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Belgian Parcours Shooting Association
Basiscursus IPSC - Veiligheidsregels en Basisvaardigheden
Cursus voor IPSC Beginners
Voorwoord van de Regional Director – Préface du Regional Director
Welkom bij de schietsportfederatie van de Belgian Parcours Shooting Association (BPSA) die optreedt als officiële
vertegenwoordiger van de International Practical Shooting Association (IPSC). In uw hoedanigheid als beginneling
binnen de schietsportdiscipline is IPSC u nu in het bezit van de « BPSA Safety Rules and Basic Skills Course » die bedoeld
als referentiewerk voor de initiatie van beginnende IPSC schutters.
Dit document is met opzet in het Engels opgesteld om de stagiair(e) de gelegenheid om te bieden om vertrouwd te
maken met de gebruikelijke woordenschat en uitdrukkingen eigen aan de discipline.
De « BPSA Safety Rules and Basic Skills Course » is de beschrijvende monografie van de initiële voortdurende opleiding
tot IPSC schutter waar U dit in uw moedertaal onderwezen zal worden door officiële BPSA Monitoren.
De opleiding, die gegeven en omkaderd wordt door uw BPSA Monitor, is gericht op U de vaardigheden bij het brengen
van die nodig zijn om IPSC te beoefenen : veiligheid, techniek, precisie en snelheid van uitvoering.
Na de succesvolle afronden van deze verplichte leerperiode over de grondbeginselen van de discipline zal uw BPSA
Monitor U graag uw jaarlijkse licentie van de federatie overhandigen. Dit is uw « paspoort » en vormt een essentieel en
reglementair onderdeel om U te laten evolueren binnen andere IPSC clubs en later, in het bezit van uw "Competitor
Card", om deel te nemen aan nationale en internationale wedstrijden.
**************
Bienvenue au sein de Fédération de Tir de la Belgian Parcours Shooting Association (BPSA), le représentant officiel belge
de l’International Practical Shooting Association (IPSC). En votre qualité de débutant à la discipline de Tir Sportif IPSC,
vous êtes à présent en possession du « BPSA Safety Rules and Basic Skills Course » qui est l’ouvrage de référence destiné
à l’initiation du tireur IPSC néophyte.
Ce document a intentionnellement été rédigé en Anglais pour offrir au stagiaire l’opportunité de se familiariser aux motsclefs et expressions usuelles fréquemment utilisées dans la langue officielle et véhiculaire de la discipline.
Le « BPSA Safety Rules and Basic Skills Course » est la monographie descriptive du stage de formation initial et progressif
à l’IPSC qui vous sera enseigné dans votre langue maternelle par les Moniteurs officiels de la BPSA. Le stage, dirigé et
encadré par votre Moniteur BPSA, vise à vous enseigner les compétences requises pour la pratique de l’IPSC en termes de
sécurité, de technicité, de précision et de vitesse d’exécution.
A l’issue de la réussite de cette période obligatoire d’apprentissage des fondamentaux de la discipline, votre Moniteur
BPSA aura le plaisir de vous remettre votre licence annuelle de la Fédération qui est le « passeport » indispensable et
réglementaire pour vous permettre d’évoluer dans d’autres clubs IPSC et plus tard, en possession de votre « Competitor
Card », de participer à des compétitions nationales et internationales.

