
PROTOCOL WAPENS EN MUNITIE
v.2014.01

Hieronder volgen de bepalingen voor wat wel en niet is toegestaan inzake gebruik van wapens en munitie.
Van deze richtlijnen kan alleen worden afgeweken indien het activiteiten betreft welke zijn georganiseerd

door of namens de Stichting Schietsportcentrum Veenendaal en voor zover dit binnen de wettelijke
bepalingen en de baaneisen blijft.

Voor onvoorziene gevallen geldt dat deze worden beschouwd als zijnde niet
toegestaan totdat het bestuur anders bepaalt.



Drijflading

■ Het is toegestaan om projectielen te verschieten welke worden aangedreven door perslucht, CO2
gas, nitrokruit of ‘rookarm’ zwartkruit, waarbij geldt dat het zwartkruit moet voldoen aan de door
de vereniging gestelde specificaties.

■ Zwartkruit mag worden gebruikt i.c.m. vuistvuurwapens in uitsluitend de ‘rookarme’ variant. O.a.
geproduceerd in Zwitserland (Schweizer Schwarzpulver). Ook zwartkruitvervangers zoals Pyrodex,
Triple Seven, Black Mag3 en Goex Clear Shot zijn toegestaan (let op de mogelijk hogere gasdruk,
oude wapens kunnen hierdoor beschadigd raken)

■ Het is niet toegestaan projectielen te verschieten welke rechtstreeks worden aangedreven door
een pees, elastiek of veer. Merk op dat bij een standaard luchtgeweer de lucht weliswaar door een
veer wordt gecomprimeerd, maar het projectiel door samengeperste lucht wordt aangedreven.
Dus toegestaan.

■ Het is niet toegestaan om projectielen te verschieten welke worden aangedreven door enige soort
zwartkruit welke niet door de vereniging is gespecificeerd of een ander vast, vloeibaar of gasvormig
middel

Projectielen

■ Het is toegestaan om projectielen te verschieten die volledig uit lood zijn vervaardigd of een andere
door de KNSA toegestaan zacht materiaal

■ Het is toegestaan om projectielen te verschieten welke bestaan uit een zachte kern, welke geheel of
gedeeltelijk is omhult door een coating, koperlaagje of harde mantel (copperplated, deelmantel,
volmantel)

■ Het is toegestaan om projectielen te verschieten welke zijn voorzien van een holle punt
(hollowpoint)

■ Het is niet toegestaan om projectielen te verschieten die uit meerdere fragmenten bestaan.
(hagelpatronen, fragmentatiekoppen, etc)

■ Het is niet toegestaan om projectielen te verschieten welke een vloeistof of gas bevatten of waarbij
een vloeistof of gas kan vrijkomen

■ Het is niet toegestaan om projectielen te verschieten waarbij een brandbare stof vrijkomt of welke
brandgevaarlijk zijn (lichtpoormunitie, tracermunitie, etc)

■ Het is niet toegestaan om pantserdoorborende projectielen te verschieten

■ Het is niet toegestaan om projectielen te verschieten welke een verhoogd penetrerend
vermogen hebben.

■ Het is niet toegestaan om softair munitie te verschieten (gekleurde balletjes)

■ Het is niet toegestaan om projectielen te verschieten welke niet zijn bedoeld voor het verschieten
in vuurwapens, persluchtwapens of CO2 wapens

Wapens



■ Het is toegestaan om gebruik te maken van wapens waarvoor op onze banen een door de KNSA
gereglementeerde of erkende discipline kan worden verschoten en voor zover er voor dit wapen
een geldig verlof voorhanden is.

■ Het is niet toegestaan om wapens te gebruiken welke niet zijn toegestaan voor een op onze banen
verschoten en door de KNSA gereglementeerde of erkende discipline.

■ Het is niet toegestaan om wapens te gebruiken welke op andere locaties worden gebruikt voor een
in het verband van de vereniging verschoten discipline, maar waarvoor binnen onze eigen
accommodatie geen door de KNSA gereglementeerde of erkende discipline bestaat.

■ Het is niet toegestaan om gebruik te maken van softairwapens, paintballwapens,
imitatiewapens, handbogen, kruisbogen, katapulten, of enig wapen dat bij wet is verboden.

■ Het is niet toegestaan om grootkaliber wapens te gebruiken anders dan vuistvuurwapens. Het
verschieten van pistoolmunitie uit geweer of karabijn is niet toegestaan.

