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HOOFDSTUK 1.
1.1

ALGEMEEN

Toepassing Nederlands Reglement:
Voor de toepassing van dit reglement voor wat betreft Nederlandse, Districts- en
Afdelingswedstrijden wordt verwezen naar het Schiet- en Wedstrijdreglement Deel
I, Hoofdstuk 1.

1.2

Bij het organiseren van een WK dan wel EK zijn uitsluitend en onverkort de
MLAIC-reglementen betreffende organisatie en deelname van toepassing.

1.3

Bij de organisatie van Nederlandse kampioenschappen wordt voor alle
onderwerpen die in dit reglement niet nader zijn geregeld verwezen naar:
- 1e naar de MLAIC-reglementen;
- 2e naar het SWR Deel I van de KNSA.

1.4

Een Nederlandse regel heeft voor de Nederlandse kampioenschappen van de in dit
reglement opgenomen disciplines voorrang boven een MLAIC-regel.

1.5

De in de reglementen van de MLAIC genoemde disciplines Donald Malson,
Remington en de Youth disciplines worden in Nederland niet geschoten.

HOOFDSTUK 2.

NEDERLANDSE DISCIPLINES

Nederlands zijn de volgende, niet door de MLAIC gereglementeerde, disciplines:
2.1

Voorlaadwapens:

2.1.1

N 53 Gereserveerd

2.2.

Achterlaadwapens

2.2.1

N 54 Webley - individueel - (team Stevens)
A
B
C
D
E

2.2.2

Revolver: Elk type achterlaadrevolver, ontworpen voor het gebruik van
zwartkruit-patronen, model van vóór 1900, kaliber minimaal .22CF (5,6
mm), met uitzondering van kaliber .22” randvuur.
Vizierring: Originele richtmiddelen of replica's naar origineel model.
Korrelhoogte vrij maar profiel naar origineel model.
Schijf: ISSF 50-meter pistoolschijf.
Houding: Staand.
Afstand: 25 meter.

N 55 Twigg - individueel - (geen team)
A

Pistool: Elk type enkelschots achterlaadpistool in patent- en/of
centraalvuurontsteking, ontworpen voor het gebruik van zwartkruit
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B
C
D
E
2.2.3

N 56 Pope - individueel - (team Walpole)
A

B
C
D
E
2.2.4

Geweer: Elk type enkelloops achterlaad-kogelgeweer met getrokken loop,
zowel enkelschots als repeterend, ontworpen voor het gebruik van
zwartkruit-patronen, model van vóór 1900, kaliber minimaal .22CF (5,6
mm), met uitzondering van kaliber .22” randvuur.
Vizierring: Originele richtmiddelen of replica's naar origineel model.
Korrelhoogte vrij maar profiel naar origineel model. Diopter en ringkorrel
toegestaan, indien origineel van model.
Schijf: ISSF 50-meter pistoolschijf.
Houding: Staand.
Afstand: 50 meter.

N 57 Dreyse - individueel - (team Sömmerda)
A

B
C
D
E
F
G
2.2.5

patronen, model van vóór 1900, kaliber minimaal .22CF (5,6 mm), met
uitzondering van kaliber .22” randvuur.
Vizierring: Originele richtmiddelen of replica's naar origineel model.
Korrelhoogte vrij maar profiel naar origineel model.
Schijf: ISSF 50-meter pistoolschijf.
Houding: Staand.
Afstand: 25 meter.

Geweer: Elk type militair enkelloops achterlaadgeweer, zowel enkelschots
als repeterend, in de uitvoering zoals die bij enig land met dat kaliber en die
hulsvorm in gebruik is geweest, ontworpen voor het gebruik van zwartkruit
patronen, model van vóór 1900, kaliber 8 mm (.323") of groter.
Vizierring: Originele richtmiddelen of replica's naar origineel model.
Korrelhoogte vrij maar profiel naar origineel model.
Schijf: ISSF 50-meter pistoolschijf.
Houding: Staand.
Afstand: 50 meter.
Het is niet toegestaan om de loop gedurende de serie te wissen.
Een trekkerversneller is niet toegestaan.