Charles De Rongé
Regional Director Belgium
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Introductie
Parcours Shooting is een internationale wijdverspreide schietsport met als doel de moderne sporttechnieken
voor het hanteren van vuurwapens te verheffen in strikte naleving van de vuurwapenwetten en internationale
veiligheidsregels. Deze sport wordt wereldwijd vertegenwoordigd door de International Practical Shooting
Confederation (IPSC) die momenteel meer dan 100 landen over de hele wereld verzamelt. De drie basisprincipes
van Parcours Shooting zijn Accuracy, Power and Speed vertaald in het Latijn door "Diligentia, Vis, Celeritas" in
hetkort DVC, wat het motto is van het IPSC World Body. IPSC wordt gedefinieerd als een pure sportdiscipline met
eigen technieken, goede veiligheidsvoorschriften, specifieke voorschriften en nationale en internationale
wedstrijden
In België is de officiële vertegenwoordiger van het IPSC de Belgian Parcours Shooting Association (BPSA). Binnen
de BPSA zijn gecertificeerde IPSC Instructeurs van het National Firearms Instructors Institute (NFII)
verantwoordelijk voor de training van beginnende en gevorderde IPSC shooters. Als beginnende IPSC shooter
voor onze sport, wordt u opgeleid voor IPSC via de "BPSA Safety Rules and Basic Skills Course" die bedoeld is om
te worden onderwezen onder toezicht van een gekwalificeerde en gecertificeerde IPSC Pistol Instructor of Trainer.
Uw inleidende en fundamentele trainingsperiode in onze sport kan op het eerste gezicht als behoorlijk
afschrikkend worden ervaren. Het NFII moedigt u aan om goed te luisteren naar onze IPSC-instructeurs en trainers, ijverig te zijn bij de toepassing van de oefeningen en alle kennis en vaardigheden te assimileren die u
worden aangeleerd. Zodra u genoeg oefening en ervaring hebt opgedaan, zult u waarschijnlijk terugkijken op deze
periode van training en erkennen hoe uitgebreid en belangrijk het allemaal was. Word echter niet
zelfgenoegzaam en stel altijd hoge eisen aan uzelf. In elke schietsituatie blijft u verantwoordelijk voor uw eigen
veiligheid en voor de veiligheid van de mensen om u heen.
BPSA Safety Rules en Basic Skills Courses worden regelmatig georganiseerd in bijna alle BPSA Clubs om de sport
toegankelijk te maken voor het grootste deel van de nieuwe "would-be" leden. Voor meer informatie en
organisatie over de volgende trainingsperiode adviseert het NFII u contact op te nemen met de persoon die
verantwoordelijk is voor IPSC van de BPSA-club die het dichtst bij u thuis is, zie onze link naar BPSA-clubs.

Doeleinden van deze handleiding
Deze gids voor het vakgebied streeft twee doelstellingen na.
 Het belangrijkste doel van deze handleiding is om de beginnende schutter de veiligheidsregels te leren die
specifiek zijn voor de beoefening van onze discipline. Het beheersen van deze regels is essentieel om een
permanent lid van onze sportgemeenschap te zijn. In deze handleiding zal de beginnende schutter de nodige
vaardigheden ontwikkelen om zijn eigen fysieke veiligheid en de veiligheid van andere deelnemers en
toeschouwers volledig te garanderen.
 Ons tweede en belangrijkste doel is om de beginnende schutter kennis te laten maken met de moderne
technieken van pistoolmanipulatie, basisbewegingen en schietposities, evenals enkele elementaire uitspraken
die worden afgedwongen tijdens nationale wedstrijden.
De BPSA “Safety Rules and Basic Skills Course” is een specifiek IPSC-trainingsprogramma dat wordt gegeven naast
de basistrainingen die zijn gecertificeerd door de erkende Belgische Sportschietfederaties (1).
Aangezien alle BPSA-leden in het bezit moeten zijn van een Sportschutterslicentie (2) afgegeven door een erkende
sportschietfederatie, omvat de BPSA-cursus voor beginners geen elementaire noties van veiligheid en technische
basismanipulaties die eerder zijn uitgelegd, getraind en gevalideerd door de gelicentieerde schietinstructeurs van
deze federaties. De elementaire veiligheidsbegrippen zijn natuurlijk ingebed in het leerprogramma van onze IPSCinstructeurs en trainers.
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Hoe lid te worden van een BPSA-club ?
Hieronder vindt u de huidige en belangrijkste voorwaarden die vereist zijn voor een lidmaatschap bij een BPSA
Club. Aangezien de wapenwetgeving voortdurend wordt aangepast, nodigen we u uit om te vertrouwen op uw
IPSC Club Delegate om de meest recentste versie van de voorwaarden voor een lidmaatschap te hebben.
 U moet lid zijn van een schietsportfederatie die door de bevoegde regionale autoriteiten erkend is.
 U moet BPSA-lid zijn om goed verzekerd te zijn tegen de specifieke risico's van onze sport.
 U moet over de wettelijke documenten beschikken die u toestemming geven om een wapen van een kaliber
groter dan of gelijk aan 9mm (.354" Dia) te bezitten en op een schietbaan te dragen.
 Uw wapens, uitrusting en munitie moeten voldoen aan de IPSC-richtlijnen en voorschriften, zie link naar de
huidige IPSC-regels.

