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1.

Deelnemers en inschrijving
a)

De deelnemers dienen lid te zijn van een van de bij de bond aangesloten schutterijen en in het bezit
te zijn van een geldig OLS - federatiebewijs. De geldigheidsperiode van een federatiebewijs staat
op het federatiebewijs.

b)

Wanneer géén geldig federatiebewijs getoond kan worden kan de betreffende schutter niet aan de
wedstrijd deelnemen. Bij het schieten met een onjuist federatiebewijs wordt de schutter
gediskwalificeerd en reeds door hem/haar geschoten punten tellen als missers.

c)

Heeft de schutterij de federatiebewijzen van de schutters in de zestallen niet bij zich bij aanvang van
de wedstrijd dan mag de schutterij wel mee schieten, maar komen alle te winnen geldprijzen te
vervallen. De punten voor de Raatjes trofee en kampioenschap voor zestallen blijven behouden.

d)

Nieuwe schutters die nog geen federatiebewijs hebben kunnen éénmalig zonder dit bewijs
deelnemen als samen met het sterktebriefje een bevestiging van de online aanvraag van een
federatiebewijs voor deze schutter wordt overlegd. Het daaropvolgend bondschuttersfeest dient de
schutterij voor zo’n schutter alsnog het federatienummer door te geven aan het secretariaat.

e)

De federatiebewijzen dienen ter controle zichtbaar aanwezig te zijn bij de optekenaar tijdens het
korpsschieten en ook tijdens de kaveling.

f)

Nieuwe federatiebewijzen kan men verkrijgen via de online ledenapplicatie van de OLS-federatie.

g)

Op grond van wettelijke regels is iedere vereniging verplicht bij ieder schuttersfeest een lijst in te
leveren bij de organisator met daarop de volgende gegevens van iedere schutter: naam + voorletters,
type ID (rijbewijs/paspoort/ID-kaart) en het ID-nummer (niet BSN!) en vervaldatum. De schutters
en buksmeesters dienen het genoteerde ID-bewijs bij zich te hebben anders mogen ze niet schieten.
Het inleveren van een introducé-register zoals aangeboden door de OLS-federatie is voldoende, mits
alle deelnemers en buksmeesters daarop vermeld zijn. Het wedstrijdsecretariaat neemt de
administratieve werkzaamheden hieromtrent voor de organiserende vereniging waar dus de lijsten
dienen, tegelijk met de sterktebriefjes, bij het secretariaat ingeleverd te worden.

h)

Jaarlijks dient men voorafgaand aan het seizoen op te geven aan het bondssecretariaat:
▪

het aantal deelnemende zes- en drietallentallen en het aantal te gebruiken buksen (tot en met
24 schutters inclusief jeugd: 1 buks inzetten).

▪

Het aantal buksen met vergunning dat er bij de schutterij aanwezig is.

…middels het daartoe door het bondssecretariaat verstrekte formulier, in te sturen vóór de datum
die daarin als uiterste datum genoemd wordt.
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2.

Schietmateriaal
In dezen stelt de bond EMM de regels in het Huishoudelijk Reglement van de OLS-federatie, hoofdstuk
vier, “De Schietwedstrijden”, artikel 4.4: de regels 1 t/m 9, welke worden geacht deel uit te maken van dit
reglement.
Bij overtreding van één of meer van deze punten volgt diskwalificatie van de gehele schutterij.

3.

Veiligheid
In dezen stelt de bond EMM de regels in het Huishoudelijk Reglement van de OLS-federatie, hoofdstuk
4, “De Schietwedstrijden”, hoofdstuk 4, artikel 4.5: de regels 1 t/m 10, welke worden geacht deel uit te
maken van dit reglement. Bij overtreding van één of meer van deze punten volgt diskwalificatie van de
gehele schutterij. Voordat de buks op de aanlegpaal gelegd wordt, en direct nadat de buks daarvan
afgenomen wordt, dient een kamervlag geplaatst te worden. In ongeladen buksen die niet geschouderd zijn
dient te allen tijde een kamervlag geplaatst te zijn. Dit voorschrift gaat in op het moment dat de
kamervlaggen aan de verenigingen beschikbaar gesteld worden, waarna deze laatste zin uit het reglement
verwijderd wordt.

4.