■ Het is niet toegestaan om grootkaliber wapens te gebruiken op de 10/12 meter banen

Munitie

■ Het gebruik van luchtkogeltjes (pellets en rondkogels) zijn toegestaan op zowel de 10/12
meter banen als op de 25 meter banen

■ Het gebruikt van kleinkaliber munitie (.22lr en .22short) is toegestaan op zowel de 10/12
meter banen als op de 25 meter banen

■ Het gebruik van grootkaliber munitie (6.35 – 11.66 mm) welke voldoet aan onze eisen voor
grootkaliber munitie én is opgenomen in de lijst van toegestane kalibers is wel toegestaan op de
25 meter banen, maar mag niet worden verschoten op de 10/12 meter banen.

■ Het verschieten van geweermunitie in vuistvuurwapens is niet toegestaan.

Kalibers

De lijst met kalibers wordt ingedeeld in 2 groepen:

■ De groep met toegestane kalibers

■ De groep met kalibers welke niet zijn toegestaan of waarover nog geen beslissing is genomen.

Toegestane kalibers

■ Deze kalibers zijn toegestaan om op de 25m baan te verschieten. Dit betekent niet dat zij ook bij
KNSA disciplines gebruikt mogen worden. Voor bijvoorbeeld .357 Magnum bestaat bij ons geen KNSA
discipline. Uit een .357 revolver kan echter ook .38spl worden geschoten. Voor .38spl bestaan bij ons wél
KNSA disciplines en dus mag men niet alleen het wapen voorhanden hebben, maar ook met andere
kalibers met hetzelfde wapen schieten, voor zover:



- Dit kaliber op onze baan is toegestaan
- Dit kaliber op het verlof vermeld staat
- Dit kaliber niet voor KNSA wedstrijden wordt gebruikt

Niet toegestane kalibers

■ Deze kalibers zijn op onze baan niet toegestaan óf hierover is geen besluit genomen. Kalibers
waarover geen besluit is genomen of kalibers die niet op de lijst voor komen, moeten altijd worden
beschouwd als zijnde “niet toegestaan”.

■ Indien men wil schieten met een kaliber dat niet op de lijst met toegestane kalibers voor
komt, dan moet te alle tijden dit bij het bestuur worden aangevraagd. Het bestuur zal na
onderzoek van het betreffende kalibers besluiten of het aan de lijst kan worden toegevoegd.

Gewenst en ongewenst

■ Gewenste kalibers zijn in principe kalibers welke door de KNSA zijn toegestaan voor een op onze
banen verschoten KNSA discipline.

■ Gewenste kalibers zijn ook kalibers die aan onze voorwaarden voldoen, maar waarvoor geen KNSA
discipline bestaat. Voorwaarde is dan wel dat het betreffende wapen óók voor een KNSA discipline
kan worden gebruikt, met een kaliber dat wél is toegestaan.

■ Ongewenste kalibers buiten luchtkogeltjes om, zijn alle kalibers kleiner dan .22” en groter dan .46”.
Indien een kaliber hier niet aan voldoet kan alleen na onderzoek door het bestuur, een specifiek
kaliber aan de lijst worden toegevoegd.

■ Ongewenste kalibers zijn in principe alle kalibers waarbij de mondings-energie hoger is dan 1750
Joule. Deze waarde bepaald de kracht waarmee het projectiel de kogelvanger raakt.

■ Ongewenst zijn alle kalibers waarbij de monding-energie hoger is dan 20 Joule/mm2. Deze waarde
bepaald het penetratievermogen van het projectiel.

■ Ongewenst zijn kalibers waarvan het projectiel zwaarder is dan 17,5 gram / 270 Grains.

■ Omgewenst zijn alle patronen die geen standaardlading hebben. Dus zogenaamde High
Velocity of Power Plus uitvoeringen zijn niet toegestaan. Dit met uitzondering van High Velocity
munitie voor .22lr.

■ Ongewenst zijn kalibers welke zijn bedoeld als geweermunitie

Lijst met toegestane kalibers op de 10/12m baan

Kaliber Toegestaan op de baan Toegestaan bij KNSA discipline

.22 short ja nee

.22 long ja nee

.22 long rifle ja ja

4,5mm lucht ja Ja (diabolo)

5,05mm lucht ja nee

5,5mm lucht ja nee



Lijst met niet toegestane kalibers op de 10/12m baan

Kaliber Toegestaan op de baan Toegestaan bij KNSA discipline

.22 WMR (Magnum) nee nee

Alle andere kalibers nee nee

Lijst met toegestane kalibers op de 25m baan
(geen zwartkruit varianten!)

