
Schiet- en wedstrijdreglement discipline Lever Action Geweer  

 
Algemeen  

Dit reglement is van toepassing op het schieten met Lever Action-geweren, geladen met 

nitrokruit, in alle kalibers op een afstand van 25, 50 of 100 meter.  

Veiligheid  
Wapens dienen te worden uit- en ingepakt op het schietpunt. De schutters dienen zich 

te houden aan de veiligheidsregels die gelden op de betreffende schietvereniging en 

moeten zich houden aan de aanwijzingen van de op de schietbaan aanwezige 

baancommandant. Tijdens elke wedstrijd is een veiligheidsfunctionaris aanwezig, die 

in het bezit is van een EHBO- en/of AED diploma. 

Discipline  
De discipline Lever Action Geweer kan worden verschoten op de 25 meter, 50 meter of 
100 meter. Er wordt geschoten staand geschoten, zonder hulpmiddelen. Een tang-/ 
peepsight, handschoen, pet/hoed zijn toegestaan. Er worden in totaal 20 schoten 
geschoten. Indien gebruik wordt gemaakt van wedstrijdkaarten, worden er vijf schoten 
op iedere wedstrijdkaart geschoten. 
 

Deelnemers  
Aan de wedstrijden in de discipline Lever Action Geweer wordt mee gedaan door een 

individuele schutters onder de eigen naam en voor de vereniging waar de schutter 

hoofdlid is. Het deelnemen aan wedstrijden als korps van drie schutters is ook 

mogelijk.  

Starttijd  

Iedere schutter dient minimaal een half uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te 

zijn. Indien de schutter niet tijdig aanwezig is, kan zijn plaats worden ingenomen door 

een andere schutter.   

Schietpunt  
De schutter moet tijdens de wedstrijd alleen op het schietpunt staan. De schutter mag 

desgewenst met een kijker zelf de score raadplegen. Tijdens de wedstrijd zijn alleen de 

deelnemers en de organisatie op de baan aanwezig.  

Houding  
De wedstrijd wordt verschoten in de vrijstaande houding. Dit betekent dat er geen 

contact mag worden gemaakt met de zijwanden of de tafel aan de voorzijde van het 

schietpunt.  Indien op het schietpunt een vaste lijn op de vloer is aangebracht, dan 

moeten de voeten achter deze lijn blijven.  

Inschrijven en inschrijfgeld 
Inschrijving voor de wedstrijd gaat via baanplanner.eu. Een herkansing is niet 

mogelijk. Op de dag van de wedstrijd moet op de schietvereniging het presentieregister 

worden getekend en het inschrijfgeld worden betaald. De kosten bedragen voor één 

wedstrijdserie € 10,00 en voor twee wedstrijdseries € 17,50.    

  



Wapens  
Aan de wedstrijd kan worden deelgenomen met alle merken klassiek ogende Lever 

Action-geweren, zowel origineel als replica. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen 

Klein Kaliber-wapens en Groot Kaliber-wapens. De wapenkeuring gebeurt op het 

schietpunt en is ter beoordeling aan de baancommandant. 

Richtmiddelen  
Alle open originele vizieren zijn toegestaan, net als Skinner vizieren, tang-sights en 

receiver-sights. Optische richtmiddelen zijn niet toegestaan. 

Hulpmiddelen  

Hulpmiddelen zoals schietriemen of -jassen zijn niet toegestaan. Een schiethandschoen, 

reguliere oog- en oorbescherming, pet of hoed zijn wel toegestaan.   

Munitie  
Tijdens de wedstrijd wordt geschoten met de munitie die bij het wapen hoor, met 

uitzondering van het gebruik van lichtspoormunitie en pantserdoorborende munitie. 

Alle kogeltypen en -vormen zijn toegestaan.  

Wedstrijdschijf  
De wedstrijd wordt verschoten op de wedstrijdschijf van het model Meesterkaart licht/ 

zwaar.  De diameter van de ring met de “10” is 50 mm. en de ring met de “1” 500 mm. 

De diameter van de zwarte roos is 200 mm.  Indien wordt geschoten op 

wedstrijdkaarten, worden er 5 schoten op een kaart geschoten. De schutter krijgt één 

proefkaart. De schietkaarten (wedstrijd en proef) zijn gekenmerkt. De gegevens van de 

schutter staan op de schietkaarten. Indien er geschoten wordt op een elektronische 

schijf, wordt op de schietbaan uitleg gegeven over het systeem.  

