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Groot Kaliber Geweer 

 

Onder het begrip "Groot Kaliber Geweer" (GKG) wordt verstaan: elk geweer, 
ingericht voor het verschieten van munitie met centraalontsteking en met een 
kaliber, niet groter dan 8 mm, c.q. 0.323 inch. 
 
Standaard Geweer Nationaal 
 
Wedstrijd 
 
Standaard Geweer, 100-m liggend, 30 schoten; Beschikbare tijd, inclusief 
proefschoten: 40 minuten. 1 proefschijf  
6 series van 5 schoten op 3 wedstrijd schijven. 
 
Standaard Geweer  100-m 3-houdingen, 60 schoten 
 
Wapen: 
 
Eén geweer per discipline. Slechts één (1) geweer mag gebruikt worden in de 
Eliminatie-, de Kwalificatie- en de Finalerondes van één (1) discipline. 
De kamer, de loop en de kolf mogen niet verwisseld worden, behalve dat een 
afneembare kolfplaat wel mag verwisseld worden. Bijhorigheden die bevestigd 
zijn aan de kamer, de loop of de kolf, mogen verwisseld worden. En geweer dat 
defect raakt mag, indien de Jury er mee instemt, vervangen worden 
overeenkomstig Regel over Storingen.  
 
Systemen die de beweging of trillingen verminderen. Elk toestel, 
mechanisme of systeem dat trillingen of bewegingen van het geweer effectief 
vertragen of verminderen voor het schot wordt gelost, is verboden. 
Pistoolgrepen. De pistoolgreep voor de rechterhand moet zo gebouwd zijn dat 
hij niet steunt op de schietriem of de linkerarm. 
 
Lopen en verlengbuizen mogen op generlei wijze doorboord zijn. 
Compensators en mondingsremmen zijn op geweren verboden.Elke constructie 
of toestel in de loop of de buizen die niet dienstig is voor het afvuren of het 
kameren van de patroon of het projectiel, is verboden. 
 
Mikorganen 
· Corrigerende lenzen en kijkers mogen niet aan het geweer bevestigd zijn. 
· De atleet mag corrigerende lenzen of brilglazen, en/of filters of gekleurde 
lenzen dragen. 
· Elk mikorgaan dat geen lens of een systeem van lenzen bevat, of andere 
middelen van optische verbetering is toegelaten, behalve dat licht- of 
polariserende filters mogen aangebracht worden 
op het voorste of achterste mikorgaan, of op beide; 
· Elk mikorgaan dat geprogrammeerd is om het trekkermechanisme te bedienen 
is verboden; 
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· Een oogklep mag aan het geweer of het achterste mikorgaan bevestigd zijn. De 
klep mag niet groter zijn dan 30 mm hoog (A) en, langs de zijde van het niet-
mikkende oog, niet verderuitsteken dan 100 mm gemeten vanaf het midden (B) 
van het achterste mikorgaan. Er mag geen oogklep gebruikt worden aan de zijde 
van het mikoog; en 
 
Oogklep op het achterste mikorgaan 

 
· Een prisma of spiegel mag enkel worden gebruikt om, mikkend met het 
linkeroog, te schieten vanuit de rechterschouder of vice versa, op voorwaarde 
dat het geen vergrotende lens of lenzen bevat. Het mag niet gebruikt worden bij 
het schieten vanuit de rechterschouder bij gebruik van het rechteroog. 
 
Elektronische trekkers zijn toegelaten op voorwaarde dat: 
· Alle onderdelen stevig bevestigd zijn aan en ondergebracht in het 
trekkermechanisme of de lade van het geweer zodat de batterij en draden 
uitwendig niet zichtbaar zijn; 
· De trekker bediend wordt door de rechterhand van een rechtshandige atleet, of 
door de linkerhand van een linkshandige atleet; 
· Alle onderdelen aangebracht zijn wanneer het geweer wordt aangeboden bij de 
Uitrustingscontrole; en 
· Het geweer met alle onderdelen aangebracht, voldoet aan de regels betreffende 
afmetingen en gewicht voor die discipline. 
 