Controle
Regelmatig zal er controle plaatsvinden van:
a)

Patronen; de wedstrijdcommissie neemt hiervoor drie willekeurige patronen uit de voorraad van de
schutterij.

b)

Mondingsnelheid van de kogel. Maximaal toegestaan: 230 m per seconde.

c)

Uitvoering van de buks zowel mechanisch alsook de richtmiddelen

d)

Verantwoordelijke buksmeesters op in het bezit hebben van de KNSA-licentie en wapenverlof.

e)

Het gebruik van kamervlaggen.

Bij afwijking van a) volgt alsnog diskwalificatie van de gehele schutterij. Bij afwijking b) en c) dient men
direct de wedstrijd te staken en volgt uitsluiting. Dit geldt m.i.v. van 2019 ook voor e). Bij d), het niet
aanwezig zijn van de KNSA-licentie en wapenverlof, dient de schutterij de buksmeester te vervangen door
een buksmeester met de benodigde papieren, anders mag er door de betreffende schutterij niet geschoten
worden.
Controle is voor aanvang van de schietwedstrijd of tijdens het wisselen van de harken en tevens kan
tijdens een BSF door de schietcommissie, steekproefsgewijs, schutterijen opgeroepen worden
voor een mondingsnelheid meting.
5.

Baancommandant
De baancommandant, lid van de organiserende schutterij of lid van een andere schutterij, is belast met het
vrijgeven van het schootsveld. Zonder zijn toestemming mag er niet worden geschoten. Hij moet zich om
12.00 uur melden bij de schietcommissie voor instructie en het ophalen van de portofoons voor de mensen
in “het veld”. Hij dient uiterlijk om 14:45 uur (of zoveel eerder of later als een verandering in de
aanvangstijd van de schietwedstrijd) aan het secretariaat te melden dat het schootsveld is afgesloten voor
alles en iedereen en vrijgegeven is voor het schieten.
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6.

Aanvangstijden schietwedstrijd
(In de maand augustus ½ uur vroeger, in de maand september 1 uur vroeger) tenzij anders vermeld:
15.00 uur
15.30 uur
16:45 uur
17:00 uur
17:50 uur
18:00 uur
18.50 uur
19.00 uur
21.30 uur

Openingsschoten gasten
Aanvang inschieten buksen, direct aansluitend begint het korpsschieten op blokjes van
1,5 x 1,5 x 1,5 cm.
Einde 1e korpsronde. Verwisselen van latten met blokjes van 1,5 x 1,5 x 1,5 cm.
Aanvang 2e korpsronde op blokjes van 1,5 x 1,5 x 1,5 cm.
Einde 2e korpsronde. Verwisselen van latten met blokjes van 1x1x1 cm.
Aanvang 3e korpsronde op blokjes van 1x1x1 cm.
Einde 3 korpsronde. Wisselen latten, alle bomen vol zetten met blokjes van 1x1x1 cm.
Aanvang 1ste kavelronde.
Einde schietwedstrijd indien niet al uitgeschoten.

Deze tijden worden overeenkomstig wijzigingen in de aanvangstijd van de wedstrijd aangepast.
Wanneer door weersomstandigheden of een calamiteit of ernstige verstoring de voortgang van de
schietwedstrijd wordt gehinderd, zal de tijd die daardoor verloren is gegaan zoveel als mogelijk aanvullend
worden ingezet. Beneden de 100 lux lichtwaarde zal niet meer wordt geschoten. Een begonnen ronde moet
wel worden uitgeschoten.
7.

Schietkaarten en sterktebriefjes
Tot uiterlijk 15.00 uur kunnen de ID-lijsten en sterktebriefjes voor de zes- en drietallen worden ingeleverd
op het wedstrijdsecretariaat. In de maanden augustus en september is de inlevertijd vroeger. Let op het
aangegeven/omgeroepen tijdstip. Bij te laat inleveren van de sterktebriefjes mag de betreffende schutterij
wel mee schieten, maar de geldprijzen komen dan te vervallen. Punten voor de Raatjes trofee en de
kampioenschappen voor zestallen blijven behouden. Schietkaarten blijven bij de schutterij en worden voor
aanvang van de wedstrijd aan de optekenaar overhandigd. Controle vindt plaats door/bij de optekenaar.
Wijzigingen van namen op de schietkaart mogen alleen op de onderste 2 lege regels van de kaart. (Let ook
op het federatienummer en het volgordenummer binnen het zestal.)

8.

