
ROI 1.6 DVSA-F 
Bijlage A 
OnderAanh 3 
Versie 10 – heropening fase 1 

Stand A4 Bis KORTE opstelling tussen 10 en 25 meter 
Voorlopige maatregelen in afwachting van de definitieve goedkeuring door de militaire autoriteiten. 

  

Ligging: Coördinaten 680062 
Toegang: via de Tank Track, centrale weg WEST, 2 km ten NOORDEN van de hoofdingang van het kamp. 
Parking: parking DVSAF langs de Tank Track. Het is verboden om de stand A4 bis zelf binnen te rijden met een persoonlijk voertuig.  
Het is ook verboden om het voertuig achter te laten op de dienstparking aan de ingang van de stand A4 bis zelf. 
Het dienstvoertuig DVSAF mag de stand oprijden (laden/ontladen) en moet tijdens het schieten op de dienstparking staan. 

Toegestane munitie : enkel voor getrokken loop en met wit/rookloos kruit 
Kaliber CIP Benaming Type wapen Type oefening Beperkingen 

.22  Pistolen enkelschots en 
halfautomatisch, revolvers.  
Karabijnen enkelschots, 
repeteer, halfautomatisch, 
onderhefboom (lever-action), 
pompactie.  
Wapens met klassieke 
mikorganen, kijker of ander 
optisch richthulpmiddel 
 

Rechtstaand of gezeten 
op 10 tot 25m 
 
 
Zie beperkingen !! 

Lasermarkeerders en 
geluidsdempers zijn bij 
wet verboden.  
 
Opmerking: lang wapen 
in een “kaliber 
handvuurwapen”  = 
enkel .22 en 9mm en 
uitsluitend op 25m  

.357, .38 et 9mm  

10mm et .40  
.44  

.45 of 11.43  

  

.222 et .223   Grendel of halfautomatisch 
karabijn 
 

ENKEL voor regelings- of 
zerotagevuur op 25m. 
Gezeten aan Bench tafel 
of rechtstaand. 

Pas sous 25 mètres !   
.30 M1  

Zwart kruit  VERBODEN VERBODEN VERBODEN 
 

 
 
 



Cibles :         10 opstelplaatsen voor schijven voorzien op de lijn 0. De houten schijfhouders bevinden zich samen met de rode vlaggen op stok 
in het hokje op de 50m lijn rechts. De schutter dient zelf te voorzien in papierschijven type C50 of gelijkwaardig en een nietjespistool. Het 
gebruik van de militaire schijfhouders wordt aanbevolen. De schutter zorgt ervoor dat de kogelbanen in alle veiligheid eindigen in de 
kogelvanger van zand. Hij moet nauwkeurig de afmetingsnormen (hoogte/breedte) van de militaire modellen respecteren en er voor zorgen 
dat er geen inslagen belanden in de houten schutting (die de basis/NUL-lijn vormt). 
Mogelijkheden van de stand: de stand A4 bis (A4 KORT) beschikt over 5 schootslijnen.  
Schuttersopstelling : elke afstand tussen 10 en 25m vanaf de schijven op beslissing van de schootsdirecteur, die ervoor zorgt dat de schutters 
op 1 lijn staan én correct recht tegenover hun eigen schijf staan. De afstand van 7 m is enkel toegestaan in het kader van de PESA-
vormingen. 

Gebruiksbeperkingen 
- vuren in buien zijn verboden 
- gekruist vuur is verboden 
- het gebruik van lichtspoor/doorborende/explosieve/brandstichtende/opensplijtende/fragmenterende munitie is verboden (zware fout 
tegen de ROI). Zijn toegestaan: munitie in loodgieting, volledig of deels omhuld met koper, monometaal niet doorborend.  
- « Practical » of gevechtsschieten is verboden evenals instinctief schieten. 
Limieten van de schootssectoren: 
- enkel de voorziene opstelplaats der schijven mag gebruikt worden. 
- elke schutter mag enkel de schijf voor zich beschieten. 

Veiligheid: (zie ook fiche ROI Bijl A App 3 stand A4 bis) 
- De veiligheidsmarkering van de stand is ten laste van de commissaris met dienst: 
EEN rode vlag op mast aan de ingang ZUID van de stand op 400m 
EEN rode vlag op de mast aan de zijdelingse inrit langsheen de Tank Track die leidt naar de lijn 55m van de stand (achter de bareel). 
- De commissaris met dienst controleert de slotvaste sluiting van alle laterale deuren naar de stand en schijven, inclusief de toegangspoort 
tot de schijvenput (linksachter ter hoogte van de schijvenlijn).  
- Contrôle van sluiting van de rood/witte koord/ketting voorzien van een plaat « TOEGANG VERBODEN – vuren op 25m » aan de hoofdingang 
ZUID van de stand op 400m. 
- 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. De schootsdirecteur beslist over de schootsafstand (tussen 07 en 25m) in functie van de richtlijnen 
vervat in het daguurrooster dewelke voorrang hebben. 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 controleert nauwgezet de 
gebruikte munitie en kalibers. 



De schootsdirecteur plaatst TWEE rode vlaggen op stok aan weerszijden van ingang van de stand. Deze bevinden zich in het kleine hokje 
samen met de schijfhouders.  
- 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 4), 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 

 