Voorschriften voor 300 m Standaardgeweer  
 De kolfplaat mag in de hoogte verstelbaar zijn. Het laagste punt van de lade of 
de punt van de kolf, met de kolf in de maximale neerwaartse positie, mag niet 
lager liggen dan 220 mm van de middellijn van de loop. Het mag maximum 15 
mm links of rechts buiten de middellijn van het normale kolfeinde OF de 
volledige kolfplaat (geen deel) mag op de verticale as gedraaid worden. De 
kolfplaat draaien over de horizontale as is verboden. 
 



 

SchietSport Vereniging De Rode Leeuw 2013  Pagina 3 

 
 
 
Een duimgat, duimrust, palmsteun, handsteun en waterpas zijn verboden. Een 
handsteun is elke verdikking of uitbreiding aan de voorzijde of de zijkant van de 
pistoolgreep, ontworpen om het wegglijden van de hand te beletten. 
 
Een lade die kleiner is dan het toegestane maximum van elke afmeting, mag 
worden aangepast tot de afmetingen vermeld in de Tabel van 
Geweerafmetingen. Elk opvulsel moet binnen de toegestane afmetingen vallen 
en in geen geval mag de pistoolgreep, het kaakstuk of het onderste deel van de 
lade anatomisch gevormd zijn. 
 
De pistoolgreep mag niet meer dan 60 mm uitsteken van een vertikaal vlak 
loodrecht op het midden van de loop. 
 
Op het voorhout, de pistoolgreep of het onderste deel van de lade, mag geen 
materiaal aangebracht worden dat een betere grip geeft. 
 
Uitwendige gewichten 
· Loopgewichten in een straal van 30 mm van het middelpunt van de loop, zijn 
toegelaten. 
Loopgewichten mogen in de langsrichting van de loop verplaatst worden. 
· Elk ander gewicht moet binnen de afmetingen van de lade vallen. 
 
Voorschriften voor 300 m Standaard Geweer 
Alle 300 m geweren moeten overeenstemmen met de gegevens in de Tabel van 
Geweerafmetingen en met de volgende bijkomende beperkingen: 
 
