
SJN-KOGELINSTRUCTIE 2013/2014 
 
 

 
 
 
De grootkaliberkogelbuksen (die moeten voldoen aan de eisen, zoals in de Examenregelingen 
vermeld) staan in een geweerrek met geopende grendel en zonder patroonhouder. De patroon- 
houder is en blijft op de schietpost voorhanden. Het geweerrek staat op enige meters van de 
schietpost. 
 
De instructeur geeft de cursist  de opdracht om de buks uit het rek te nemen. 
De cursist:  - neemt een buks uit het geweerrek. 

- brengt de buks met de loop omhoog en met geopende grendel naar de schiet- 
  post, waarbij absoluut geen vinger aan de trekker mag worden gehouden. 
- legt vervolgens de buks met de loop in de schietrichting neer. 
- stelt de schietpost in naar eigen inzicht (stoel en oplegstuk). Voor het bepalen  
  van een goede schietpositie mag de buks worden gebruikt (mits veilig!). 
- legt vervolgens weer de buks met de loop in de schietrichting neer. 

 

De instructeur geeft dan het commando “LADEN”. 
De cursist:  - vult de patroonhouder met twee patronen (mag staand of zittend). 

- plaatst de patroonhouder in de buks met de grendel volledig naar achteren. 
- brengt een patroon in de kamer door de grendel naar voren te duwen en sluit  
  het geweer door de grendelknop naar beneden te drukken. 
- Bij gebruik van de safe kan de buks nu op safe worden gezet (niet verplicht). 
- meldt: “GELADEN”. 

 
De instructeur geeft dan het commando “RICHTEN EN VUREN”. 
De cursist:  - neemt de schiethouding aan. 

- Bij gebruik van de safe eerst van safe afzetten. 
- vuurt twee schoten af. 
- haalt bij het doorladen de buks van de schouder, zodat er te zien is wat er  
  bij het ontgrendelen en grendelen gebeurt. 
- meldt na het tweede schot nadat de lege huls is uitgeworpen en met geopende 
  grendel: “AFGEVUURD”. 

 
De instructeur geeft dan het commando “ONTLADEN”. 
De cursist:  - haalt de patroonhouder uit het magazijn van de buks (mag staand of zittend). 

- grendelt en ontgrendelt volledig (dus niet alleen schuiven!) ter controle of de  
  kamer leeg is. 
- legt de buks met geopende grendel neer. 
- brengt na afloop van de  tweede serie de buks met de loop omhoog en de  
  grendel geopend naar het geweerrek en plaatst deze hierin terug.  

 
BELANGRIJK: 

- Bij alle handelingen dient de loop in veilige richting te worden gehouden. Op de schietpost  
   is dit richting doel. Van geweerrek naar de schietpost v.v.: loop omhoog en grendel geopend   
  waarbij de buks met twee handen wordt vastgehouden (niet vasthouden aan de richtkijker!). 
- Het geweer dient bij de handelingen op de schietpost horizontaal te worden gehouden. Een  
  afwijking van maximaal 25° zowel horizontaal als verticaal is toegestaan. 
- Bij geen enkele handeling mag de vinger aan de trekker, behalve bij het afvuren van de schoten. 
- Let op de juiste afstand: oog – richtkijker (ten minste 8 cm.). 
- Weigering of storing van de buks moet de cursist melden aan de instructeur. Deze dient dan  
   nadere instructies te geven. 
- Gehoorbescherming op de kogelbaan is verplicht! 