Openingsschoten
De openingsschoten worden gedaan aan de zijkant van de schietboom aan die helft van de hark die aan
de organiserende schutterij is toegewezen en er mag geschoten worden op vlaggetjes. Overige restanten
kunnen indien nodig door de organiserende vereniging weggeschoten worden.

9.

Inschieten
Het inschieten gebeurt voor beide aanlegpalen op de middenlat links, waar voor elke buks de benodigde
vijf blokjes en stokjes beschikbaar zijn.
a) De controleschoten dienen steeds door dezelfde schutter gedaan te worden
b) Zogenaamde “opwarmschoten” dienen tussen de latten aan de linkerkant gedaan te worden.
c) De buksen mogen ingeschoten worden:
▪

Voor aanvang van de wedstrijd

▪

Na noodzakelijke vervanging van een defecte buks (met in achtneming van artikel 17,
Buksen)
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10.

Opleggen van de buks
Er is een indeling gemaakt op de aanlegpaal van drie vakken. Voor de linker aanlegpaal is het linkse vak
bedoeld om op de 1ste lat links te schieten. Het middenvak is bedoeld om op de 2de lat links te schieten
en het rechter vak is om op de middenlat links te laten (in)schieten. Voor de rechter aanlegpaal is het
rechtse vak bedoeld om op de 1ste lat rechts te schieten. Het middenvak is bedoeld om op de 2de lat rechts
te schieten en het linkse vak is om op de middenlat rechts te schieten. Het doel is om zo veel mogelijk in
parallelle kogelbanen te schieten. Geschoten wordt op de punten van Links buiten naar binnen en van
Rechts buiten naar binnen, steeds van boven naar onder. Als een zestal zich niet houdt aan deze regel volgt
diskwalificatie van dat zestal.

11.

Laden van de buks
De buks mag alleen geladen en ontladen worden indien zij geschouderd is en op de aanlegpaal rust met de
loopmonding in de richting van de hark op de plaats waar geschoten wordt (veilige richting). De
schutterijen zijn aansprakelijk voor eventuele ongelukken.

12.

13.

Geldig schot
•

Een schot geldt als gelost wanneer de kogel de loop heeft verlaten.

•

Indien een ander dan het aangeduide blokje geschoten wordt telt dit als misser.

•

Indien de hark of de schietboom wordt geraakt telt het schot ook als misser, ook al is blokje
afgeschoten.

•

Indien het blokje wordt geraakt, maar niet valt, mag de betreffende schutter met de buks op de
schouder maximaal 1 minuut wachten. Na deze minuut wordt het schot als misser genoteerd, of
eerder indien de grendel van de buks geopend wordt of de schutter de buks aflegt. De maximaal
beschikbare tijd voor het kavelen blijft ongewijzigd.

•

Ontbreken er één of meer punt(en) op de lat moet de zesde schutter met de buksmeester en de
optekenaar overleggen om te bepalen welk(e) punt(en) in plaats daarvan geschoten moet(en)
worden.

•

Indien een punt volgens de schutter niet te schieten is kan hij bezwaar maken. De optekenaar kan
dan na toestemming van de schietcommissie een blokje aanwijzen dat in de plaats ervan afgeschoten
dient te worden.

•

Beschadiging van het materiaal dient op het wedstrijdsecretariaat te worden gemeld en door de
optekenaar vermeld te worden op de schietkaart. Beschadigingen aan het materiaal kunnen aan de
veroorzakende schutterij in rekening gebracht worden. De in rekening gebrachte kosten zijn die
welke de materiaalcommissie maakt om de schade te herstellen.

Korpsschieten
Voor het korpsschieten geldt voor zestallen het schieten van 3 x 18 punten = 54 punten. Het aantal behaalde
punten bepaalt of wel of niet kan worden deelgenomen aan de kaveling. Bij een drietal geldt het schieten
van 3 x 9 punten = 27 punten. Het aantal behaalde punten bepaalt of wel of niet kan worden deelgenomen
aan de kaveling. Iedere schutter lost per ronde drie schoten achter elkaar. Geschoten wordt twee ronden
met blokjes van 1,5 x 1,5 x 1,5 cm en 1 ronde met blokjes van 1 x 1 x 1 cm. De jeugddrietallen schieten
in de 1ste ronde korpsschieten een ronde van negen punten en tijdens de 2e ronde korpsschieten weer een
ronde van negen punten. >>
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Tussen het korpsschieten, de 1ste kavelronde en tussen de kavelronden mag niet geschoten worden zonder
toestemming van de wedstrijdcommissie
De optekenaar maakt geen deel uit van de wedstrijdcommissie. Wordt er toch geschoten volgt
diskwalificatie voor de schutterij waartoe de buks behoort. Is de schutter van een andere schutterij dan
volgt voor die schutter ook diskwalificatie.
14.

