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SV Scherpschutters Veghel   F03 – v2.2 
Instructie voor baancommandanten 

Wat wordt van de Baancommandant (BC) verwacht? 
 
Bij aanvang dienst 

1. Melden en laten registreren als BC bij het dienstdoende bestuurslid, in de kluis 

2. De BC van de vroege (of enkele) dienst neemt de baanbenodigdheden mee naar de baan 

 Presentieregister + balpen 

 Verenigingstempel 

 Oranje hesje (verplicht dragen) 

 Hulzenbak 

 Schietkaarten 

 Plakkers 

3. De BC van de late dienst neemt de baanbenodigdheden over van zijn voorganger 

 

Tijdens dienst 

4. BC ziet toe op veiligheid 

5. BC ziet toe op registratie in het presentieregister, door alle aanwezigen (ook bezoekers) 

6. BC ziet toe op dragen lidmaatschapspas en kan ter controle om de KNSA pas vragen 

7. BC leidt de schietoefeningen en gebruikt daarvoor de commando’s zoals vermeld op de 

volgende pagina 

8. BC controleert alle wapens, met name bij uitpakken, vóór afplakken en bij inpakken 

=> Let op dat verenigingswapens leeg en open moeten worden ingeleverd in de kistjes 

9. BC tekent de schietregisters ná de schietbeurt 

 

Bij einde dienst 

10. De BC van de vroege dienst draagt de baanbenodigdheden over aan zijn opvolger 

11. De BC van de late (of enkele) dienst zorgt voor: 

 Opruimen van hulzen 

 Vegen van de baan 

 Inleveren van de baanbenodigdheden bij het dienstdoend bestuurslid, in de kluis 

 Controleren van de baan op schade en dat er geen munitie of wapens op de baan 

achterblijft (anders melden bij dienstdoend bestuurslid) 

12. Afmelden bij het dienstdoende bestuurslid 

 

Afwijkingen bij Dynamische disciplines 

13. Bij dynamische disciplines worden uitsluitend de daarbij gebruikelijke commando’s gebruikt. 

14. Binnen IPSC schietactiviteiten mogen alléén NPSA leden (elkaar aflossend) als Range 

Officer (=baancommandant) optreden 

15. Bij IPSC disciplines (parcours) heeft een IPSC Supervisor absolute zeggenschap over de 

schietoefeningen met betrekking tot veiligheid en deelnemers om te voldoen aan het IPSC 

schiet- en wedstrijdreglement (IPSC rulebook, laatste editie) 
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Instructie voor baancommandanten 

Commando‘s van de Baancommandant (BC) 

Om het ontstaan van onveilige situaties te minimaliseren is het belangrijk dat 

Baancommandanten allemaal steeds dezelfde commando’s gebruiken. 

Baancommandanten van SV Scherpschutters Veghel (SSV) gebruiken tijdens hun dienst de 

volgende commando’s: 

 

1. Indien de BC heeft geconstateerd dat er geen belemmeringen zijn voor het starten van de 

schietbeurt door de aanwezige schutters (bijvoorbeeld: geen personen op de baanzool, alle 

te beschieten doelen zijn correct geplaatst, geen storingen die eerst verholpen moeten 

worden, etc..), dan geeft de BC het volgende commando: 
 

Baan veilig, u kunt laden en vuren! 
 

2. Nadat de schutters voldoende tijd hebben gehad om hun serie te verschieten, dan geeft de 

BC het volgende commando: 
 

Stop vuren, de wapens open en ontladen, stap naar achter! 
 

3. Nadat de BC heeft geconstateerd dat de wapens en magazijnen op de juiste manier 

geplaatst en ontladen zijn, dan geeft de BC het volgende commando: 
 

Er kan afgeplakt worden! 
 

4. Conform ons Baanreglement, is op een schietbaan iedereen die constateert dat de 

veiligheid in gevaar is, verplicht “Stop-Stop-Stop” te roepen. De BC geeft bij ongeval of een 

onveilige situatie het volgende commando:  
 

Stop-Stop-Stop, wapens neerleggen, stap naar achter! 
 

De BC mag te allen tijde aanvullende instructies (bijvoorbeeld: “denk aan de oren”) geven, maar 

is daartoe niet verplicht. 

 

Er wordt voor het gemak van uit gegaan dat alle schutters in voldoende mate de Nederlandse 

taal machtig zijn. Mocht dit niet het geval zijn, dan mag de BC aanvullende instructies geven om 

te zorgen dat de betreffende schutters op veilige wijze alsnog kunnen deelnemen aan de 

oefening of wedstrijd (de BC bepaalt hoe en in welke taal).  

Is de BC van mening, om welke reden dan ook, dat het niet verantwoord is een bepaalde 

schutter mee te laten schieten, dan is de BC bevoegd deelname van die betreffende schutter te 

beëindigen. 