N 58 Creedmoor - individueel - (team Bisley)
A

B
C
D
E

Geweer: Elk type enkelloops achterlaad-kogelgeweer met getrokken loop,
zowel enkelschots als repeterend, ontworpen voor het gebruik van
zwartkruit patronen, model van vóór 1900, kaliber minimaal .22CF (5,6
mm), met uitzondering van kaliber .22” randvuur.
Vizierring: Originele richtmiddelen of replica's naar origineel model.
Korrelhoogte vrij maar profiel naar origineel model. Diopter en ringkorrel
toegestaan, voor zover origineel van model.
Schijf: ISSF 50-meter pistoolschijf.
Houding: Liggend.
Afstand: 100 meter.
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2.2.6

N 59 Beaumont - individueel - (team Hembrug)
A

B
C
D
E
F
G
2.2.7

N 60 Francotte - individueel - (team Greener)
A
B
C

2.2.8

B
C
D
E

Kanon: Elk type gladloops(miniatuur) kanon met lont-ontsteking en een
maximale inwendige looplengte van 750 mm inclusief de kamer, kaliber
maximaal 40 mm.
Vizierring: Originele richtmiddelen of replica's naar origineel model.
Korrelhoogte vrij maar profiel naar origineel model.
Schijf: ISSF 50-meter pistoolschijf.
Houding: n.v.t.
Afstand: 25 meter.

N 62 Bombarde - individueel - (geen team)
A
B
C
D
E

2.2.10

Geweer: Elk type enkel- of dubbelloops hagel-geweer, model van vóór
1900, kaliber vrij, zowel in centraal- als patent-ontsteking. Geweren die
uitsluitend zijn goedgekeurd voor z.g. "Nitro" patronen zijn niet toegestaan.
Vizierring: Origineel model voor op de loop.
Wedstrijd: Over 25 schotels op 5 posten op 8 m achter de werpmachine.

N 61 Kartouw - individueel - (geen team)
A

2.2.9

Geweer: Elk type enkelloops militair achterlaadgeweer, zowel enkelschots
als repeterend, in de uitvoering zoals die bij enig land met dat kaliber en die
hulsvorm in gebruik is geweest, ontworpen voor het gebruik van zwartkruit
patronen, model van vóór 1900, kaliber 8 mm (.323") of groter.
Vizierring: Originele richtmiddelen of replica's naar origineel model.
Korrelhoogte vrij maar profiel naar origineel model.
Schijf: ISSF 50-meter pistoolschijf.
Houding: Liggend.
Afstand: 100 meter.
Het is niet toegestaan om de loop gedurende de serie te wissen.
Een trekkerversneller is niet toegestaan.

Kanon : Elk type gladloops(miniatuur) kanon met lont-ontsteking en een
maximale inwendige looplengte van 750 mm inclusief de kamer, kaliber
maximaal 40 mm.
Vizierring: Originele richtmiddelen, of replica naar origineel model.
Korrelhoogte vrij maar profiel naar origineel model.
Schijf : ISSF 50- meter pistoolschijf.
Houding: n.v.t.
Afstand: 50 meter.

Bij de disciplines 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 en 62 worden origineel en replica
gemengd geschoten en bestaan niet als aparte onderdelen.
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HOOFDSTUK 3.

DEELNAME

3.1

Kosten van deelname:

3.1.1

Voor de team-disciplines wordt in verband met de kosten van het eremetaal een zo
nodig jaarlijks door de LTC vast te stellen startgeld gevraagd.

3.2

Deelname aan een discipline Origineel en/of Replica:

3.2.1

Op Nederlandse kampioenschappen mag een schutter aan beide onderdelen
deelnemen.

3.2.2

Het is tijdens alle KNSA-wedstrijden met Historische Wapens toegestaan dat de
leden van de jury, de keuringscommissie en alle andere commissies aan deze
wedstrijden deelnemen.

3.3

Erkenning records:
De resultaten die worden geschoten door Nederlandse schutters kunnen alleen bij
een door de MLAIC erkende Interland voor erkenning als een recordprestatie in
aanmerking komen als de wedstrijden voldoen aan de in het SWR Deel I gestelde
eisen.

3.4

Samenstelling deelnemende teams:

3.4.1

Een team bestaat uit 3 leden van dezelfde vereniging.

3.4.2

De team-inschrijving moet op een voor ieder zichtbare plaats bij het inschrijfbureau
worden opgehangen voordat enige schutter van het betreffende team geschoten
heeft. Het niet hieraan voldoen betekent uitsluiting van het betreffende team.

3.4.3

Team-wedstrijden worden niet in klassen geschoten.

