
GEVOLGEN VAN DE NIEUW CIRCULAIRE WM 2012-II VOOR LEDEN SV PRINS HENDRIK

Op 1 oktober 2012 is de nieuwe circulaire voor wapens en munitie, de CWM2012-II van kracht geworden.
In deze circulaire zijn een aantal nieuwe regels doorgevoerd waarover wij onze leden al in een eerder
stadium hebben bericht. Hieronder behandelen wij beknopt een aantal nieuwe regels die voor u als lid
van toepassing (kunnen) zijn. Voor de volledige tekst uit deze circulaire verwijzen wij u naar onze website
http://www.svprinshendrik.nl/downloads/cwm.pdf .

►Fasering

Voor het schieten met bepaalde wapens door leden op de vereniging en voor het aanvragen van verloven
tot voorhanden hebben van vuurwapens is een faseringsregeling in het leven geroepen. Dit betekent dat
je als nieuw lid niet meteen al mag schieten met alle soorten wapens, maar afhankelijk van ‘ervaring’ met
bepaalde wapens wel of niet mag schieten. Hiertoe zijn er 3 fases in het leven geroepen:

- Fase1: Wapens die vallen onder de olympische disciplines. In het verband van onze
vereniging hebben we het dan met name over klein kaliber pistolen (ook semi-automatisch),
klein kaliber revolvers, klein kaliber enkelschots geweren en klein kaliber karabijn (mits grendel,

dus zonder automatisch aanbrengmechanisme). Groot kaliber vuurwapens, alsmede semi-
automatische geweren (ook klein kaliber) vallen hier buiten.

- Fase2: Wapens die tevens vallen binnen de disciplines van de ISSF, bij ons met name groot
kaliber pistool en -revolver, welke niet zwaarder mogen zijn dan 9mm. Ook enkelschots groot
kaliber geweren vallen binnen deze groep.

- Fase3: Wapens die tevens vallen binnen alle door de KNSA erkende disciplines. Dus groot
kaliber vuistvuurwapens met een kaliber groter dan 9mm en semi-automatische geweren en
karabijnen (zowel groot- als klein kaliber).

►Schieten door LEDEN op de vereniging

- Leden van de vereniging die korter dan 1 jaar beschikken over een KNSA licentie, mogen op de
vereniging uitsluitend schieten met wapens die vallen binnen de Fase1. Dit betekent dat leden
die op dit moment binnen deze groep vallen, niet meer mogen schieten met grootkaliber
wapens en ook niet met semi-automatische klein- of grootkaliber geweren. Dit is ook van
toepassing op leden die op dit moment al een nulproef afgelegd hebben en reeds met
GKP/GKR schieten. Zodra uw KNSA licentie 1 jaar oud is, vervalt deze beperking en mag u
schieten met zowel de wapens uit Fase2 als de wapens uit Fase3. Anders dan bij een
verlofaanvraag, is hier geen onderscheid tussen Fase2 en Fase3. Eenmaal behaalde nulproeven
blijven gewoon geldig en zodra u uw KNSA licentie 1 jaar op zak hebt, mag u weer groot kaliber
schieten.

►Schieten door INTRODUCES op de vereniging

- Introducés worden gelijkgesteld aan leden die nog niet 1 jaar een KNSA licentie bezitten. De
vereniging mag deze leden uitsluitend laten schieten met de wapens uit Fase1. Hoewel in de
cwm misschien voor interpretatie vatbaar, geldt dit ook voor introducés die door onze leden
worden meegenomen. Dit betekent dus dat ook introducés niet meer mogen schieten met
grootkaliber wapens of semi-automatische klein- en grootkaliber geweren.

- De introducé-regeling zoals deze reeds bestaat, is voortaan ook van kracht op junior
introducés. Voor hun geldt dat zij slechts met luchtwapens mogen schieten onder direct
toezicht en ook de overige introductieregels van kracht zijn. Ook mogen zij niet vaker dan 3x
per 12 maanden als introducé schieten.



►Aanvragen van een VERLOF tot voorhanden hebben van vuurwapens en munitie

- Bij de aanvraag of het verlengen van een verlof blijven alle bestaande regels van kracht. Nieuw
is dat een (toekomstige) verlofhouder tevens de schietsport in WEDSTRIJDverband moet
beoefenen. Dit mag een interne clubcompetitie zijn, welke wij uiteraard zullen gaan faciliteren.
Uiteraard telt deelname aan een interne wedstrijd ook gewoon als een schietbeurt. Er is een
overgangsregeling van kracht tot 1 januari 2014.

- Ook nieuw is dat moet worden aangetoond dat de (toekomstige) verlofhouder lid is van een
door de KNSA gecertificeerde vereniging. Wij zijn reeds gecertificeerd, maar dit geldt slechts
voor een zeer beperkt aantal verenigingen en dus dienen ook die te worden gecertificeerd. Om
die reden is er een overgangstermijn van kracht tot 1 januari 2014.

- Indien het eerste verlof wordt aangevraagd, mag daar uitsluitend een wapen op staan uit de
Fase1. Geen groot kaliber, geen semi-auto geweren, ook niet in cal.22lr. Dit ongeacht hoe lang
de aanvrager al lid van de vereniging is (echter minimaal 1 jaar gewoon lid) en met welke wapens
het lid heeft geschoten.

- Na 1 verlofjaar, dus ca. bij de eerste verlenging mogen daar wapens uit Fase2 worden
bijgeschreven.

- Na nogmaals 1 verlofjaar, dus ca. bij de tweede verlenging, mogen daar ook wapens uit de
Fase3 worden bijgeschreven.

- De nieuwe verlofregeling is van toepassing op iedereen die ná 1 oktober 2012 in het bezit van
een verlof wordt gesteld.

- Leden die vóór 1 oktober 2012 in het bezit waren van een verlof, vallen buiten de nieuwe
regeling en hebben met beperkingen niet te maken. Op hun verlof mogen wapens staan uit
Fase1, Fase2 en Fase3. Ook indien het verlof nog maar net is afgegeven.

►Afleggen van de NUL proef

- Vanwege de ophanden zijnde nieuwe regels was het afnemen van- en het trainen voor de
nulproef voor groot kaliber schieten, tijdelijk gestaakt. Per direct zullen deze activiteiten weer
worden hervat voor leden die binnen het wettelijk kader vallen.

- Trainen voor een NUL proef, alsmede het afnemen van de NUL proef is van toepassing op alle
leden (en uitsluitend die leden) die tenminste 1 jaar of langer in het bezit zijn van een KNSA
schutterslicentie.

- Na het behalen van de NUL proef mag per direct met grootkaliber worden geschoten.

- Houdt er rekening meer dat een groot kaliber wapen minimaal binnen de Fase2 valt en dus
niet meteen al kan worden bijgeschreven op een nieuw verlof. Dat kan pas na 1 verlofjaar.

Hebt u vragen of zijn er onduidelijkheden m.b.t. de nieuwe CWM2012-II, stelt u ze dan gerust op het
algemene e-mailadres info@svprinshendrik.nl . Indien mogelijk beantwoorden wij direct uw vraag en
indien dat niet mogelijk is, dan zoeken wij het voor u uit.

Disclaimer: Bovenstaande teksten komen voort uit de CWM2012-II en de interpretatie van de KNSA. Mochten er
hier en daar afwijkingen of aanvullingen bestaan, dan stellen wij u daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Bestuur SV Prins Hendrik


