RecreatieveRecreatieve- of Sportschutter worden via SintSint-Barnabas Zwevegem
Inleiding
De schutterssport kan in Vlaanderen beoefend worden door zowel recreatieve schutters als sportschutters.
Vanaf de leeftijd van 6 jaar kan je bij SBZ terecht als schutter. Het betreft dan enkel disciplines met
luchtdrukwapens en dit onder begeleiding van een volwassen schutter/trainer.
Om een vuurwapen te mogen hanteren is het noodzakelijk om 16 jaar te zijn. Dit kan alleen onder toezicht van een ervaren schutter en in aanwezigheid van (een) ouder(s) of voogd.
Voor de aankoop van een vuurwapen moet je minstens 18 jaar oud zijn.
Vooraleer je begint aan het traject om een vuurwapen te verkrijgen, kan je best eerst een tijd met de
luchtdruk clubwapens oefenen op de 10m stand. Hiervoor zijn geen vergunningen vereist.
De meest voorkomende fout van een beginnend schutter is dat hij te snel zelf een vuurwapen wenst aan
te kopen en zich onvoldoende laat adviseren en begeleiden door ervaren schutters.

Aanvraag van een voorlopige sportschutterslicentie.
sportschutterslicentie.
Bij de aanvraag van een voorlopige sportschuterlicentie zorgt SBZ voor ondersteuning bij het invullen en
verzamelen van de nodige documenten. Bij SBZ is er een bestuurslid die dit behartigd.
Volgens het sportschuttersdecreet zijn 5 verschillende categorieën van wapens in Vlaanderen:
• categorie A:
revolvers
• categorie B:
pistolen
• categorie C:
schoudervuurwapens met gladde loop
• categorie D:
schoudervuurwapens met getrokken loop
• categorie E:
zwartkruit wapens
Een voorlopige sportschutterslicentie is slechts geldig voor één van deze categorieën, maar je kan er wel
verschillende tegelijk aanvragen. (wat wel aan te raden is).
Kostprijs van de voorlopige licentie, zie www.sportschieten.be voor actuele kostprijs.
Voor 2013 is dit 5€ voor één licentie en 10€ indien gelijktijdig meerdere worden aangevraagd.

De aanvraag van de voorlopige sportschutterslicentie gebeurt d.m.v. het aanvraagformulier “model VL1”
Dit formulier moet vergezeld worden van volgende documenten :
• Kopie van de identiteitskaart
• Een medisch attest Model VL3
o Dit attest kan je laten invullen door je huisarts.
o Het attest moet minder dan 3 maanden oud zijn
• Uittreksel uit het strafregister
o Het zogenaamde “bewijs van goed gedrag en zeden”.
o Het attest moet minder dan 3 maanden oud zijn
o Dit is te verkrijgen op het gemeentebestuur
o Let er op dat je het originele document gebruikt volgens model art. 596.1
• Als je minderjarig bent :
o een geschreven toestemming van de ouders of wettige vertegenwoordiger
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Wij zien uw volledige dossier na alvorens dit door te sturen.
Na de administratieve afhandeling van het dossier door de Federatie wordt op uw thuisadres een voorlovoorlopige sportschutterslicentie toegestuurd, dit samen met een sportschuttersboekje.
Naast deze administratieve ondersteuning voorziet SBZ ook begeleiding van de beginnende schutter.
Dit om hem toe te laten zich voor te bereiden op de praktische en theoretische proeven, die dienen
afgelegd voor het behalen van een definitieve sportschutterslicentie.
Voor en tijdens de afhandeling van uw aanvraag voor een voorlopige sportschutterslicentie wordt reeds
gestart met uw praktische opleiding. Dit gebeurt in eerste instantie met luchtdrukwapens van de club.
Dit is ideaal om kennis te maken met de schietsport. Houding, veiligheid en manipulatie van wapens
kunnen op een veilige manier worden aangeleerd.
Pas nadat je deze basis voldoende onder de knie hebt kan gestart worden met het trainen met vuurwapens. Dit tijdstip wordt door de SBZ begeleiders geëvalueerd op basis van uw resultaten met luchtdrukwapens. Hierbij wordt gelet op uw kennnis van de veilgheidsregels, manipulatie van het wapen en
bekwaamheid om het te gebruiken. Dit echter zonder een resultaat in te behalen punten voorop te stellen.
Er is hier ook geen vaste termijn voor bepaald. Ook hier geldt ; hoe meer inzet/training hoe sneller men
de beoogde doelstelling behaalt.