(1) Fédération reconnue : URSTBF (FR) – Erkende Federaties VSK en FROS (NL).
(2) Licence de Tireur Sportif (FR) of Sportschutterslicentie (NL)
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Introductie
De IPSC erkent tal van verschillende "Divisies" waarin de pistolen mogen concurreren: de CLASSIC, OPEN,
PRODUCTION, PRODUCTION OPTICS, REVOLVER en STANDARD Divisions. Aangezien deze introductiegids speciaal
bedoeld is voor beginners, zullen onze aanbevelingen beperkt blijven tot advies over het aanschaffen van een pistool
en uitrusting in de meest voorkomende vorm.
De classificatie van een pistool binnen een divisie is voornamelijk afhankelijk van de technische aanpassingen en
aanpassingen die de concurrent aan het basiswapen mag aanbrengen. Hieronder en per divisie, een korte en nietuitputtende presentatie van de pistolen en een beschrijving van de toegestane wijzigingen en beperkingen voor hen.
Volledige
vereisten
kunnen
worden
geraadpleegd
op
de
website
van
IPSC.ORG
:
https://www.ipsc.org/pdf/RulesHandgun.pdf.
Open Divisie (OD)
Pistool uitgerust met compensator, mondingsrem, contragewicht, optisch en/of optronisch vizieren,
aanpassingen aan slide en frame (gewichtsvermindering), meestal geleverd in 38 Super Auto kaliber. Er worden
bijna geen technische beperkingen opgelegd, behalve de lengte van de magazijnen beperkt is tot 170 mm.

Standaard Divisie (SD)
De pistolen behorend tot deze divisie zijn meestal grote capaciteit "1911" stijl kloon pistolen die zeer
uitgebreide aanpassingen zijn ondergaan om hun werking en nauwkeurigheid te verbeteren, zoals het
monteren van een competitieloop, verbeterde trekker, fiber-optic vizier en magazijnen met grote capaciteit.
De IPSC-regelgeving vereist dat deze pistolen volledig binnen de grenzen van een doos passen met interne
afmetingen van 225 mm x 150 mm x 45 mm (tolerantie van +1 mm, -0 mm). Houd er rekening mee dat alle
magazijnen moeten voldoen. Compensatoren, optische en optronische viziere zijn niet toegestaan. De “2011”
modellen zoals SVI/ STI, Para-Ordnance en andere modellen zoals Tanfoglio, CZ en Glock in 40S&W zijn de
meest voorkomende wapens die gebruikt worden in deze divisie.
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Production Divisie (PD)
De meeste pistolen van deze divisie zijn "Out of the Box" pistolen. Alleen pistolen vermeld als Goedgekeurd op de
IPSC website mogen worden gebruikt in Production Division. Merk op dat pistolen die door IPSC worden beschouwd
als single-action-only uitdrukkelijk verboden zijn. Vereisten zijn de volgende : Eerste schot moet dubbele actie zijn,
minimale trekkerdruk van 2,272Kg voor de eerste schot schot, minimum Power Factor is ingesteld op "125" en
magazijn capaciteit is beperkt tot 15 patronen. Zeer weinig wijzigingen en verbeteringen zijn toegestaan.
Handvuurwapens zoals CZ 75 Shadow, GLOCK 17, Tanfoglio Stock II en III, S & W MP9, SIG P226, PO-LDA, HK USP...
alle gekamerd in 9mm zijn zeer populair binnen deze divisie

Production Optic Divisie (POD)
Kortom, deze pistolen zijn gelijkaardig met PD-pistolen en maken gebruik van de Production Division-regelset,
maar staan optische vizieren toe. Het optische vizier kan alleen op een niet gemodificeerde slede worden
gemonteerd. Slide-rackers of andere mechanismes zijn niet toegestaan.