· De minimum trekkerdruk is 1.500 g. De trekkerdruk moet gemeten worden met 
de loop in de verticale positie. Nazicht van de trekkerdruk moet onmiddellijk na 
de laatste reeks gebeuren. 
Er zijn maximaal drie (3) pogingen toegelaten om het trekkergewicht op te 
heffen. Elke atleet 
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waarvan het geweer de test niet doorstaat, moet gediskwalficeerd worden; 
· Het geweer mag gedurende de wedstrijdtijd niet van de vuurlijn worden 
verwijderd, tenzij met toestemming van de Baancommissarissen; 
· Hetzelfde geweer moet, zonder wijzigingen, in alle houdingen gebruikt worden. 
Het afstellen van de kolfplaat en de handstop, het vervangen van ringen in het 
voorste mikorgaan of het afstellen van het achterste mikorgaan of de diopter zijn 
toehelaten. Het verwijderen van het kaakstuk tijdens de wedstrijd is toegelaten 
om de loop en de grendel onder toezicht van de Jury te reinigen, maar hun stand 
mag niet gewijzigd worden bij het terugplaatsen; en 
· De totale lengte van de loop, een verlengbuis inbegrepen, gemeten van de 
voorzijde van het staartstuk tot de zichtbare vuurmond, mag 762 mm niet 
overschrijden. 
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c. Militair Geweer 
d. Veteranengeweer 
e. Benchrest Geweer 
f. Precisie Geweer 
2.3 Omschrijving der wapens in gebruik bij de onderscheiden wapengroepen, 
zoals 
vermeld in artikel 2.2:: 
2.3.1 a. Vrij Geweer: 
Zie Hoofdstuk 7.4.0 ISSF Rifle Rules. 
b. Standaard Geweer: 
Zie Hoofdstuk 7.4.0 ISSF Rifle Rules. 
c.1. Militair Geweer Standaard: 
Elk geweer, dat behalve voldoet aan hetgeen is omschreven in artikel 2.1, in 
gebruik is, of in gebruik is geweest bij enige gewapende reguliere eenheid van 
de krijgsmacht van een erkende of erkend geweest zijnde natie. Prototypes 
of types in ontwikkeling geweest zijnde met het oogmerk deze t.z.t. toe te 
voegen aan de bewapening vallen ook onder deze wapengroep, evenals de 
directe civiele afleidingen van het desbetreffende wapen. 
- Originele uitvoering. (Indien origineel, is een dioptervizier 
toegestaan.) Niet toegestaan zijn: een ringkorrel of optische 
richtmiddelen. Afwijkingen in dikte van de korrel en diameter van 
een aanwezig dioptergat zijn toegestaan. Vorm en uitvoering van de 
richtmiddelen dient verder origineel te zijn; 
- Een mondingsvlamdemper is toegestaan, een mondingsrem echter niet; 
- Indien de originele uitvoering uitsluitend is geproduceerd met een 
gecombineerde mondingsvlamdemper - mondingsrem, is dit toegestaan; 
- Een "heavy-barrel" is toegestaan, mits uiterlijk gelijkend op de 
organieke uitvoering; 
- Glasbedden en "free floating" loop zijn niet toegestaan, tenzij het 
geweer voldoet aan de hierna volgende criteria: 
“Glasbedden is toegestaan wanneer de originele uitvoering 
uitsluitend zo is uitgebracht. Een “free floating” loop is 
toegestaan wanneer de originele uitvoering uitsluitend zo is 
uitgebracht, en het type of bouwjaar van vóór 1960 is. Een “free 
floating” loop is eveneens toegestaan wanneer de originele 
cordonbeugel voor de riembevestiging aan de loop is gemonteerd; 
de schietriem moet tijdens het schieten aan deze beugel zijn 
bevestigd; 
- Een match-trekker is niet, een two-stage-trekker daarentegen is 
wel toegestaan; 
- Een gewicht van maximaal 8 kg compleet; 
- Een trekkerdruk van tenminste 1500 gram; 
- Het gebruik van de geweer- of schietriem is toegestaan. Voor de 
uitvoering van de riem en de armbevestiging, zie artikel 7.4.2.5 ISSF 
Rifle Rules; 
- De riem mag alleen aan het geweer worden bevestigd door middel 
van het originele bevestigingspunt (of cordonbeugel). Zèlf aan het 
geweer aangebrachte beugels etc. zijn niet toegestaan. 
- Een geplaatst magazijn mag niet steunen op hand, pols of onderarm. 
c.2. Militair Geweer Optiek: 
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Conform Militair Geweer Standaard, met de volgende wijzigingen en 
aanvullingen: 
- Optische richtmiddelen zijn toegestaan, mits niet licht-emitterend; 
- Opgelegd schieten, dan wel gebruik van de originele tweepoot is 
toegestaan; 
- Het gewicht mag, met kijker en kijker-bevestiging, de 8 kg niet te 
boven gaan. 
c.3. Militair Geweer Vrij: 
Een militair geweer of veteranen-geweer, dat niet voldoet aan de criteria 
voor c.1 of d, met de volgende restricties: 
- in uiterlijk en voorkomen overeenkomend met de geweren 
vallend onder c.1 en d; 
- een mondingsrem is niet toegestaan; 
- een gewicht van maximaal 8 kg compleet; 
- een trekkerdruk van ten minste 1500 gram; 
- optische richtmiddelen zijn toegestaan, mits niet licht-emitterend; 
- opgelegd schieten is niet toegestaan; 

