
ROI 1.6 DVSA-F 

Bijlage A 

OnderAanh 1 

Versie 10 – heropening fase 1 

Stand A2 KORT op 100m  

Stand A2 LANG op 400m  

GEEN GELIJKTIJDIG GEBRUIK! 

Voorlopige maatregelen in afwachting van de definitieve goedkeuring door de militaire autoriteiten. 

  

Ligging: Coördinaten 679693 

Toegang: via de Tank Track, centrale weg WEST, 2 km ten NOORDEN van de hoofdingang van het kamp. 

Parking: ligging parking DVSAF vlak bij de cafetaria « Le Refuge » van het kamp. Het is verboden om met een privaat voertuig de standen op 

te rijden (behalve voor het dienstvoertuig DVSAF). Het is evenmin toegestaan om zijn voertuig te parkeren achteraan de stand, een korte halte 

voor het ontladen/laden van de uitrusting is wel toegelaten.  

Toegestane munitie: Voor wapens met getrokken loop en enkel wit/rookloos kruit:  

Spoortrekkende, doorborende, explosieve, brandstichtende en fragmentatiemunitie zijn bij wet verboden (zware fout tegen de ROI). 

- Bij het vuren op SIUS ASCOR schijven (zelfhelende plastiekfilm) zijn enkel kogels van het type FMJ ou match HPBT of A-Max toegestaan. 

Types Soft Point, Round Nose, V-Max Hornady enz zijn verboden omdat deze de plastiekfilm van de schijven vernielen. 

Volgende kalibers, wapens en oefeningen zijn toegelaten: 

Kaliber CIP benaming Soort wapen Soort vuren Beperkingen. 

Alvorens te vuren op de stand A2 

(400 m) moet de schutter ervoor 

zorgen dat het wapen vooraf 

werd geregeld om de schijf op 

400 M te raken. 

.22 (Max 

100m) 

 Karabijn met repeteer- of 

halfautomatische werking 

met kijker. 

Karabijn met repeteer- of 

halfautomatische werking 

met open 

richtinstrumenten (keep-

korrel). 

Repeteerkarabijn met 

matchdiopter. 

Olympisch schieten CISM 3 

houdingen (100m et 300m) 

Benchrest ondersteund schieten 

(100m, 200m, 300m, 400m) 

Liggend en zittend vuren met 

tweepoot of schietzak (100m, 200m, 

300m, 400m) 

Reglementair vuren 100m  

ENKEL toepassingsvuur. 

.22 enkel op 100m 

.222 en.223   

   

.30 M1 (Max 

100m) 

 .30M1 enkel op 100m 

   

 



Werkingsuren van de stand (raadpleeg ook de effectieve openingsuren op onze website) 

Zaterdag van 1000hr tot 1700hr – zondag van 0900hr à 1700hr – feestdagen: voorbehouden speciale activiteiten volgens behoefte bestuur 

Het is vanzelfsprekend dat de stand maar kan gebruikt worden op EEN enkele afstand tegelijk, zie ook paragraaf « veiligheid ». 

Mogelijkheden van de stand: de stand A2 beschikt over 6 schootslijnen.  

Een schuilplaats is geïnstalleerd op 400m. Op de andere afstand(en) bevinden de schootsopstelplaatsen zich in open lucht. 

Schijven 400m : 6 SIUS ASCOR (gewone configuratie) of 6 papierschijven of 3 metalen gongschijven (speciale regeling) 

  100m : 6 papierschijven op houten schijfsteun (zelf te plaatsen) 

             De papierschijven moeten zodanig op de schijfsteun worden geplaatst dat de projectielen in de zandlaag (kogelvanger) landen 

en    

   dat beschadiging van de houten schutting (die de lijn 0 markeert) wordt vermeden. 

Toegestane vuren:  

1° Precisievuur schot per schot met schoudervuurwapens  

2° nachtvuur (na uitzonderingsaanvraag en toelating bij het plannings- en veiligheidsbureau van het kamp)  

Vereiste vuren:  

Elke schutter die niet zeker is van het inschieten van zijn wapen moet, alvorens effectief te vuren op de stand A2, dit wapen vooraf gaan 

regelen voor de afstand van 100m en de gepaste initiële correctie toepassen t.o.v. de miklijn, zodat de centrale zone van de (SIUS) schijf op 

400m met zekerheid zal worden geraakt. Zich wenden tot de commissaris of beheerder met dienst voor de technische toe te passen gegevens. 

Gebruiksbeperkingen: 

- vuren in buien zijn verboden 

- gekruist vuur is verboden 

- Het initiële inschieten/zeroteren moet gebeuren op papierschijf op de stand A4 bis 25m en/of op een 100m stand (vraag hiervoor raad aan 

de commissaris met dienst). Alvorens te gaan schieten op de A2, moeten de schutters er zeker van zijn dat ze hun schijf zullen raken. Het 

vuren “door opeenvolgende nadering of insluiting” is verboden.  