Diskwalificatie
Bij diskwalificatie van de gehele schutterij wordt er geen enkel prijzengeld uitgekeerd. Bij diskwalificatie
van een drietal/zestal worden de door dat drietal/zestal behaalde geldprijzen niet uitgekeerd. Behaalde
geldprijzen en ranglijstplaatsing worden doorgeschoven indien een schutterij (of drietal/zestal)
gediskwalificeerd wordt, alsof de gediskwalificeerde schutterij (of drietal/zestal) in het geheel niet
deelgenomen zou hebben.

15.

Kavelen volwassenen
Het kavelen vindt plaats tussen de zestallen of drietallen uit dezelfde klasse met een gelijk behaald aantal
schietpunten bij het korpsschieten, dit in relatie tot het aantal beschikbare prijzen per zestal/drietal met
inachtneming van het volgende:
•

Bij de 1e zestallen wordt alleen gekaveld met 53 korpspunten of meer

•

Bij de 2e zestallen wordt alleen gekaveld met minstens 52 korpspunten of meer

•

Bij de 3e zestallen wordt alleen gekaveld met minstens 51 korpspunten of meer

•

Bij de 4e zestallen wordt alleen gekaveld met minstens 50 korpspunten of meer

•

Bij de 5e en overige zestallen wordt alleen gekaveld met minstens 49 korpspunten of meer

•

Bij de drietallen wordt alleen gekaveld met minstens 24 korpspunten of meer

•

Bij de jeugdtallen geen norm

De resultaten van het korpsschieten worden na het korpsschieten verwerkt.
Aan volwassenen-zestallen en dito drietallen die afvallen voordat er gekaveld wordt, worden geen prijzen
uitgekeerd.
Er wordt geschoten op blokjes van 1 x 1 x 1 cm. Het kavelen herhaalt zich steeds totdat de prijswinnaar
bekend is of tot de wedstrijd dient te worden beëindigd. Een schutterij heeft per zestal 12 minuten en voor
het drietal 6 minuten in een kavelronde. Het optellen van het maximumaantal zestallen/drietal per buks
over de hele linie bepaalt de maximale duur van één kavelronde. Tijdens de kaveling dient er geschoten te
worden met steeds dezelfde samenstelling van zestal en drietal. Dit geldt ook voor de volgorde binnen een
zestal/drietal. In uitzonderlijke gevallen kan de wedstrijdcommissie toestemming geven voor het inzetten
van een schutter uit het laagste zestal/drietal. Voor alle zestallen en drietal geldt dat een misser tijdens de
kaveling nog maximaal één kavelronde geschoten wordt, waarna een eventueel gedeelde prijs wordt
toegekend. Uitzondering is kavelen voor de 1e prijs: hiervoor dient te worden gekaveld tot de winnaar
bekend is, of tot de eindtijd van de schietwedstrijd. Is er dan geen 1e prijswinnaar bekend, zal de prijs
alsnog worden gedeeld. Ook voor de ‘Gemeentebeker’ wordt indien nodig na afvallen door gekaveld tot
er een winnaar bekend is. In dat laatste geval tellen punten in zulke extra kavelrondes niet meer mee voor
de wedstrijd.
Indien men met twee buksen deelneemt aan het korpsschieten dient men ook, indien nodig of daartoe
opgedragen wordt door de wedstrijdcommissie, met twee buksen deel te nemen aan de kaveling.
Tijdens de kaveling dienen de zes- en drietallen van een schutterij altijd in rangvolgorde te schieten.
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Er wordt gekaveld met drie schoten per schutter. De resultaten worden verwerkt alsof iedere ronde schot
voor schot zou zijn verlopen.

16.

Kavelen jeugd
Jeugddrietallen kavelen helemaal uit, in de gewone kavelrondes.

17.

Buksen
Alleen buksen die door de schietcommissie van de bond EMM gekeurd zijn op mondingssnelheid mogen
gebruikt worden. Zij dienen vergezeld te gaan van een wapen-informatieblad van betreffende buks, zoals
uitgegeven door diezelfde schietcommissie.