- het gebruik van een schietriem is toegestaan conform het 
bepaalde onder 2.3.1.c.1. 
d. Veteranengeweer: 
Elk geweer, dat behalve voldoet aan hetgeen is omschreven in artikel 2.1, 
bovendien voldoet aan de volgende eisen: 
- Type of modeljaar van vóór 1960, met een minimaal kaliber van 6,5 
mm (0,26 inch); 
- Ongeacht het bouwjaar, dient het geweer geheel te voldoen aan de 
uitvoering en specificaties van het oorspronkelijke type of model van 
vóór 1960; 
- Het vervangen van een versleten onderdeel door niet originele 
onderdelen uit een nieuwe productie is toegestaan, indien deze 
onderdelen gefabriceerd zijn volgens de oorspronkelijke 
fabrieksspecificaties. Dat wil zeggen dat vormgeving, maatvoering en 
afwerking zo nauwkeurig mogelijk overeenkomen met de 
oorspronkelijke fabrieksonderdelen; 
- Originele uitvoering. (Indien origineel, is een dioptervizier 
toegestaan. Niet toegestaan zijn echter een ringkorrel of optische 
richtmiddelen, alsmede het glassbedden van de loop en/of het 
staartstuk). Afwijkingen in dikte van de korrel en diameter van een 
aanwezig dioptergat zijn toegestaan. Vorm en uitvoering van de 
richtmiddelen dient verder origineel te zijn; 
- Het gebruik van een schietriem is toegestaan, conform het gestelde 
in artikel 2.3.1-c.1; 
- Alleen het gebruik van munitie van een bij het originele wapen 
behorend kaliber is toegestaan; 
- Het wapen moet in gebruik zijn geweest of beproefd door de 
krijgsmacht van een erkende of een erkend geweest zijnde natie. 
Prototypes of types in ontwikkeling geweest zijnde met het oogmerk 
deze t.z.t toe te voegen aan de standaard-bewapening en mits zij 
voldoen aan de overige eisen vallen onder deze wapengroep; 
- Een gewicht van maximaal 8 kg compleet; Een trekkerdruk van 
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tenminste 1500 gram. 
e. Benchrest Geweer: 
Als omschreven in het reglement van de International Benchrest Shooters 
(IBS), Deel 1, hoofdstuk I-B, t.w.: 
- Heavy Bench Rifle: elk benchrest geweer met een minimum 
looplengte van 18 inch. Gewicht vrij; 
- Heavy Varmint Rifle: elk benchrest geweer met een maximum 
gewicht van 13.5 lbs inclusief de richtmiddelen. Afmetingen: zie 
IBS-reglement; 
- Light Varmint Rifle: elk geweer met een maximum gewicht van 10.5 
lbs inclusief de richtmiddelen. Afmetingen gelijk aan het Heavy 
Varmint Rifle; 
- Sporter Rifle: als Light Varmint Rifle, minimum toegestane kaliber: 

.23 inch. 
f. Precisie Geweer: 
Als omschreven in het Reglement voor Precisie Geweer, te weten 3 
disciplines: 
f.1. Precisie Geweer / TR (Target Rifle): 
Elk grendelgeweer met een kaliber van .223 Remington, alsmede .308 
Winchester, dan wel hun metrische equivalenten, en een maximum 
gewicht van 8,25 kg. 
f.2. Precisie Geweer Open: 
Elk grendelgeweer met een kaliber tot 8 mm en een maximum gewicht 
van 10 kg. 
f.3. Precisie Geweer / Semi: 
Elk semi-automatisch geweer, tot een kaliber van 8 mm centraalvuur, en 
een maximaal gewicht van 8,25 kg. 
- optische richtmiddelen zijn toegestaan, mits niet licht-emitterend; 
- gebruik van tweepoot of schietriem is toegestaan, echter niet 
beide tegelijk; 
- mondingsrem is toegestaan; 
- trekkerdruk vrij, mits veilig. 
2.4 Richtmiddelen 
Voor de wapens omschreven in 2.3.1-a en 2.3.1-b conform artikel 7.4.2.3 ISSF 
Rifle 
Rules. 
2.5 Kledingbepalingen 
Conform artikel 7.4.9 ISSF Rifle Rules. 
2.6 Munitie 
In het algemeen geldt dat slechts zijn toegestaan de voor het betrokken geweer 
geëigende patronen met: 
- Een kruitlading, die door soort en hoeveelheid uitsluitend is bedoeld het 
projectiel zonder gevaar voor de schutter en - uitgezonderd in de richting 
van het doel - voor zijn omgeving, de loop te doen verlaten; 
- Een uiterlijk zichtbaar projectiel; 
- Projectielen, niet voorzien van een lichtspoor- brand- of explosieve lading. 
2.6.1 Mits tevens voldoend aan het voorgaande is het gebruik van herladen 
munitie 
toegestaan. 