3.4.4

Men mag slechts éénmaal in een team voor dezelfde discipline aan het
kampioenschap deelnemen.

HOOFDSTUK 4.
4.1

KLASSERING

Binnen de wapengroep Historische Wapens kent men drie mogelijkheden tot
klassering:
- tijdens een Afdelingskampioenschap;
- tijdens een Districtskampioenschap;
- tijdens een Nederlands Kampioenschap;
- tijdens een Districts-klasseringswedstrijd (indien er geen Afdelingskampioenschap
is) of tijdens een Afdelingskampioenschap (indien er geen Districts-klasseringswedstrijd is).
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4.2

Tevens bestaat de mogelijkheid (indien men niet in de gelegenheid zou zijn geweest
bovenstaande drie mogelijkheden te benutten) om met toestemming van de DTC
van het district waartoe men behoort, één maal per jaar in een ander district aan een
klasseringswedstrijd deel te nemen met het oogmerk zich aldaar te klasseren.

4.3

Mocht men ook hier niet toe in staat zijn geweest, kan bij de eigen DTC een
(her)klasseringsmogelijkheid aangevraagd worden. Het is aan de DTC om te
bepalen of er mogelijkheden zijn om hieraan tegemoet te komen (baan, tijd etc.)
waarbij in onderling overleg ook naar een ander district uitgeweken kan worden.

4.3.1

De hoogste score geschoten op een van de klasseringswedstrijden telt als klassering
voor het volgende wedstrijdseizoen.

4.3.2

Een klassering is 3 jaar geldig.

4.4

Deze laatste mogelijkheid is alleen bedoeld om te kunnen klasseren indien men
buiten zijn schuld niet aan de andere klasseringen heeft kunnen deelnemen.
Hieronder valt te verstaan:
- langdurig verblijf in het buitenland zijnde geen vakantie;
- ziekte of:
- gedwongen afwezigheid.

HOOFDSTUK 5.

MERKEN VAN SCHIETSCHIJVEN

Zie hiervoor SWR Deel I, hoofdstuk 11.
HOOFDSTUK 6.
6.1

SCORES BIJ TEAMS

Mocht ook dit identiek zijn, dan wint het hoogste aantal tellende schoten in elke
ring vanaf de hoogste waarde.

HOOFDSTUK 7.

WAPENS EN MUNITIE

7.1

Gebruik door derden:

7.1.1

Bij Nederlandse wedstrijden mag gebruik worden gemaakt van wapens die geen
persoonlijk eigendom zijn van de schutter, behalve wanneer het selectie-wedstrijden
betreft met als doel uitzending naar en deelname aan internationale
MLAIC-wedstrijden.

7.1.2

Bij Nederlandse kampioenschappen mag een wapen in één discipline door
meerdere schutters, met inachtneming van het gestelde in 7.1.1, gebruikt worden.

7.2

Bij Nederlandse wedstrijden worden de wapens onderscheiden in twee onderdelen:

7.2.1

-

Voorlaadwapens, zijnde wapens welke worden geladen via de voorzijde van
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de loop en:
7.2.2

-

7.3

Deze wapens kunnen zowel worden geladen met los kruit en een los projectiel als
met een eenheidspatroon, waarin projectiel, kruit en ontsteking tot een geheel zijn
samengevoegd. Achterladers dienen van een modeljaar vóór 1900 te zijn en
ontworpen voor het gebruik van zwart kruit (patronen) en hun vorm ongewijzigd
te hebben behouden. De te gebruiken munitie moet eveneens van een model van
vóór 1900 zijn en gebruikt zijn in het type wapen waarmee geschoten wordt.
Kogelvorm vrij; alleen van lood, naar origineel model en eventueel voorzien van
een papieromwikkeling c.q. paper patch. Het gebruik van mantelkogels en/of gaschecks is niet toegestaan.

7.4

Originele vuurwapens:

7.4.1

Een origineel vuurwapen is:

7.4.1.1

Een vóór 1945 vervaardigd en geheel ongewijzigd origineel antiek
voorlaadvuurwapen met originele kolf, loop en slot, en richtmiddelen naar origineel
model.

7.4.1.2

Een vóór 1945 vervaardigd en model van vóór 1900 origineel en geheel
ongewijzigd antiek achterlaadgeweer met originele kolf, systeemkast, loop en slot,
en richtmiddelen naar origineel model ontworpen voor het gebruik van zwart kruit
(patronen).

