De jury zal hierover beslissen. Bij de telling geldt het I.S.S.F. reglement. 

 

8.0 DOPING/ALCOHOL. 

 Het is niet toegestaan voor of tijdens het schieten alcoholhoudende dranken 

          of stimulerende middelen te gebruiken. 
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9.0 WAPENCONTROLE. 

 Het wapen wordt niet tot de wedstrijd toegelaten als: 

− de trekker druk minder is dan 1360 gram in Single Action. 

− het wapen niet is uitgerust met een goed werkende valveiligheid. 

− het wapen ernstige gebreken of tekortkomingen vertoont die de 

veiligheid van anderen in gevaar kan brengen. 

           Het wapen wordt wel tot de wedstrijd toegelaten doch zonder aanspraak op 

          storingsrecht: 

− als het wapen sterk vervuild is. 

− als er beschadigingen aan het wapen zijn die nadelig zijn voor het goed 

functioneren van het wapen.    

 

10.0 HULPMIDDELEN. 

 Het gebruik van speciale hulpmiddelen zoals optische richtmiddelen, alsmede  

          gebruik van speciale schietbrillen is niet toegestaan; gekleurde glazen worden 

          toegelaten. 

 

11.0  ARBITRAGE. 

11.1  Indien nodig zal de wedstrijdleiding een jury (3 personen) samenroepen van  

vakbekwame mensen. Indien geen jury samengesteld kan worden, zal de jury 

bestaan uit minimaal 3 deelnemers die niet tot de organisatie behoren en die 

niet tot het team behoren dat om de arbitrage verzocht. De jury hoort alle 

          betrokken partijen alvorens zij een beslissing neemt. De uitspraak van de jury is 

          bindend. 

11.2    Een uit drie personen bestaande telcommissie beoordeelt de resultaten. 

           Tegen de uitslag van de telcommissie is beroep mogelijk bij de wedstrijdleiding 

door het betalen van een borgsom. De hoogte van de borgsom wordt bepaald 

door de organisatie en wordt vóór de wedstrijd bekend gemaakt. Er zal dan een 

jury worden samengesteld. (zie art.11.1). 

          Wordt het protest ingewilligd, dan wordt de borgsom terugbetaald.       

11.3   Na het beginsignaal mag de schutter zijn schijf niet meer aanraken. 

11.4   Elke deelnemer wordt begeleid door een toezichthouder/tijdwaarnemer. 

Deze vergewist zich ervan dat vóór aanvang van het parcours de schijf maagdelijk 

is en alléén het inschrijfnummer van de deelnemer in het midden boven van de 

schijf vermeld wordt. 

           De toezichthouder/tijdwaarnemer vermeldt zijn naam of initialen linksonder op de 

          schijf bij het voor het noodweer bestemde resultaatgedeelte. 

           Na afloop van het parcours neemt de tijdwaarnemer de schijf af en levert deze  

          terstond in bij de baancommandant.  

           De tijdwaarnemer zal zich onthouden van elk commentaar nopens de resultaten 

           t.o.v. de deelnemer, dit om eventuele vergissingen uit te sluiten. 

11.5    Het is niemand anders dan de tijdwaarnemer toegestaan de schutter te volgen 

tijdens het schieten, uitgezonderd de teamleider of coach.     

11.6  Toeschouwers dienen zich achter de 40 meterlijn te bevinden en zich te 

onthouden van elk commentaar. De baancommandant is gemachtigd hen te 

gelasten de baan te verlaten. 

 

12.0  TOEZICHT PARCOURS. 
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Het toezicht op de schutter wordt uitgeoefend door de toezichthouder/ 

tijdwaarnemer.  

Hij dient toezicht te houden op de in dit hoofdstuk genoemde punten: 

12.1  Met uitzondering van het precisie vuur op 10 meter, moeten alle deelnemers op 

ALLE disciplines het eerste schot in “double action” uitvoeren. 

(N.B. het wapen dient op DA geholsterd te worden bij de verplaatsing van 15 naar 

10 meter).    

12.2    De tijdwaarnemer gaat, nadat de schutter het snelvuur op 7 meter heeft 

afgewerkt naar de schijf, noteert het resultaat op de schijf en plakt de schoten in 

het zwart met witte en de schoten in het wit met zwarte plakkers af.   

