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SKIETBAAN VEILIGHEIDSREëLS EN STANDAARDBEVELE op 
HAELGEWEERBANE 

 
 
SKIETBAAN VEILIGHEIDSREëLS VIR DEELNEMERS 
 
1.  Die Baanoffisier het die finale gesag op die skietbaan en het die reg om teen onveilige 

en ongehoorsame deelnemers op te tree. 
 
2.  Opdragte van die Baanoffisier moet onvoorwaardelik en onmiddellik uitgevoer  

word.  
 

3.  Deelnemers en toeskouers is onderhewig aan die betrokke skietbaan se reëls en moet 
die Baanregister en die Vrywaringsvorm teken. 

 
4.  Geen persoon onder die invloed van alkohol of narkotiese middels mag die 

skietbaan betree nie. 
 

5.  Geen alkohol mag tydens die skietoefening op die skietbaan gebruik word nie. 
 
6.  Vuurwapens moet ongelaai op die skietbaanterrein arriveer in ‘n doelgemaakte 

sak of tas. 
 

7.  Vuurwapens mag net uit ’n sak of tas gehaal word in direkte opdrag van die 
Baanoffisier op die skietpunt en die lope moet dan te alle tye in ‘n veilige rigting gerig 
wees. 

 
8.  Vuurwapens mag nie op die skietpunt hanteer word terwyl enige persoon voor  

die skietpunt is nie. 
 

9.   Deelnemers wat ‘n handwapen aan hulle liggaam dra moet dit aan die Baanoffisier of   
- beampte verklaar, onder toesig veilig maak op die skietpunt en weer terugplaas in die 
holster aan sy liggaam. Die handwapen mag slegs weer gelaai word na die skut die 
skietbaan verlaat het en op pad uit die skietbaanterrein is. 

 
10. Gewere moet te alle tye oop en ongelaai gedra word (knakaksie gewere moet gebreek 

en ongelaai gedra word en slotaksie, semi-outomatiese en pompaksie haelgewere 
moet ongelaai, met sluitstukke oop wees en met die loop wat in die lug op wys, gedra 
word), of ongelaai in geweersakke of -tasse. 
 

11.  Wanneer ’n geweer nie gebruik word nie, moet dit in ’n skietrak of  ’n geweersak 
gestoor word. 

 
 
12. Gehoor- en oogbeskerming is verpligtend  
 

 

 



Dokument: VEILIGHEIDSREëLS EN STANDAARDBEVELE op HAELGEWEERBANE 
Inwerkingtreding: Januarie 2016 
                                                                                           Bladsy 2 
 

13.  Toeskouers en wagtende deelnemers moet by die aangewese punt of ten minste 10m 
agter die skietpunt wees, of buite die sigveld van die Baanoffisier.  Voorts moet hulle 
gehoorbeskerming en oogbeskerming dra en stil wees terwyl geskiet word. 

 
 

STANDAARDBEVELE OP DIE SKIETBAAN 
 
Geen skuts of toerusting op die skietpunt alvorens die Baanoffisier die opdrag gee:  
 
1.  “Skuts na die skietpunt. Vuurwapens bly oop of in sakke tot verdere bevele”. 
 
2.  “Die baan is gesluit (toe)”. 
 
3.  “Oog- en oorbeskerming”. 
 
4. Baanoffisier verduidelik skietoefening en “sighters” word geroep (daar word slegs een 

sighter vanaf elke masjien gegooi vir die hele aflossing, dit is die individuele skuts se 
verntwoordelikheid om te verseker dat hulle aandag gee). 
 

5.  “Is almal gereed?” – skuts wat nie gereed is nie moet aanduiding gee. 
 
6.  “Die aflossing is nog nie gereed nie” – indien so aangedui. 
 
7.  “Almal is gereed” – “shooting”of “maak gereed om te skiet”. Sodra dit die skut se beurt 

is om te skiet betree hy/sy die afgemerkte skietstasie/s en laai sy/haar haelgeweer, met 
die lope in ‘n veilige rigting. Elke skut roep “pull”/”trek”/”hak” hard en duidelik vir sy/haar 
kleie. 
 

8.  “Breek en ruil” of “Break and change” word geroep nadat die aflossing al die kleie op 
die betrokke stasie geskiet het op die Compak en Trap bane, die skuts maak dan hul 
gewere oop en ontlaai dit (doppies moet ook verwyder word uit die kamers), elke skut 
skuif dan aan na die volgende stasie waar die proses herhaal word. 

 
9. “Breek en ruil” of “Break and change” word geroep nadat ‘n skut al die kleie op ‘n 

betrokke stasie geskiet het op die Skeet of Sporting baan, maak die skut dan sy 
geweer oop en ontlaai dit (doppies moet ook verwyder word uit die kamers) en verlaat 
die stasie, die volgende skut betree die stasie, die proses word herhaal totdal al die 
skuts al die kleie op die betrokke stasie geskiet het, waarna die aflossing aanbeweeg 
na die volgende stasie en die proses herhaal. 

 
 
10.  Na al die kleie op al die stasies deur al die skuts in die aflossing geskiet is. 
 
11.  “Ontlaai, maak veilig” -  Na die proses van ontlaai en veilig maak, kan die geweer met 

die aksie oop na die geweerrak (indien beskikbaar op die baan) geneem word en daar 
geberg word of onder inspeksie in ‘n sak of tas geplaas word. 

 
Notas: 
1.  In geval van noodtoestand – “STAAKVUUR, STAAKVUUR!” of met lang fluitjie blaas. 


