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SV Scherpschutters Veghel  F12 - v4.0 
Schieten met vuurwapens bij SSV 

 
Mag iemand met een vuurwapen schieten? 
1. Indien KNSA-pas en SSV lidmaatschapspas met stip (=wèl zelfstandig schieten): 

Schutter mag zelfstandig schieten. 

2. Indien KNSA-pas en SSV lidmaatschapspas zonder stip (=niet zelfstandig schieten): 

Schutter mag schieten onder directe begeleiding door een instructeur (een ervaren schutter). 

3. Indien KNSA-pas, géén SSV lidmaatschapspas: 

Schutter mag zelfstandig schieten als gast (betaalt € 10,-), maar niet met een verenigingswapen. 

4. Indien géén KNSA-pas overlegd kan worden, maar wèl een jachtakte: 

Jager mag zelfstandig schieten als gast (betaalt € 10,-) maar alléén met zijn eigen wapen. 

5. Ieder ander mag uitsluitend als Introducé schieten: 

BL vraagt of er van de schutter een “Schietregister introducé” is aangemaakt. 

a. Indien “Schietregister introducé” NIET aanwezig: 

Allereerst wordt door de BL een Schietregister introducé aangemaakt. Bezoeker mag 

vervolgens schieten als introducé, onder begeleiding door een Verenigingsbeheerder. 

b. Indien “Schietregister introducé” aanwezig en nog niet volgestempeld: 

Bezoeker mag schieten als introducé, onder begeleiding door een Verenigingsbeheerder. 

c. Indien “Schietregister introducé” aanwezig en volgestempeld: 

Bezoeker mag een jaar lang niet meer schieten als introducé. 

6. Additionele regeling voor schutters met een KNSA-pas: 

a. De schutter mag schieten met het wapen van een medeschutter, maar alléén onder directe 

begeleiding van de verlofhouder en als voldaan wordt aan de regels die hieronder staan 

vermeld. 

7. Additionele regeling voor JUNIOREN: 

a. Junioren onder 18 jaar uitsluitend onder directe begeleiding door een instructeur (ervaren 

schutter). 

b. Junioren onder 16 jaar uitsluitend onder directe begeleiding door één der ouders. 

Waarmee mag geschoten worden? 
1. Introducées, schutters met KNSA-licentie korter dan 1 jaar en junioren onder 16 jaar mogen 

schieten met alle klein kaliber wapens (.22 LR, voor geweer geldt dat het een grendelgeweer is); 

2. Schutters met KNSA-licentie langer dan 1 jaar mogen schieten met: 

– Wapens op eigen verlof 

– Alle verenigingswapens 

– Bepaalde wapens van medeschutters: 

      - voor pistolen en revolvers geldt een maximumkaliber van 9 mm 

      - voor geweren geldt dat het een grendelgeweer moet zijn; 

3. Schutters met KNSA-licentie langer dan 2 jaar mogen schieten met alle wapens; 

4. Jagers met jachtakte mogen schieten met jachtwapens die op hun jachtakte staan vermeld en 

waarmee op de baan mag worden geschoten (kogelgeweer); 

5. Schutters die géén KNSA-pas of jachtakte kunnen overleggen mogen NIET schieten. 
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