BPSA Instructeurs geven geen voorkeur aan voor een merk en/of fabrikant van apparatuur. Onze opmerkingen
en aanbevelingen zijn gebaseerd op de toepassing van de IPSC-regels, onze wedstrijdervaring en de
persoonlijke opvattingen van de bevestigde schutters van het Nationale Team. Verwijzing naar een
handelsmerk, fabrikant van pistolen of uitrusting en accessoires is louter informatief en mag niet als reclame
worden beschouwd.
De keuze van uitrusting en uitrusting zal meestal afhangen van uw pistool en de "Divisie" waartoe het behoort.
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Magazijnen/Laders
 Voor de hierboven genoemde divisies zijn VIER magazijnen nodig voor een totale minimumcapaciteit van
60 ronden die "op de riem” worden gedragen om de SRBSC te voltooien.
 Het is de moeite waard eraan te denken dat de goedkoopste magazijnen vaak de duurste worden. Het
kopen van kwaliteitsmagazijn vanaf het begin voorkomt de extra kosten van het kopen van nieuwe.
Magazijnen zijn een van de meest waarschijnlijke bronnen van mechanische storing in een semiautomatisch pistool, dus je moet ervoor zorgen dat je pistool betrouwbaar blijft werken.
 Tijdens de course of fire worden magazijnen onderworpen aan een strenge test. Een rubberen, plastic of
aluminium basepad dat aan de basis van de laatste is geplaatst, verlengt effectief de levensduur en
vergemakkelijkt het vergrendelen ervan in de magwell.
 Zorg ervoor dat u regelmatig de spanning van de veren van uw magazijn controleert en aarzel niet om ze te
vervangen bij elk teken van zwakte.
 Olie de binnenkant van de buis NIET, stof en verbrandingsvuil zullen zich daar gemakkelijker ophopen. Uw
magazijnen moeten perfect droog zijn, een lichte laag van siliconen "spray" is voldoende om een
onberispelijke werking te garanderen.
 Voer regelmatig visuele en tactiele controles uit van de lippen van uw lader. Vallen op harde vloeren heeft
tot gevolg dat dit deel van de apparatuur verslechtert en bramen of terugstroming van metaal ontstaat die
vaak de oorzaak blijken te zijn van vastlopen en storingen.
 We raden aan om de inefficiënte magazijnen te markeren zodat u zeker niet vergeet welke magazijnen u
wel en niet kan gebruiken.
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Holster
Standard en Production Divisions vereisen dat de holster en aanverwante apparatuur achter het heupbot van de
competitor worden gedragen. In Open Division kunt u uw pistool en magazijnpouches overal op uw riem of voor het
heupbot plaatsen. Vrouwelijke competitors zijn onderhevig aan uitzonderingen omdat ze hun uitrusting op hun
heupen kunnen laten rusten.
Om veiligheidsredenen moeten sommige vereisten strikt in acht worden genomen (zie IPSC-regel 5.2). Uw BPSA Pistol
Instructor zal ze meer in detail uitleggen tijdens uw uitrustingscontrole voordat u begint met uw “BPSA Safety Rules
and Basic Skills Course”. Hieronder staan de belangrijkste. Een IPSC novice schutter mag de BPSA cursus NIET starten
met :
 Een holster die de toegang tot of activering van de trekker van het pistool niet volledig verhindert terwijl hij holstered
is.
 Een holster die de monding van het pistool toelaat om verder dan 1 meter van de voeten te wijzen terwijl de
competitor ontspannen staat.
 Een holster waarbij het pistool met bovenkant van de greep van het pistool onder de bovenkant van de riem komt.
 Een holster die niet voldoet aan de toegestane maximale afstand (50 mm) tussen de romp van de competitor en
het midden van de langste afmeting van de handgreep van het pistool en/of eventuele herlaadinrichtingen.
 Een schouderholster of "tie-down" rig.
 Meer dan 1 holster aan de riem.
 SERPA type -holster of holsters met specifieke holsterbeveiligingen gericht op overheid – en veiligheidsinstanties.