Kaliber Toegestaan op de baan Toegestaan bij KNSA discipline

.22 short ja nee

.22 long ja nee

.22 long rifle ja ja

4,5mm lucht ja Ja (diabolo)

5,05mm lucht ja nee

5,5mm lucht ja nee

.22 WMR (Magnum) ja nee

.25 NAA ja nee

7.62x25 Tokarev ja ja

.32ACP ja ja

7.65x17 Browning ja ja

7.65mm BREV ja ja

7.63x25mm Mauser ja ja

7.65x25mm Borchardi ja ja

7,65x22mm Parabellum ja ja

7.65x22mm Luger ja ja

.32 NAA ja ja

.32 S&W ja ja

7.65mm Long ja ja

7.65mm MAS ja ja

7.65mm Mannlicher ja ja

7.65x21mm ja ja

.32 S&W Long ja ja

.320 Revolver ja ja

.32 Short Colt ja ja

.32 Long colt ja ja

.32 Colt NP ja ja

.32 H&R Magnum ja nee

8x22mm Nambu ja ja



.38 Short Colt ja ja

.38 Long Colt ja ja

..380 Revolver ja ja

.38 Special ja ja

.38 Calibre ja ja

9x29mm R ja ja

.357 Magnum ja ja

9x31mm R ja ja

9x18mm Makarov ja ja

9x18mm Police ja ja

9x18mm Ultra ja ja

9mm Browning Long ja ja

9x20mm Browning ja ja

9mm Glisenti ja ja

9mm Parabellum ja ja

9x19mm Nato ja ja

9m Luger ja ja

9x21mm IMI ja ja

9x23mm Steyr ja ja

9mm Largo ja ja

9x23mm Largo ja ja

9mm Bergmann-B ja ja

9x25mm Dillon ja ja

.380 ACP ja ja

9x17mm Browning Short ja ja

.38 Auto ja ja

.38 ACP ja ja

.38 Super Auto ja ja

.357 SIG ja ja

9.8mm Auto Colt ja ja

.38-40 Winchester ja ja

.38 WCF ja ja

.400 Corbon ja ja

.40 S&W ja ja

.40 Super ja ja

10.4mm Italian Revolver ja ja

10,0x21mm ja ja

10mm Auto ja ja

.41 Action Express ja ja

.41 Remington Magnum Ja ja

.414 JDJ ja ja

44-40 Winchester ja ja



.44 WCF ja ja

.44 Special ja ja

.44 Webley ja ja

11mm French Ordnance ja ja

.44 Remington Magnum Ja (max 270grains kop) ja

.45 Schofield ja ja

.45 S&W ja ja

.45 S&W Schofield ja ja

.45 Colt ja ja

.45 GAP ja ja

.45 ACP ja ja

.45 Auto ja ja

.45 Super ja ja

.450 Revolver ja ja

.45 Webley ja ja

Lijst met niet toegestane kalibers op de 25m baan

Kaliber Toegestaan op de baan Toegestaan bij KNSA discipline

2.34mm nee nee

2.7mm kolibri nee nee

3mm kolibri nee nee

4mm PC nee nee

4,25mm Liliput nee nee

.17 Mach 2 nee nee

.17 Hornady Magnum nee nee

4.5x26mm nee nee

4.6x30mm nee nee

.22 Reed Express nee nee

.22 Remington Jet nee nee

.22 Center Fire Magnum nee nee

.22 Jet nee nee

5.45x18mm nee nee

5.7x28mm nee nee

.256 Winchester Magnum nee nee

.25 ACP nee nee (verbod cwm2012-II)

7mm BR Remington nee nee

.32-20 Winchester nee nee

.357 Super Magnum nee nee

.357 Remington Maximum nee nee

9mm Winchester Magnum nee nee



.375 Super Magnum nee nee

10mm Magnum nee nee

.414 Super Magnum nee nee

.44 Auto Mag nee nee

.445 Super Mag nee nee

.45 winchester Magnum nee nee

.454 Casull nee nee

.458 Devastator nee nee

.460 S&W Magnum nee nee

.460 Rowland nee nee

.475 Linebaugh nee nee

.475 Wildey Magnum nee nee

.480 Ruger nee nee

.476 Eley nee nee

.476 Enfield nee nee

.499 Linebaugh nee nee

.50 Action Express nee nee

.500 S&W Special nee nee

.500 S&W Magnum nee nee

.50 Remington nee nee

.50 GI nee nee

.500 Linebaugh nee nee

13mm Gyrojet nee nee

.577 Boxer nee nee