Deze kennis/bekwaamheid
veiliige manier vuurwapens te hante
kennis/bekwaamheid is minimum nodig om op een veil
hanteren.
Dit zowel voor uzelf als voor collega schutt
schutters.
Bij de volgende stap van uw opleiding kan je bij SBZ gebruik maken van clubvuurwapens onder toezicht
van de SBZ begeleiders. We leren u aan hoe je veilig met de diverse types van vuurwapens dient om te
gaan. Deze periode loopt tot men als beginnende schutter, voldoende kennis en bekwaamheid bezit om
de praktische ‘hanteringsproef’ af te leggen bij de examinatoren aangesteld door de schuttersfederatie.
Eens geslaagd voor de hanteringsproef kan je, in afwachting van het aanvragen van een definitieve
sportschutterslicentie, verder met vuurwapens van de club blijven oefenen om uw minimum schietbeurten te halen, en in uw sportschuttersboekje te laten registreren.
Dit gebeurt nog steeds onder toezicht, echter zonder actieve begeleiding.
Gezien het beperkt aantal beschikbare clubvuurwapens krijgen beginnende schutters onder actieve begeleiding voorrang voor het gebruik ervan.
Vanaf nu is het ook mogelijk om onder toezicht van een ervaren schutter (lid van SBZ) met een ander
type/kaliber vuurwapen dan de clubwapens te oefenen.
Je kan zo één jaar lang schieten met vuurwapens op basis van je voorlopige sportschutterslicentie.
Deze periode is ideaal om je een beeld te vormen van de verschillende wapens, type, kaliber etc...
Na een eerste kennismakingsperiode kan je proberen zoveel mogelijk wapens te testen om na te gaan
wat je het beste ligt. De meeste collega schutters zullen je met veel plezier hun wapen eens laten gebruiken. Elk wapen heeft zijn eigen specifieke eigenschappen.
Het sportschuttersboekje wordt gebruikt om schietbeurten te registreren.
Telkens je in de club komt oefenen met een vuurwapen waarvoor je een voorlopige sportschutterslicentie hebt, krijg je een stempel in je boekje (maximum 1 stempel per dag).
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Theoretische en praktische proef .
Voor de aanvraag van je definitieve sportschutterslicentie heb je een attest nodig van het succesvol
afleggen van een praktische en theoretische proef. Beide proeven worden door de Federatie georganiseerd. De kalender waarop deze theroretische en hanteringsproeven worden afgenomen is raadpleegbaar op de prikborden in de hall van de club.
• Theoretische proef
Deze proef bestaat uit een meerkeuzevragenlijst die opgesteld wordt door de Federatie. Wij bezorgen u een lijst met vragen en antwoorden waaruit gekozen wordt bij het afnemen van deze
proef. Deze dien je dan zelf in te studeren. Bij mogelijke vragen kan je steeds de SBZ begeleiders om bijkomende uitleg vragen.
• Praktische proef
De kandidaat moet bij het begin van de praktische proef volgende zaken voorleggen:
Zijn lidkaart van de schietsportfederatie
Zijn identiteitskaart
De praktische proef bestaat er vooral uit om te bewijzen dat de nieuwe schutter in staat is om
veilig met een wapen om te gaan:
Laden, ontladen en ontwapenen van het wapen
Schieten met het wapen
Beperkte demontage van het wapen (velddemontage)
Dragen, hanteren en gebruiken in een schietstand van een wapen
Gebruiken van de richtmiddelen
Beheersen van de schietrichting en de terugslag

Wanneer je na :
 minimum 6 maanden actief lidmaatschap.
 het succesvol afleggen van praktische en theoretische proeven.
 minimum 12 stempels, verspreid over minimum 2 trimesters, in je sportschuttersboekje
hebt staan
dan kan je een aanvraag doen om een definitieve sportschutterslicentie te verkrijgen
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Aanvraag van de definitieve sportschutterslicentie
Voor de aanvraag maak je gebruik van het aanvraagformulier “model VL2”. Hierbij
worden volgende stukken gevoegd:
• Kopie van de identiteitskaart
• Recente pasfoto
• Kopie van het sportschuttersboekje (minimaal 12 schietbeurten)
• Medisch attest model VL3, niet ouder dan 3 maand
• Uittreksel uit strafregister
o Het zogenaamde “bewijs van goed gedrag en zeden” in de volksmond
o Het attest moet minder dan 3 maanden oud zijn
o Let er op dat je het originele document gebruikt volgens model art. 596.1
• Als je minderjarig bent : een geschreven toestemming van de ouders of wettige vertegenwoordiger)
• Attest van slagen voor de theoretische proef
• Attest van slagen voor de praktische proef
Dit bundeltje wordt samen met het verschuldigd bedrag afgegeven aan de verantwoordelijke bij SBZ ,
die het op zijn beurt controleert en doorstuurt naar de federatie. Na de admistratieve afhandeling wordt
u een definitieve sportschutterslicentie toegestuurd.