7.4.2

Als oorspronkelijk worden ook beschouwd de zogenaamde arsenaal-ombouwen
van de ontstekingsvorm, bijvoorbeeld: van vuursteenontsteking naar percussieontsteking.

7.4.3

Het deelnemen met originele wapens aan het onderdeel Replica is niet toegestaan
met hetzelfde wapen als waarmee ook het onderdeel Origineel geschoten wordt.

7.4.4

Indien met hetzelfde wapen zowel de discipline Militair als de discipline Vrij wordt
geschoten, dient eerst de discipline Militair geschoten te worden.

7.4.5

Gebruik van een (veiligheids)bril is verplicht.

7.5

Replica's:

7.5.1

Alle vuurwapens die zijn vervaardigd na de onder 7.4.1.1. en 7.4.1.2. genoemde
data vallen in dit reglement onder de replica's.

HOOFDSTUK 8.

Achterlaadwapens, zijnde wapens welke door middel van een grendel of
andere vorm van een afsluiting via de achterzijde van de loop kunnen
worden geladen. Alleen fabrieksmatige wijzigingen in replica’s aan het
afvuur-mechanisme, welke zijn toegepast om de veiligheid van het wapen
te bevorderen, zijn toegestaan.

KLEIDUIVENSCHIETEN
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8.1

Dit geschiedt geheel conform de MLAIC-reglementen.

HOOFDSTUK 9.

KANONSCHIETEN

9.1

Disciplines:

9.1.1

61 Kartouw:
Elk type gladloops(miniatuur) kanon met lont-ontsteking met een maximale
inwendige looplengte van 750 mm inclusief de kamer, kaliber maximaal 40 mm.
Schietafstand: 25 meter.

9.1.2

62 Bombarde:
Elk type gladloops(miniatuur) kanon met lont-ontsteking met een maximale
inwendige looplengte van 750 mm inclusief de kamer, kaliber maximaal 40 mm.
Schietafstand: 50 meter.

9.2

Algemeen reglement voor het kanonschieten:

9.2.1

--

9.2.2.1

Alle handelingen zoals: opstellen, het laden van elk schot, het poetsen, het richten,
het plaatsen van pankruit en lont en het afvuren gebeuren alleen op bevel van de
baancommandant.

9.2.2.2

De schutter mag tijdens de voor het schieten beschikbare tijd geen hulp van derden
ontvangen. Behalve de baanofficials mag tijdens de wedstrijd niemand de schutter
aanspreken.

9.2.2.3

Het opvullen van de ruimte tussen de baanzool en de wielen van de affuit t.b.v. het
richten is niet toegestaan. De affuit, al dan niet voorzien van wielen, moet direct op
de baanzool dan wel op de grond van het verhoogde plateau zijn opgesteld.

9.2.2.4

Fixatie van de wielen door aandraaien van de wielbouten is verboden

9.2.2.5

Fixatie van de wielen door middel van keggen is verboden.

9.2.2.6

Het kanon moet een vrije terugloop hebben, ook als origineel een teruglooprem
wordt toegepast.

9.2.2.7

Ingraven van één der wielen is verboden, alleen voor egalisatie mag er ondergrond
verwijderd worden, echter zodanig dat de vrije uitloop gewaarborgd wordt.

9.2.3.

Het aantal schoten is 4, geen proefschot.

9.2.3.1

De schietafstand bedraagt 25 of 50 meter.
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9.2.3.2

De serie van 4 schoten is in verband met de veiligheid niet aan tijd gebonden.

9.2.4

--

9.2.5

--

9.2.6.1

--

9.2.6.2

Bij kanonnen met een maximaal kaliber tot 60 mm is het gebruik van een
insteekloop om tot het toegelaten kaliber te komen, toegestaan.

9.2.6.3

--

9.2.6.4

De schietbuis is inwendig glad geboord. Het gebruik van lopen die zijn voorzien
spiraalvormige dan wel rechte trekken en velden is niet toegestaan.

9.3

Lading:

9.3.1.1

De lading mag uitsluitend bestaan uit zwart kruit waarbij de maximale hoeveelheid
zwart kruit per schot niet meer mag zijn dan 500 grain c.q. 32,4 gram (1 grain =
0,0648 gram).