Standard Division - 50mm Distance - Production Division

Open Divisie
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Naast uw pistool is de holster het middelpunt van uw IPSC-uitrusting. Koop het met zorg en zorg er altijd voor dat het
van uitstekende kwaliteit is, de veiligheid van uw pistool en u zelf hangt ervan af! Een moderne IPSC holster is
momenteel gemaakt van een lichtgewicht metaal of hoogwaardige kunststof of composietmateriaal.
Uw holster moet een verstelbaar retentiemechanisme (retentie van het wapen) en positieverstelling hebben. Het
resultaat moet een holster zijn dat ten alle stevig en veilig blijft.
Waarbij de spanning op het pistool niet verandert maar gelijktijdig het pistool stevig wordt vastgehouden tijdens
bewegingen en waarbij het pistool gemakkelijk en veilig vast te pakken en uit het holster te trekken is.
Sommige "veelzijdige" holsters maken het mogelijk om via een modulair system de holster snel aan te passen aan
andere modellen/type wapens. Als u van plan bent om te schieten met twee verschillende pistolen of op korte termijn
van plan om te veranderen pistool dan zijn deze holsters zal zeker een goedkoper alternatief.

De Riem
Een hoogwaardige IPSC-riem moet dik, stijf, breed en aangepast aan de holster zijn om de laterale en verticale
bewegingen die gepaard gaan met het ontholsteren van het pistool te verminderen, het moet ook door drie riemlussen
gaan. De IPSC riem bestaat uit twee afzonderlijke stukken. Een binnenriem met een klittenband dat in de broeklussen
glijdt en een buitenriem uitgerust met een klittenband. De holster en magazijnpouches worden afgesteld en bevestigd
aan de buitenriem die vervolgens precies waar gewenst op de binnenriem kan worden geplaatst dit zodat men
makkelijk steeds dezelfde positie van zijn uitrusting kan garanderen. Deze riemen zijn gemaakt van een ultrabestendig
textiel of composietmateriaal. NFII Instructeurs raden niet aan om voor een "klassieke" leren enkele riem te gaan,
omdat holster en pouches waarschijnlijk elke keer in een andere positie zullen zijn wanneer men ze wil gebruiken.
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Magazijnpouches
De magazijnpouches moeten stevig aan de riem worden bevestigd, moeten ten minste één derde van het magazijn
bedekken, zijn uitgerust met een spansysteem en moeten een breed scala aan verstelmogelijkheden bieden. Houd er
rekening mee dat open pouches met magneten, die de magazijnen stevig op hun plaats houden, zijn toegestaan.
De aankoop van een magazijnpouches die zijn uitgerust met een magneet kan een interessante aanwinst kan zijn voor
het snel plaatsen van magazijnen tijdens specifieke live- of dry-fire sessies

Oogbescherming
Het dragen van een schietbril is van vitaal belang en verplicht tijdens schieten (ook voor toeschouwers). Metalen
doelwitten kunnen splinters lood en koper afketsen, en niemand is er immuun voor. Beschermende brillen moeten
onbreekbaar zijn en, indien mogelijk, voorzien zijn van zijschilden. Als u om redenen van gezichtsverbetering de hele
tijd een bril draagt, zorg er dan voor dat uw bril glazen van veiligheidsglas of plastic veiligheidslenzen heeft. Getinte
glazen kunnen worden gedragen om tegemoet te komen aan verschillende lichtomstandigheden. Het dragen van een
bril met minerale glazen is verboden.
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Gehoorbescherming
Het dragen van gehoorbescherming is een must en verplicht op de schietstand. Het aanschaffen van een kwalitatief
model stelt u in staat om de commando's van de monitor duidelijk te horen, maar biedt ook effectieve bescherming
tegen omgevingsgeluid en geweerschoten, terwijl u zich kunt concentreren op uw activiteiten. De elektronische
hoofdsets bieden het dubbele voordeel van het dempen van de schoten en verhogen tegelijkertijd de vocale geluiden.
Als uw gehoor bijzonder gevoelig is kunt u bijkomend nog oordopjes en oorkappen gebruiken.