Proficiat ! U bent nu in het bezit van een definitieve sportschutterslicentie.

Aanschaf van een vuurwapen.
De vuurwapens ontworpen voor het sportschieten die men kan aanschaffen op basis van een sportschutterslicentie dienen te voldoen aan onderstaande wettelijke regels :
 Repeteervuurwapens waarvan de totale lengte groter is dan 60cm of waarvan de looplengte
groter is dan 30cm, met uitzondering van de lange gladlooprepeteervuurwapens met een
looplengte van minder dan 60cm en van de vuurwapens met pompactie.
 De enkelschotsvuurwapens met getrokken loop waarvan de totale lengte groter is dan 60cm
of waarvan de looplengte groter is dan 30 cm.
 De enkelschotsvuurwapens met gladde loop
 De enkelschotsvuurwpaens met randontsteking met een totale lengte van minstens 28cm
 De vuurwapens met twee naast of boven elkaar geplaatste lopen waarvan de totale lengte
groter is dan 60 cm
 De specifiek voor het sportschieten ontworpen pistolen met maximum vijf schoten van kaliber .22
 De wapens die via het sluitstuk, via de loopmond of via de voorkant van de trommel uiitsluitend met zwart kruit of met patronen met Swart kruit en afzonderrlijke ontsteking geladen
wordrn en waarvan het brevet dateert van voor 1890.
Voor deze wapens moet u bij de gouverneur geen bijkomende vergunning aanvragen.
Zolang u een geldige sportschutterslicentie hebt, blijft deze registratie geldig.
Wanneer u geen geldige sportschutterslicentie meer hebt, kunt u nog gedurende 3 jaar zonder verdere
formaliteiten uw wapen(s) behouden, evenwel zonder er nog munitie voor voorhanden te mogen hebben.
Nadien worden de wapens vergunningsplichtig en dient u een aanvraag voor een wapenvergunning in te
dienen.
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Voor alle andere wapens dient u een vergunning aan te vragen bij de gouverneur van uw provincie
bvb. :
 Pistolen met kaliber anders dan .22LR
 Revolvers (alle kalibers)
Aanvraag van een wapenvergunning (model 4)
Voor het aanvragen van een wapenvergunning model 4 dient men onderstaande stappen te volgen :
•
•
•
•
•

Slagen in de theoretische proef bij de politie van uw woonplaats
Dit attest van slagen theoretische proef, laten ratificeren door de gouverneur van uw provincie.
Dit laat je toe om 1 jaar te oefenen in een schuttersclub waarvan je lid bent en geldt als voorlopige vergunning.
Slagen in de praktische proef van de federatie
Na minimum 4 maanden en minimum 10 geregistreerde schietbeurten kan je een definitieve
wapenvergunning aanvragen bij de gouverneur van uw provincie.
De bijkomende voorwaarden kan je vinden op de webpagina’s van uw provinciebestuur (medisch
attest, kosten, etc..)
(http://www.west-vlaanderen.be/provincie/veiligheid/federaal/politioneleveiligheid/wapenwet/)
(http://www.oost-vlaanderen.be/public/over_provincie/veiligheid/wapenwet/)

Als invulling van de wettige reden voor de aanvraag van een wapenvergunning raden wij aan om sportschutter in te vullen.
Indien je reeds is het bezit bent vaan een sportschutterslicentie kan men ook een wapenvergunning
model 4 aanvragen.
• Theoretische en praktische proef dienen dan niet meer afgelegd.
• Medisch attest dient niet te worden bijgevoegd.
• Sportschuttersboekje en geregistreerde schietbeurten gelden als bewijs van regelmaat
• Definitieve vergunning kan onmiddellijk aangevraagd worden.
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