18.

Aantal deelnemende volwassenen zes- en drietallen
Deelgenomen kan worden met:
Het 1e, 2e, 3e, 4e, 5e en overige zestallen en maximaal één volwassenen drietal waarvan: maximaal één
onvolledig zestal en maximaal één drietal (bij volledige zestallen) of één onvolledig drietal.
Een onvolledig zestal (vier of vijf personen) kan worden aangevuld tot een zestal middels het dubbel laten
schieten door een of twee schutter(s) uit ditzelfde onvolledige zestal.
Het onvolledige volwassenendrietal (twee personen), kan worden aangevuld tot een drietal middels het
dubbel schieten door een schutter uit ditzelfde onvolledige drietal. Als er na indeling van de zestallen één
enkele schutter over is, mag één schutter van het laatste zestal uit dit zestal genomen worden om samen
met de overgebleven schutter een onvolledig drietal te vormen. Men heeft dan dus een onvolledig laatste
zestal en een onvolledig drietal.
Bij het uitvallen van een schutter mag deze met goede argumenten en in overleg met de schietcommissie
vervangen worden door iemand uit een lager zestal/ drietal.

19.

Jeugddrietallen
Voor de kwalificatie “jeugdschutter” komen diegenen in aanmerking die op 1 januari van het lopend
kalenderjaar nog geen 18 jaar oud zijn. De jeugd kent géén zestallen. Bij jeugddrietallen geldt: drie
schutters is een drietal, vier schutters zijn twee onvolledige drietallen, vijf schutters een drietal en een
onvolledig drietal, enz. In het onvolledig drietal schiet één schutter dubbel. Dit dient de hele wedstrijd
dezelfde schutter te zijn.
Is er voor een jeugddrietal maar één schutter beschikbaar, mag er een onvolledig drietal gevormd worden
door er een schutter bij te plaatsen die in het laagste mogelijke zestal schiet maar nog aan de leeftijdscriteria
voor jeugdschutter voldoet. Deze laatste mag niet de schutter zijn die in het drietal dubbel schiet, en voor
deze schutter tellen voor de persoonlijke kampioenschappen alleen de punten behaald in het zestal.
Indien een schutterij meerdere jeugddrietallen inzet dienen ze een rangnummer te krijgen (1e, 2e enz.) dat
ze het hele seizoen behouden.

20.

Deelname schutters
Een schutter mag maar bij één schutterij en bij één zestal/drietal deelnemen aan de wedstrijden
(uitgezonderd het bepaalde in artikel 19), anders volgt diskwalificatie van ieder zestal/drietal waar hij/zij
in schiet of geschoten heeft.
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21.

Boomnummer
De schutterijen behouden tijdens het hele seizoen hetzelfde nummer schietboom, behalve de organiserende
schutterijen in dat jaar. De schutterijen ontvangen vóór aanvang van het seizoen een boomindeling voor
dat seizoen.

22.

Schootsveld onveilig
Wanneer tijdens het schieten personen of vee in het schootsveld waargenomen worden dient het schieten
onmiddellijk te worden gestaakt. Dit geldt ook wanneer zich in het luchtruim, in de baan van de kogel,
personen en of objecten bevinden. De buksmeester dient dan onmiddellijk de grendel te openen om
ongelukken te voorkomen.

23.

Aantal personen bij de aanlegpaal
Tijdens het korpsschieten en kavelen mogen maar drie personen bij de aanlegpaal aanwezig zijn: de
buksmeester, een helper en de schutter. Alle andere personen dienen zich achter de afrastering te bevinden.

24.

Paraplu
De doorsnede van een paraplu om de schutter tegen regen en zon te beschermen mag niet groter zijn dan
1,20 meter. Hij dient vervolgens zodanig te worden vastgehouden, dat de optekenaar de schutter en de
verrichtingen voor het laden van de buks kan volgen.

25.

Inleggeld
De hoogte van het inleggeld komt overeen met het aantal deelnemende zestallen en eventueel drietal van
een schutterij.

26.

Prijzengeld
Het geldprijzenpakket per zestalgroep en drietal is door de ALV vastgesteld. Ieder bondsschuttersfeest zal
aan de dag winnaar een bondsbeker worden uitgereikt. De winnaar over de eerste drie zestallen (resultaten
van de eerste drie zestallen bij elkaar optellen) ontvangt van de organiserende schutterij de gemeentebeker
of de daarvoor in de plaats gestelde beker.