Kniebescherming en pet
Overweeg om kniebescherming in u range bag te hebben, evenals een baseball cap of hoed om je te beschermen tegen
de zon of de regen.

Er mogen geen andere voorwerpen/accessoires die als wapen worden beschouwd naar de vuurlinie
worden gebracht (bijv. vouwmessen)!! Dit kan leiden tot ernstige disciplinaire maatregelen
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De papieren doelen (Paper Targets)
Het officiële IPSC-doel dat vaak wordt gebruikt is het "Classic"
Target, dit doelwit is in de vorm van een diamant (of een schildpad)
en is gemaakt van bruin karton. Het doelwit heeft drie
verschillende scoringszones (gelabeld A-C-D) die een verdeling van
verschillende punten belonen op basis van de vermogensfactor van
de munitie van de schutter. Er zijn twee formaten papieren doelen
goedgekeurd voor gebruik in IPSC-wedstrijden: het "Klassieke" Doel
en het IPSC Mini Target. Deze doelen kunnen gedeeltelijk worden
gesneden of geverfd, op voorwaarde dat een minimum van elke
scoringszone wordt aangehouden.
IPSC metalen doelen (Metal Targets)
Naast de papieren doelen, herkent IPSC metalen doelen als
Poppers, Mini-Poppers en Plates. Deze doelen vertegenwoordigen
een waarde van vijf punten. Hun afmetingen en afmetingen zijn
strikt gereguleerd, evenals hun kalibratie.
IPSC No-Shoot doelen
Paper Targets en Metal Targets kunnen ook worden gebruikt als No-Shoot. No-shoots doelen moeten duidelijk worden
gemarkeerd met een opvallende "X" of van een enkele, unieke kleur verschillend van de te scoren te doelen, bij voorkeur
wit.
Breekbare en synthetische doelen
Alle breekbare (frangible) doelen, zoals kleiduiven of tegels, zijn geen geautoriseerde doelen voor IPSC Handgun
wedstrijden. Synthetische doelen, soms gebruikt op indoor ranges, kunnen worden gebruikt voor trainingsdoeleinden,
maar niet voor competitiedoeleinden.
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De Power factor (PF)
Aangezien Power wordt erkend als een inherent onderdeel van IPSC, wordt de kracht van munitie gemeten en
vervolgens beloond door de vermogensfactoren 'Major' (M) en 'Minor'(m).
De minimale vermogensfactorclassificatie om de scores van een competitor op een IPSC-doel te bepalen, wordt Minor
genoemd en is ingesteld op een snelheid van 125PF. Sommige divisies bieden een hogere power factor rating genaamd
"Major", waardoor competitors meer punten kunnen verdienen voor perifere schoten op de papieren doelen
Historisch gezien is de minimale Power Factor regel ontworpen om de snelheids- en nauwkeurigheidsvoordelen van
“kleinere” kalibers te matigen. In vergelijking met een .45ACP of een 40 S&W kaliber hebben 9mm patronen minder
terugslag en kunnen daarom sneller worden afgevuurd met behoud van dezelfde nauwkeurigheid. Het vaststellen van
de minimale Power Factor op 125PF vereist gelijke terugslagbeheer van alle concurrenten.