Baantransport  
Indien gebruik gemaakt wordt van schietkaarten, wordt op de schietbaan uitleg 
gegeven over het baantransport en het wisselen van de schijven. 
  
Gedrag op de schietbaan 

Tijdens de wedstrijd mag er niet gesproken worden op de schietbaan. Overleg met de 

baancommandant is toegestaan, mits op een wijze dat daarmee geen overlast aan de 

andere schutters wordt veroorzaakt.  

Proefschoten    

De wedstrijdserie duurt 30 minuten. Binnen dat tijdsbestek kan de schutter een 

onbeperkt aantal proefschoten lossen op een gekenmerkte proefkaart.  Proefschoten 

moeten voorafgaand aan de wedstrijdschoten worden gelost. De proefkaart is voorzien 

van een kenmerk. Na het proefschieten wordt de proefkaart (met bord) verwijderd en 

wordt het wedstrijdbord geplaatst. Daarop wordt de eerste wedstrijdkaart geplaatst. 

Vervolgens worden de vier wedstrijdkaarten gewisseld. De proefkaart wordt door de 

baancommandant van het schietpunt verwijderd.  

Wedstrijdschoten    

De wedstrijdserie duurt in totaal 30 minuten, inclusief de proefschoten. Op elke 

wedstrijdkaart worden 5 schoten gelost. Er zijn vier wedstrijdkaarten, dus er kan in 

totaal 200 punten worden geschoten. Een schot buiten de vierkante moederkaart wordt 

niet geteld als een schot. Een treffer  buiten de “1-ring”, maar nog wel op de vierkante 



moederkaart telt als nul. Indien de wedstrijd door een calamiteit moet worden 

onderbroken, kan de wedstrijdduur worden verlengd in overleg met de baan-

commandant/wedstrijdleiding.   

Storingen  
Storingen worden gemeld aan de baancommandant. De baancommandant ziet toe op 

het verhelpen van de storing. Indien de storing niet op een eenvoudige wijze te 

verhelpen is, dient de schutter het wapen veilig te stellen, en op het schietpunt achter 

te laten, met de loop in de richting van de kogelvanger. De wedstrijdserie kan dan niet 

meer door de schutter worden afgemaakt.   

Na afloop van het schieten  

Na afloop van de wedstrijd dient de schutter het wapen en de schietspullen achter te 

laten op de schiettafel, totdat de andere schutters ook de wedstrijdserie hebben 

afgerond. Er kan gewacht worden op het schietpunt. Of de schutter kan er voor kiezen 

om de schietbaan zo stil mogelijk te worden verlaten. Na afloop van de wedstrijdserie 

kunnen wapen en schietspullen worden opgeruimd. De baancommandant zal hiervoor 

een teken geven.  

Telling  
Bij gebruik van schietkaarten worden de vier wedstrijdkaarten na afloop van de 

wedstrijd met het moederbord gebracht naar het telbureau. Dit gebeurt door de 

baancommandant. Het is dus niet de bedoeling dat de schutter de wedstrijdkaarten zelf 

meeneemt. Bij het telbureau worden de scores geteld en vastgelegd.  Voor de telling is 

bepalend het centrum van de inslag. Voor de telling maakt het telbureau gebruik van 

schotmaatjes per specifiek kaliber. Indien een schot precies op dezelfde afstand tussen 

twee ringen valt, wordt gerekend in het voordeel van de schutter. Bij onenigheid over 

de telling beslist de wedstrijdleiding. De schutter dient zich bij deze beslissing neer te 

leggen. De wedstrijdkaarten worden bewaard, totdat de uitslag bekend en goedgekeurd 

is.  Indien elektronisch wordt geteld, is de score van het elektronische systeem 

doorslaggevend.  

Gelijke eindscore  
Bij gelijke eindscores geldt de score met de meeste tienen. Gevolgd door de meeste 

negens, achten, enzovoorts. Bij gelijke eindscore geldt de meeste “inner-tens 

(Mouche)”. 

Wedstrijdscore 
Na het verwerken van de gegevens worden de scorebriefjes uitgereikt aan de schutters. 

Een kopie van het scorebriefje wordt bewaard bij het telbureau.  

Prijsuitreiking  
De prijsuitreiking vindt zo mogelijk na afloop van de wedstrijd plaats. Er wordt een 

lijst met de uitslagen van de wedstrijd opgesteld en verzonden. 