Daarnaast is de BC bevoegd om personen (zowel schutters als toeschouwers) tijdelijk de 

toegang tot de baan te ontzeggen. 
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Instructie voor baancommandanten 

Uitgebreid uitvoeringsvoorschrift Baancommandant 
 

1.  Algemeen 

 
1.1 De Baancommandant (BC) is belast met en verantwoordelijk voor de veiligheid en het 

naleven van het Baanreglement. 
1.2 Aangekomen op de baan controleert de BC meteen op orde, netheid en technische 

bruikbaarheid en geeft eventuele bijzonderheden door aan het dienstdoende bestuurslid. 
1.3 De BC is duidelijk als zodanig herkenbaar door middel van bijvoorbeeld een armband 

om de rechter-bovenarm, een bodywarmer, een pet. 
1.4 Indien de BC dit wenselijk acht, kan hij/zij zich laten assisteren, om zo de veiligheid te 

garanderen. 
1.5 De BC dient vrij zicht te hebben op alle schietpunten. 
1.6 Op elke schietbaan dient een BC aanwezig te zijn. 
1.7 De BC dient kennis te hebben van het Calamiteitenplan. 
1.8 De BC moet de veiligheidsmiddelen en eventuele andere middelen kunnen hanteren, 

zoals een brandblusser en schakelingen in de electriciteits-voorziening. 
1.9 De BC moet de EHBO-kist tot zijn beschikking hebben en tevens in staat zijn deze te 

gebruiken. 

 

2. Voorbereidingen 

 
2.1 De BC dient op de hoogte te zijn van de algemeen geldende veiligheidsregels, het 

Veiligheidsreglement en het Baanreglement. 
2.2 De BC moet uitleg kunnen geven over de inrichting van de schietbaan en/of de werking 

en de bediening van de daar opgestelde apparatuur. 
2.3 De BC dient op de hoogte te zijn van de bijzonderheden van de schietbaan. 
2.4 De BC is op de hoogte van de te voeren commando’s ten aanzien van veiligheid en de 

daaraan gekoppelde acties. 
2.5 De BC dient technische kennis te hebben van de verenigingswapens. 
2.6 De BC dient kennis te hebben van de veiligheidshandelingen ten aanzien van de 

verenigingswapens. 
2.7 De BC moet adequaat kunnen optreden bij wapen- en munitiestoringen. 
2.8 De BC dient kennis te hebben van de universele commandovoering op de schietbaan. 
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Instructie voor baancommandanten 

3. Veiligheidsinstructie 

 
3.1 De BC dient er, vóór aanvang van het schieten, voor te zorgen dat iedere aanwezige op 

de baan bekend is met de voor die schietbaan geldende veiligheidsbepalingen. 
3.2 Het betreden van de baanzool vóór de schietpunten is alleen toegestaan met 

toestemming van de BC. 
3.3 Iedereen die de schietbaan betreedt, dient zich te melden bij de BC. 
3.4 De BC moet in staat zijn adequaat te handelen bij storingen aan elk wapen dat op de 

desbetreffende baan wordt gebruikt. 
3.5 De BC dient, indien de accommodatie daarin niet voorziet, een plaats aan te wijzen waar 

niet gebruikte wapens en uitrusting kunnen worden neergelegd. 

 

4. Coördinatie en activiteiten gedurende de schietactiviteiten 

 
4.1 De BC is gedurende de activiteiten op de schietbaan aanwezig, houdt toezicht op het 

naleven van de veiligheidsregels en handhaaft de voorschriften en reglementen. 
4.2 Bij overtreding van de reglementen, corrigeert hij/zij en heeft hij/zij, indien nodig, de 

bevoegdheid om overtreders te laten verwijderen. 
4.3 Wanneer een schutter handelingen verricht die in strijd zijn met de veiligheid, moet de 

BC het schieten onderbreken! 
4.4 De BC is belast met het in goede banen leiden van de bezetting van de schietpunten. 
4.5 De BC dient te zorgen voor orde en discipline op de baan. 
4.6 De BC ziet er op toe dat elk wapen dat het schietpunt verlaat, gecontroleerd wordt op 

“ontladen”.  

 

5 Einde schieten 

 
5.1 Tijdens het opruimen van de schietbaan houdt de BC toezicht op het naleven van de 

veiligheidsregels. 
5.2 Na afloop controleert de BC de baan en rapporteert hij/zij eventuele bijzonderheden aan 

het dienstdoende bestuurslid. 
5.3 Nadat de BC de schietbaan in orde heeft bevonden, meldt hij/zij dat bij het     

dienstdoende bestuurslid, onder vermelding van eventuele bijzonderheden. 
5.4 De BC verlaat als laatste de baan. 
5.5 De BC dient steeds bedachtzaam te zijn op de  “3 – O‘s”: 

 

 Onoplettendheid 

 Onvoorzichtigheid 

 Ondeskundigheid 
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Instructie voor baancommandanten 

 

Overzicht BC commando‘s 

 
 

 

 

Baan veilig, u kunt laden en vuren! 
 

 

Stop vuren, de wapens open en ontladen, stap naar achter! 
 

 

Er kan afgeplakt worden! 
 

 

Stop-Stop-Stop, wapens neerleggen, stap naar achter! 

 


