FAQ
Schietbeurten en interne competitie
Vraag: Wat moet ik doen om mijn kleiduivengeweer in bezit te mogen houden of een verlof tot het
voorhanden hebben van vuurwapens aan te mogen vragen!
Antwoord: het onderstaande aandachtig doorlezen!
Vraag: Houd ik mijn wapen op basis van een jachtakte voorhanden?
Antwoord:
Ja, dan hoeft volgens de wet niet te voldoen aan de schietbeurten / (interne) competitie eis.
Natuurlijk bent u niet voor niets lid van een schietvereniging en pleiten wij ervoor dat u deelneemt
aan onze wedstrijden en minimaal aan de interne competitie. Dit om de schietvaardigheden op peil
te houden of te verbeteren.
Antwoord:
Nee, dan heeft u de wapens voorhanden op basis van een verlof! Dat stelt nadere eisen!
Vraag: Wat voor nadere eisen worden er gesteld?
Antwoord: een verplichte wedstrijddeelname en het aftekenen van schietbeurten!
Toelichting:
Alle leden in het bezit van een verlof tot het voorhanden hebben van vuurwapens en leden die een
verlof tot het voorhanden hebben van vuurwapens wensen te gaan aanvragen, zijn verplicht tot
deelname aan een interne wedstrijdcompetitie van de vereniging.
Ten behoeve van de aanvraag dan wel verlenging van het verlof tot het voorhanden hebben van
vuurwapens dienen er door het lid in de voorafgaande 12 maanden respectievelijk het voorafgaande
verlofjaar ten minste 18 schietbeurten gemaakt te zijn.
Vraag: Wie stelt dit?
Antwoord:
De minister van veiligheid en justitie heeft in de circulaire wapens en munitie (CWM art 2.4.1
bijzonder deel B) vastgesteld dat voor de aanvraag en verlenging van een verlof aantoonbaar in
wedstrijdverband de schietsport moet worden beoefend. Dit naast het minimum van 18
schietbeurten per jaar.
Vraag: hoe moet ik mijn schietbeurten laten vastleggen?
Antwoord:
Schietbeurten kunnen worden afgetekend in schietbeurtregister naar KNSA model van de
betreffende schutter door een bestuurslid, vertegenwoordigers van de schietbaan, alsmede de
aangewezen “baancommandanten” (leden die op vrijwillige basis tijdens de verenigingsmomenten
do/zon beschikbaar zijn).
Let op, om een geldige schietbeurt te kunnen laten aftekenen dient de schutter te zijn ingeschreven
in het presentieregister.
Vraag: hoe kan ik voldoen aan de eis: dat aantoonbaar in wedstrijdverband de schietsport wordt
beoefend?

Antwoord:
Voor leden van de vereniging die zijn opgenomen in één of meerdere ranking-overzicht(en) van de
KNSA overeenkomstig het Ranking-reglement (zie KNSA SWR deel I) en aan de ranking-eis
(minimaal 3 scores) voldoen, geldt de verplichting als beschreven niet.
Leden die aan minimaal 5 eigen verenigingswedstrijden deelnemen voldoen daar ook mee aan de
eis. Wel laten aftekenen door de wedstrijdleider (persoon die de organisatie van de wedstrijd
verzorgt).
Voor de overige leden geld dat KSV de Vosdeel een interne competitie heeft ontwikkeld.
Vraag: hoe, wanneer en hoe vaak moet ik deelnemen?
Antwoord:
Hiervoor kun je op de verenigingsmomenten donderdagmiddag en zondag samen met tenminste 3
schutters per ronde of 2 schutters met 1 pouleur een rondje schieten binnen een door de KNSA
erkende discipline: Olympisch skeet, Sporting skeet, Sporting trap, dubbel trap en
kleiduivenparcours (jachtparcours). Het wordt een aantoonbare deelname aan de interne competitie
als:
1.het formulier (hangen/staan naast het publicatiebord/verenigingspostbus) interne competitie wordt
gebruikt en wordt ondertekend door de personen vermeld op het formulier.
2 het formulier correct ingevuld in de “ verenigings bus” wordt gestopt en de score bijgeschreven is
(interval vier weken) op het readonly spreadsheet op onze site onder de knop resultaten
verenigingscompetitie.
Om aan de eis te voldoen zal je tenminste 5 maal moeten deelnemen!
Aan het eind van het jaar wordt per discipline de winnaar bepaald en tijdens de algemene
ledenvergadering vindt een prijsuitreiking plaats.
Is het bovenstaande onvoldoende duidelijk dan kun je verduidelijkend vragen stellen aan de
bestuursleden of de vraag mailen.

