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Seocndeting :iuiefe sehietínríefiting Folítieacadennie îe
S:sendneeht yaor functieneei gehruík,deor Defensie
personeef. Ir

Ðrfi¡R
Oehbru¡nZ{tlÎGeå€,lt€ koronel-r

ilret fti uw referentíe genoernde F-rmaí3 fdcor rng ingebøeke onder
rE¡¡rnrnen 0tu16¡0r700s991] ís mij het doeunrent crrB{eiding toegeeoraden-
ls¿ dãt docurnent ríjra een'r aantag sahietínriehtingen {deefls eiurãfl} 

"p"gu""*.o.

ln de fvrínister¡dre Fq¡brícatie 40-30 {t!ïp 4t-g0} randnurmr¡¡e'
Í't'3'î7t, is bepaafd dat hetgebruík van eiv¡efe schûerínrícårt[ngen vooraf
doçrde tulcG5 heoordeerd rnoeten worden op veirígfieídsaspecLere ín
relatie tot fuef gebrui&,

fi¡ fueË kaden var¡ &ovenstaande ãs op urøensdag zs janeiarÈ 2tLZ door

- 

dhn ìÞ rnupurte*r, McGs, onder bege[eídingyanCvar¡fretf(tfdeschietinrie&rtíngFoåitieacaderniegeIegemûnÈtibzanrwaofiìnøúatum'anze

Sssgndrgghthgogrdggld. Ð-'-e--- e" 
îsfetøtìqenonderweryçnreft,:e^

É'fet f(er rnaakt gebruí& van .de voþende v{if' seþrietieeatieq
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t h9ßnneËenbínnenschíetbaan

r ÍtCI m*ter çchermensefuíethaaû b¿¡itest

ZT t graden bimmemschtecbaa r¡
: 36û graden bdnr¡emsehdetbaa¡l

Sporthad íngenicht t.h"v. het schieter¡ n¡et
a ef en w a rkeerpa Èro meo.l -

Êfondend fl¡eter bdnnenscf¡ jgfhaan;

&e¿e sch¡etbaan asgeseir ikt vaCIr feet gebruãk einor Ðefer¡siepensoneel"
øp de súrietbaan kar:' rnet zøwel gerøeera{s pistoot gesrhçten worden op

alle afstanden waarvoer de baan is ímgeniehf"
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å{oqderd mretelscfrernnenscLl íethagru

Ðe¿e sct¡ietbaan is een voorrna¡ige Ðefensi'e standaand

sehennenschíetbaan, de laatste 30 ri'ìeter eiin door het Plaatsen van ext0'a

sehernnen eailg€pasÈ. tp deae sehietbaan kam vanaf 75 rneter ges'eÊcend

vanaf de kogelvanger dynanniscåa met geweer worden gescfioten, op 30

rneter gerekend van de kogelvanger ka¡'r tevens dynarn6seh nnet pistool

wsrden geschoten"

te¿e sehÃetbaan ís gesehí{rt voer het gebrq,åik dsor Sefensiepersoneeß,

op de rchiethaan kar¡ rnet zçwel geweer als pisteal gescfroten worden op
al{e afstanden '¡¡aan¡ssr de haan ås ingerócht-

?70 Fra$en binnenrschietbaan;
Deze scf¡ietbaan ís aan drie zljdero vosr¿ien r¡an een zarrdkogelvanger

ivaardoor hii geschiirt ûs vocr het schieten rneÈ geween eawe{ aTs rnet pistoofi
vanaf elk punt op de sehietbaan in de richting rrarÈ een {<ogegvangen

teze schietbaan ds geschikË voor heË gebruik rra¡s Ðetensiepersoneel
behorende 'ror het KCT'" voldoende cpgeaeid voor het 4raöner.¿ sp een z7g
graden sel¡ietbaan-

360 eraden binnenschietbaan:
Ðeze schietbaan is ingenicht rnet aaÍ$ afre zijden een zandkogervange'

waardoor hij geschikt is uoon het scÊrieten rnet geweer of pistoog vanaf eflk.,
punt ep de schietbaaa in de richting uãn een kogervangen Ðp de baanzooå
zijn &routen, meilinnen bekrede consÈructies ge[raatsr, die diyerse kamers ð¡.¡huizen nnoeten sirnuleren. ÐoeNsteüing vr* ¿u-.Ë opsteiting ls h*a **** u*het betreden van ruimten waarbij een gesinruleende vijand ønet schenpernunitie kan wader¡ uitgeschat<eüd-

Ge¿ier¡ het feit dat rinner¡ wanden n¡iet im staat z¡jn om pnojectùeren afce vang'er¡ erû 'een schutten geen: zícht heeft waan zích venden personen op deschietba¿n bevindera, acrrt it< oe sc¡"r¡etuaa*;;;.- configrratie åntern nietueilig voor gebruik van scherpe rnunåtie.

conforsri de fulp 40-3CI rands'¡unnrner 3-.5,.r.6û, kan {k, niet insternrnennret het gebruik van seherpe munitie op de 36û graden hinnensc'¡iethaarudaor personeel van speciate eenhedenr"

Ðe 360 grarfen binnenschíetbaan ís ira de configurat[e rnet degesirnuteerde kamers wen gescnkr ;-;; 
"ål"rTru* **,oefenmarkeerpaÈronen ori¿"" "..".ï ï¡_cflrt¡Ben 
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BSZtlLCIZ3gSß. onden vooru¡aarden genoernd in de nniln nota
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van de baa n ¿cot worden verwíjd erd ís de 360
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kogefvanger deor oefemsieBenselleeß behorende fot fuet K6T, r¿ofdser¡de

opgeÍedd y@or ftet traíner! CIp eem 360gradem sef¡ietbeam"

Sncrthal ineerieh!!'/oql ôgq5ghletem met oefenmarkeeüPafnor¡qm:

Ðe grote aaaflvam dæe sponÊfuaf is ñmgerûcür8 met d¡'€rse ffi8rstflj€tíes

vsonhetsírsrulenem van kar¡¡ers, ls gndcrs€onbefuoud vam de negelgevdng

versvoerd ûn de mrijn rlste 85203tr023850 gesehåkt'voor het scürieeerÌ met
oefenrnankeerpatronen"

{ndien nelceninrg gefroarden wordt snct høyems8aande karq $k

insternmea¡ rneË het gebruík 
'rnn de genoernde sehíetinn{ehtíngeol op de

Folitieaeades¡aíe in Çsser¡dree8t
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