12.3    De tijdwaarnemer maakt de eindtijd van het parcours –5 minuten en 30 

seconden– aan de schutter bekend door een hand op de schouder van de schutter 

te leggen. Na deze handeling mag er niet meer geschoten worden. Het aantal 

daarna toch afgevuurde schoten en/of het aantal niet afgevuurde patronen wordt 

op het scorebriefje genoteerd. 

12.4    Bij elke discipline controleert de tijdwaarnemer of de deelnemer 5 schoten per 

          discipline heeft afgevuurd. Afwijkingen zullen op het einde door de tijdwaarnemer 

          op de schijf en/of scorebriefje vermeld worden.    

12.5    De toezichthouder/tijdwaarnemer ziet er op toe dat de schutter niet met enig 

          lichaamsdeel/pistool over de denkbeeldige afstandslijn komt.    

 

13.0 ONVOORZIENE GEVALLEN. 

In alle, niet in onderhavig reglement voorziene gevallen beslist de 

wedstrijdleiding, eventueel in samenspraak met de jury (zie art. 11.1). Als 

leidraad zal het I.S.S.F. reglement worden gehandhaafd.  

Te allen tijde is de baancommandant verantwoordelijk voor de veiligheid en zal hij 

          eventuele veiligheidsfouten doen ophouden, desnoods met uitsluiting tot gevolg. 

Er dient dan steeds uitvoerig verslag te worden gedaan bij de wedstrijdjury, die 

de beslissing van de baancommandant zal evalueren en in voorkomend geval zal  

          bevestigen. De jury kan evenwel ook beslissen dat de deelnemer de wedstrijd 

          vervolgt.    

 

14.0   PRIJSUITREIKING. 

De prijsuitreiking vindt plaats, indien mogelijk, zo spoedig mogelijk na afloop van 

de wedstrijd op de laatste wedstrijddag, na de opmaak van het eindklassement.   

 

15.0 DEELNAME. 

15.1   Deelname staat open voor teams en individuele schutters van de Nationale Politie 

en de Koninklijke Marechaussee. 

15.2   Per korps of afdeling kunnen meerdere teams worden ingeschreven. 

15.3   Per Korps of afdeling kunnen meerdere individuele schutters worden 

ingeschreven. 

15.4   Een team bestaat uit 4 (vier) (individuele) schutters. 

15.5   De namen van de schutters die deel uitmaken van het team dienen vooraf bekend 

          gemaakt te worden. 

15.6   Als niet alle schutters van een team op dezelfde dag kunnen deelnemen, worden 

de individuele resultaten van deze schutters niet bekend gemaakt voordat alle 

teamleden hebben geschoten.  

15.7   Deelname is enkel mogelijk op de in de uitnodiging vermelde dagen en uren.  
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15.8   Organisatoren die aan hun eigen wedstrijd deelnemen, dienen dit te doen onder 

het toezicht van één of meerdere juryleden. De beoordeling van hun schijven 

dient onder toezicht van één of meerdere juryleden te geschieden. De 

samenstelling van de jury is geregeld in art. 11.1 van dit reglement.  

15.9   Elke organiserende vereniging of korps zal op zijn wedstrijd hun team(s) vóór 

aanvang van het eerste wedstrijdschot bekendmaken door de samenstelling ervan 

op een duidelijk zichtbare plaats op te hangen.  

 

16.0 INSCHRIJVING. 

Alle deelnemers vullen ter plaatse een deelnameformulier in. Door invulling 

daarvan stemmen zij in met de bepalingen van dit reglement. Bij inschrijving 

worden de regels van de AVG gehanteerd en wordt toestemming gegeven namen 

in de uitslagenlijsten te publiceren. 

Bij gebeurlijke ongevallen kan de organisator, noch de eigenaar van de 

accommodatie verantwoordelijk worden gesteld.  

 

17.0 INSCHRIJFGELD. 

 Het staat elke organisator vrij om zijn inschrijfgeld te bepalen.  

 

 

 

18.0 SANCTIES. 

Deelnemers aan een EPP wedstrijd die zich niet aan dit EPP reglement houden, 

worden voor DIE wedstrijd uitgesloten, zowel individueel als per team.  

 

 

 

BIJLAGE II 

 
Omschrijving van de te gebruiken schijf: 

 

 

 

 