27.

Prijzen zesde en hoger
Bij de schietwedstrijden zullen het zesde en de hogere zestallen mee delen in het prijzenpakket voor vijfde
zestallen.

28.

Ex aequo
Om toch een "dag winnaar" te hebben worden, wanneer één of meerdere eerste zestallen gelijk eindigen,
de resultaten van het tweede, het derde zestal en eventueel het vierde zestal etc. meegenomen in de
eindrangschikking.

29.

Prijzen drietallen
Het aantal prijzen onder de drietallen is: één (1) prijs per drie deelnemende drietallen, afgerond naar boven
m.b.t. de restdrietallen b.v.: 1-2-3 drietallen een prijs, 4-5-6 drietallen twee prijzen, 7-8-9 drietallen drie
prijzen.
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30.

Optekenaars
Optekenaars functioneren in het verlengde van de wedstrijdcommissie. Aanwijzingen en vragen van de
optekenaar dienen door de buksmeester en schutter te worden opgevolgd c.q. beantwoord. Iedere schutterij
levert, afhankelijk van of zij met één of met twee buksen schiet, één of twee optekenaars. De schutterijen
tekenen tijdens iedere kavelingronde onderling op zodat een optekenaar van een schutterij die uit de
kaveling valt zelf ook kan stoppen. De optekenaars dienen de “EMM Regels Schietwedstrijd en
Optekenaars” te volgen. >>
Niet de wedstrijdcommissie is verantwoordelijk voor de kwaliteit, werkwijze en reglement-kennis van de
optekenaar (en diens plaatsvervanger), maar de schutterij waar deze lid van is. Onjuiste zaken, geschillen
met een schutter of schutterij, alsook beschadiging van het bondsmateriaal tijdens het schieten dienen te
worden gemeld op het wedstrijdsecretariaat. Beschadigingen van de lat of hark etc. dienen ook op de
schietkaart te worden vermeld.

31.

Optekenen
De optekenaar is verantwoordelijk voor het invullen van de schietkaarten voor wat betreft raak of mis. De
optekenaar houdt controle op de veiligheid en de correctheid van de schietwedstrijd. De optekenaar let op
de voortgang van de wedstrijden en de onderlinge verdraagzaamheid.

32.

33.

Notatie op de schietkaart
•

P invullen voor een raakschot.

•

X invullen voor een misschot.

Einde wedstrijd
Stop onmiddellijk met het schieten bij de eindtijd na de melding daarvan door de omroeper van EMM.
Wanneer bij de eindtijd van de wedstrijd een onverschoten patroon in de buks aanwezig is en de grendel
al gesloten is, mag deze patroon nog verschoten worden. Wordt bij overschrijding van de eindtijd toch nog
geladen en geschoten, gelden de schoten als een misser en wordt het betreffende zes(drie)tal
gediskwalificeerd. De optekenaar dient zulks te noteren op de betreffende schietkaart.

34.

Inleveren schietkaarten
Direct na het einde van de schietwedstrijd dienen de schietkaarten met mapjes door de optekenaar te
worden ingeleverd bij het wedstrijdsecretariaat.
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35.

Aanvullende regels en suggesties aangaande veiligheid, milieu, buksmeester en wapenbeheer
Deze zijn vervat in diverse uitgaven en documenten t.w.t.:
•

Beheersbaarheid wapens en munitie door historische schuttersgilden bij het z.g. Oud Limburgs
Schieten op de hark en op de vogel. (Uitgave Bond EMM)

•

Handreiking Limburgs traditioneel schieten (Provincie Limburg)

•

Bepalingen vanuit de KNSA betreffende aanmelding en controle licentiehouders (buksmeesters)

•

Cursus buksmeester (OLS-federatie)

•

Toelichting vragen Risico-Inventarisatie en evaluatie Buksmeester (OLS-federatie)

•

Checklist Arbo en Milieu (OLS Federatie):




Buksmeester - Laden en herladen patronen
Loodsmelten en gieten
Schieten, opslaan en vervoeren van wapens en munitie

•

Circulaire Wapens en Munitie (Ministerie van Justitie)

•

Handboek voor de Wapen en Munitiebezitter, SDU, S22HW
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