
16 september 2022 Notulen veiligheid bijeenkomst 
Geschreven door: Frits van Woudenberg 

 
Voorzitter opent met een uitleg waarom deze bijeenkomst is geroepen voor de leden. Hij vertelt dat 
er een aantal voorvallen zijn geweest vanuit het 3d Parcours waardoor de veiligheid van de omgeving 
in het geding zouden zijn gekomen. 
Zou dit zo doorgaan dan kan het zijn dat het bestaan van de vereniging in het geding komt en dat zou 
in elk geval niet een optie mogen zijn. 
Deze bijeenkomst zal dan om een ideeën uitwisseling dienen te gaan om de veiligheid op en om het 
parcours te verbeteren. 
 
Vanuit de leden kwam een vraag waarom alleen het 3D wordt aangepakt en als er op het veld fouten 
worden gemaakt deze niet bestraft worden … en dat de communicatie naar de leden erg stroef is. 
 
Voorzitter zegt dat in principe alle fouten die de veiligheid van de leden in het geding brengen, 
hierover een melding dient gedaan te worden. 
Wat betreft de communicatie zou de voorzitter hierover graag een andere keer met de leden willen 
hebben, doch vanavond gaat het over het uitwisselen van ideeën. 
 
De vraag is ook: waarom is de mentaliteit van de schutters zo verandert, daar het voor de corona 
crisis gewoon wel veilig was. 
 
Er blijkt dan ook dat het 3D parcours veranderd werd door schutters die niet bevoegd waren om 
deze te veranderen. Het veranderen van banen, het schieten op lege plastiek flessen aan een 
touwtje, het schieten op hoogte en het schieten terwijl er schutters nog op de baan zijn is niet de 
bedoeling. 
Ook zouden de horizontale stalen pijpen bij een doel voor afwijkende pijlen zorgen. 
Naar voren kwam dat alleen de aangestelde parcoursbouwers enig verandering mogen maken. 
 
Hoe dit zo gegroeid is, zou zeker niet door de instructeurs/ trainers liggen, daar deze hoge eisen 
stellen aan de veiligheid. 
 
Een idee kwam naar voren om de huishoudelijke regels in een pamflet formaat met nieuwe leden 
door te nemen en deze dan aan de nieuwe leden te geven en dat deze ervoor hebben getekend dat 
de nieuwe leden dit ook begrijpen. 
Ook werd er verteld dat schutters bij andere verenigingen een veldpasje behalen om zo ook buiten te 
mogen schieten. Deze wordt dan uitgereikt nadat de schutter zich waardig heeft getoond om ook 
buiten de veiligheidsregels te respecteren. 
 
Mocht er een schutter zijn die zich misdraagt, dan zou deze (zoals al in de huisreglementen staat) 
erop aan gesproken dienen te worden. Heeft dit geen effect, dan dient deze schutter ervan op de 
hoogte te worden gesteld dat de schutter bij het bestuur, of een aangestelde veiligheidspersoon 
gemeld wordt. Deze veiligheidspersoon dient daarvoor een laagdrempelige toegang te hebben (app/ 
QR code etc.). 
Deze melding geldt voor schutters op elk onderdeel van de vereniging: de zaal, het veld, of het 3D 

parcours, schutters zonder uitzondering. 

Een voorstel komt dat de regels van het 3D op posterformaat (A3) worden gezet, zoals ook de regels 
van blazoenschieten in de hal op een grote poster staan. 
 



Naar blijkt zijn er ook leden die het niet eenvoudig vinden om zowel op het parcours, dan wel op 
andere schutter tegelijkertijd te concentreren. Ook het concentratie vermogen om een A4 met regels 
te lezen zou te veel voor hen zijn. Hiervoor werd dan voorgesteld om een eventuele visuele uitleg 
van het doel op kaart te zetten, dan wel bij het doel zelf te plaatsen. 
Omdat er ook van buitenaf (niet leden, dus) kans bestaat op vandalisme, zal het moeilijk worden om 
op locatie elk doel een uitleg te geven. Doch de mogelijkheid is zeker aanwezig. 
 
De vraag ontstaat hoe de vereniging het bewustzijn van de leden kan verbeteren wat betreft de 
impact van de pijlen die zij lossen. 
Een voorstel is om de zaterdagavond te herintroduceren om hierin de schutters een inkijk te geven, 
door onverstandige dingen op een verstandige manier uit te voeren. Hierin wordt voorgesteld om 
schutters dingen te laten doen/ zien wat het effect is van de pijl. Dit zal dan een 
bewustwordingsavond kunnen zijn die een aantal keren per jaar kan worden gegeven. 
Dit door een vastgestelde datum. 4x op een zaterdagavond en ook een aantal keren tijdens de 
jeugdavond.  
 
Vragen over het 3D parcours: 
 
Het bord (buiten op de paal → parcours/ veld open, of dicht) zou op de juiste manier dient gebruikt 
te worden: Men dient, zodra het kan, het bordje zodanig te draaien zodat het duidelijk is welk deel 
van buiten open/ dicht is. Als er op het 3D parcours geschoten wordt, dan is het bordje al in de rode 
kleur. 
Aan de beugels hangen de desbetreffende haken met de naam en evt. telefoonnummer van de 
schutters. 
 
Een voorstel was ook om camera’s op te hangen. Dit is nu niet mogelijk ivm het ontbreken van een 
netwerk om de camera’s te laten werken. 
 
Er werd geopperd om een van de schutter van een groep een geel hesje te laten dragen om de 
zichtbaarheid te vergroten. Hierin werd gedeeld gereageerd omdat het roepen naar de andere 
groepen ook zou kunnen (pijlen halen/ baan vrij). Ook zou zo’n hesje los om het lijf zitten en hierdoor 
het schieten kunnen belemmeren. 
 
Nog een voorstel is dat er een veiligheidslezing wordt gedaan die schutters verplicht zijn om te 
volgen (zoals voor prof bestuurders de code 95 geldt). Dit voorstel zal toch even geparkeerd worden 
ivm de complexiteit hiervan. 
  



Een discussie ontstaat over de veiligheid van 2 doelen op het parcours, waarbij de banen elkaar 
kruisen. 
Er is een verschil van mening of deze veilig is, of niet. Het gaat om de banen naar de oude locatie van 
de Panda en die vanaf de dijk richting het noorden. 
De laatstgenoemde baan wordt ook vanuit een boom geschoten: dat is een officiële plok. Mocht de 
schutter hierin geen heil vinden, dan dient hij de basis van de boom zelf als plok te gebruiken. 
Vervolgens ontstaat er een discussie over de plok of deze officieel in het parcours hoort. 
 
Ook zijn er plokken op het veld die niet duidelijk aangeven voor welke doelen deze bestemd zijn. Om 
daar de betreffende palen ook hier te gebruiken zou het maaien van het veld in de weg kunnen 
staan. Hierop werd gereageerd dat de maaier er ook langs kan maaien: dat doet deze ook met de 
vaste doelen op het veld. 
 
Een voorstel vanuit de leden is dat er 2x per jaar een evaluatie bijeenkomst komt om te zien wat er 
allemaal gebeurt en wat er nog dient te gebeuren. 
 
Er zijn een 3-tal punten die van belang zijn: 

1) nieuwe poster met regels uitgevoerd met pictogrammen 
2) plokken op het veld/ 3D parcours dienen duidelijk te zijn voor welk doel 
3) horizontale stalen balken dienen vervangen te worden 

 
De voorzitter stelt dat het bestuur, na het aanhoren van alle argumentaties van vanavond, in beraad 
gaat. 
 
 
 
  