9.3.1.2

De in een kanon toe te passen lading moet in verhouding tot het kaliber van het
wapen staan.

9.3.2

Men is verplicht te laden vanuit van te voren gereed gemaakte containers,
bevattende de lading voor één schot.

9.3.3

De kruithoorn voor pankruit mag niet meer dan 16,2 gram (250 grain) zwart kruit
bevatten; deze kruithoorn mag uitsluitend gebruikt worden om een weigering te
verhelpen.

9.3.4

Er mogen uitsluitend rondkogels van lood gebruikt worden.

9.3.5

Het is verplicht de loop na ieder schot vochtig te poetsen, om na smeulende resten
te doven.

9.4

Overige voorschriften kanonschieten.

9.4.1

Het stuk (schietbuis + affuit) moet steeds in goede staat van onderhoud verkeren.

9.4.2

De schietbuis dient door een officieel erkende instantie te worden gekeurd
(beschoten) en te zijn voorzien van een keuringsstempel.

9.4.3

De schietbuis moet zodanig op de affuit zijn bevestigd dat bij het afgaan van het
schot de schietbuis op de affuit blijft liggen.

9.4.4

--

9.4.5

Het schieten moet steeds plaats vinden onder leiding en verantwoordelijkheid van
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een deskundige schietmeester (baancommandant), waarbij de instructie van de
schietmeester met betrekking tot de veiligheid moet worden opgevolgd.
9.4.6

--

9.4.7

Er mag uitsluitend worden geschoten met schietbuizen met een kaliber tot
maximaal 40 mm, onder gebruikmaking van ronde, loden projectielen; de maximale
hoeveelheid zwart kruit per schot mag niet meer dan 500 grain (1 grain = 0,0648
gram) zijn.

9.4.8

Tijdens het schieten moet een onveilige zone in acht genomen worden zoals
hieronder is aangegeven. Tijdens het afvuren mag men zich niet in de onveilige
zone van het kanon bevinden. Dit is voor de schietbuis van het kanon en boven
het zundgat van het kanon.

9.4.9

Indien de schietbaan is voorzien van een zandkogelvanger, hoog tenminste 4,75 m
kan de diepte van de onveilige zone worden teruggebracht tot 500 meter.

9.4.10

Indien een stuk niet op de baanzool maar op een (verhoogd) plateau is opgesteld
dient, ook bij een baan met een kogelvanger, een onveilige zone van 1000 meter te
worden aangehouden.

9.4.11

Uitzondering:
Wanneer het hoogteverschil tussen het plateau en de bovenzijde van de
kogelvanger tenminste 4,75 meter bedraagt, kan de diepte van de onveilige zone
worden teruggebracht tot 500 meter.

9.4.12

Rondom de onveilige zone moeten waarschuwingsborden zijn geplaatst met het
opschrift; "Schietterrein; het achter dit bord gelegen terrein is levensgevaarlijk
wegens schietoefeningen wanneer op dit bord een rode vlag is geplaatst"; deze tekst
moet in rood zijn aangegeven op een witte achtergrond; de hoogte van de letters
"Schietterrein" moet tenminste 80 mm zijn.

9.4.13

Er mag niet worden geschoten indien zich iemand binnen de onveilige zone
bevindt.

9.4.14

Bij het schieten op een schermenbaan behoeft geen onveilige zone in acht
genomen te worden.

9.4.15

Er mag uitsluitend geschoten worden op zachte doelen.

9.4.16

Er mag uitsluitend op de baanas worden geschoten.

9.4.17

Vóór aanvang van de schietoefening dient door de schietmeester te worden
gecontroleerd of:
a.
b.
c.

de affuit horizontaal (op de baanzool) is opgesteld;
het stuk globaal in de hoofdschootsrichting is gericht;
bij een schietbaan, voorzien van een kogelvanger, een rechtstreeks schot
KNSA Schiet- en Wedstrijdreglement, deel VII, 09-03-2021, pagina 11

niet langs de kogelvanger kan gaan.
9.4.18

Indien met meerdere stukken tegelijk wordt geschoten dienen de stukken op één
lijn te zijn opgesteld in volgorde van kaliber. Het kleinste kaliber op de meest linkse
of rechtse baan. Het ontsteken dient van klein naar groot te geschieden.

9.4.19

Na het laden en richten dienen alle brandbare zaken (kruit en lont) achter het
kanon te worden opgeborgen.
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