- “experimenteel” vuren met pistool, “jacht”-revolver… op deze stand is verboden. 

- het zeroteren op 25m op de stand A2 is verboden. 

Limieten van de schootssectoren: 

- enkel de voorziene opstelplaats der schijven mag gebruikt worden. 

- elke schutter mag enkel de schijf voor zich beschieten.  

Veiligheid: 

- De veiligheidsmarkering van de stand is ten laste van de commissaris met dienst: 

- EEN rode vlag (oranje knipperlicht bij nacht) op de mast A2 aan de ingang ZUID van de stand 

- TWEE rode vlaggen op stok, LINKS en RECHTS van de gebruikte schootsafstandslijn  

  (bij nacht een oranje knipperlicht op stok ter hoogte van de schutterslijn). 



- Bij het vuren op kortere afstanden dan 400m zal de toegang tot de schuilplaats op 400m volledig geblokkeerd worden.  

Hiertoe zal geen enkel materiaal (tafels, SIUS, …) worden geïnstalleerd, zal een waarschuwingsbord « verboden toegang – vuren op …m » op 

de gesloten achterdeur worden geplaatst, en een rood-witte koord/ketting met bord en zelfde vermelding aan de voorkant van de schuilplaats. 

- De commissaris met dienst is verantwoordelijk voor het plaatsen van de SIUS-ASCOR of houten schijvendragers voor het schieten en diens 

démontage na het vuren. Hij zal zich verzekeren van de slotvaste sluiting alle toegangsdeuren (zijkant en toegang tot de schijvenput). 

- De schootsdirecteur is permanent aanwezig op de bezette stand en dit in exclusieve functie (hij zal hierbij dus niet deelnemen aan het vuren).   

Hij zorgt ervoor dat het politieregister ter plaatse beschikbaar is voor het vuren begint, en dat de schutters zich daadwerkelijk inschrijven 

alvorens te beginnen vuren. Hij zorgt voor de lijning van de tafels/ligplaatsen en schutters en waakt over de toepassing van de algemene 

veiligheidsrichtlijnen voorzien in hoofdstuk 5 Veiligheid van de huidige ROI. Hij plaatst TWEE rode vlaggen, zijnde aan elke kant van de 

gebruikte schootspositie. Hij let erop dat de schutter zijn doel raakt, als dit niet het geval is doet hij de schutter stoppen en stuurt hem terug 

voor een initiële afstelling/zerotage. 

- Het is verboden op de zijkanten te klimmen. 

- Gedurende de vuren mag er zich niemand in de gang van de schijvenput bevinden. 

- Dragen van oog- en oorbescherming verplicht. 

- Het personeel met dienst (beheerder, commissaris en schootsdirecteurs) zal VERPLICHT het gele veiligheidshesje DVSAF dragen om de 

zichtbaarheid van hun aanwezigheid te verbeteren. 

Medische steun: gebaseerd op de BURGER hulpdiensten (tussen 6 tot 12 minuten na de oproep aanwezig aan het wachtlokaal)  

- Aangepaste eerstehulpdoos op elke gebruikte stand geplaatst door de schootsdirecteur 

- Aanwezigheid op elke actieve stand van een persoon bekwaam om de eerste zorgen toe te dienen 

- Permanente beschikbaarheid in de club van TWEE voertuigen om de hulpdiensten (ziekenwagen en MUG) af te halen aan het wachtlokaal en 

naar de plaats van het ongeval te brengen. 

- In geval van een ernstig ongeval, het verwittigen in deze volgorde van:   

1) 112 per GSM (geef juiste plaats: Camp Roi Albert, Ciblerie, Stand de Tir ALPHA 2), aard van het ongeval 

2) Het wachtlokaal Garde 02/4423244 per GSM (zal de hulpdiensten opvangen) 

3) de commissaris / beheerder met dienst (GSM, Motorola) 

4) de beheerder / afgevaardigde dagelijkse taken stuurt TWEE personen met voertuig naar het wachtlokaal (begeleiden van de beide 

hulpvoertuigen naar de plaats van het ongeval) 

5) zich laten bijstaan en het toedienen van de eerste hulp met de aanwezige eerstehulpdoos (een DEA/defibrillator bevindt zich in de gang van 

het militaire schijvenmagazijn en in het clubhuis). 

6) de hulpdiensten opvangen (naar plaats ongeval brengen) 

7) bewijsstukken niet verplaatsen (wapens, munitie, …) 

Communicatie. 

Telefoon GSM, Motorola 

 

 