Divisions

Minor
Scoring

Major
Scoring

Open
Standard

125

Production &
Production Optic

Waarden van
scoren Zones

A

C

D

160

5

4

2

170

5

4

2

NVT

5

3

1

De Chronograaf
De conformiteit van uw munitie zal in de meeste wedstrijden regelmatig worden getest door middel van een
chronograaf. De power factor van een patroon wordt berekend door het kogelgewicht (grains) te vermenigvuldigen
met de snelheid (feet per second). Het resulterende cijfer wordt dan gedeeld door 1000.

Power factor = Kogelgewicht (grains) X gemiddelde snelheid (feet per second)
1000

Notitie
Indien de munitie van een competitor binnen de betrokken divisie als
gevolg van de chronograaftest niet de vereiste minimum power factor
(PF) bereikt, gelden de volgende regels:
 Munitie voldoet niet aan de Major PF - de scores van de concurrent
worden opnieuw berekend als Minor (indien Minor wordt bereikt)
 Munitie voldoet niet aan de minimum PF - de deelnemer mag
doorgaan met het schieten van de wedstrijd, maar zijn scores
worden niet opgenomen in de wedstrijdresultaten of tellen niet mee
voor de uitslag en prijzen.
Munitie
De meeste IPSC-concurrenten laden hun eigen munitie. De belangrijkste reden hiervoor is dat de kostenbesparingen
aanzienlijk zijn en de munitie kan worden afgestemd op het vuurwapen. Hierdoor kan het vuurwapen maximaal
presteren. Bij het herladen van munitie moet altijd uiterst voorzichtig worden omgegaan. Het is niet nodig om munitie
boven veilige niveaus te laden. Het enige dat nodig is, is om de noodzakelijke Power Factor te bereiken
Als u besluit om uw eigen munitie te laden, wordt het ten zeerste aanbevolen om een chronograaf te kopen of er
toegang toe te hebben tot één, zodat u uw Power Factor kunt berekenen. De meeste BPSA clubs zijn in het bezit van
een chronograaf en organiseren regelmatig "Chrono" sessies ten behoeve van hun leden.
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De vier gouden regels van wapenveiligheid
Hieronder staan de "Vier Gouden Regels" van wapenveiligheid die ten allen tijde moeten worden gevolgd om jezelf en
anderen om je heen veilig te houden. De vier gouden regels vormen de basis van alles wat je gaat doen met je
vuurwapen. Hoewel je je op je gemak voelt tijdens het beoefenen van je favoriete schietsport, hou altijd rekening met
de kracht en de risico's ervan. Men moet de wapenveiligheidsregels ten alle tijden serieus opnemen en zijn wapen ten
alle tijden/omstandigheden veilig kunnen gebruiken.

Regel #1 : Alle vuurwapens zijn altijd geladen
De enige "veilige" manier om met een vuurwapen om te gaan, is om zonder uitzondering te overwegen dat het wapen
ALTIJD geladen is. Wanneer u een wapen wilt onderzoeken of laten zien, controleer dan altijd of het niet geladen is en
behandel het dan altijd met dezelfde voorzichtigheid die u zou aannemen met een geladen wapen. Alleen op de
vuurlinie en onder toezicht van de Range Officer (RO) wordt het vuurwapen geladen en geholsterd. In een wedstrijd
word je genadeloos gediskwalificeerd als blijkt dat je elders dan op de vuurlinie een geladen wapen hebt.

Regel #2 : Houd het pistool altijd in een veilige richting
De loop van uw vuurwapen moet altijd worden gericht in een richting waarin, mocht het geladen zijn, per ongeluk
afgevuurd geen effect zal hebben op mensen of eigendommen. Een vuurwapen richten op een andere deelnemer, zelfs
als het ontladen, is dom en crimineel. Tijdens trainingen of in een wedstrijd moet je wapen altijd gericht zijn op doelen,
de kogelvang of de schietberm. De regel van 90 ° moet altijd strikt worden nageleefd. Uw wapen mag nooit hoger zijn
dan de fictieve 90 ° lijn die zich links en rechts, boven en onder van de schutter bevindt terwijl u rechtop staat
tegenover de doelen vanaf de vuurlinie. Als u zich niet aan deze regel houdt, wordt u gediskwalificeerd.

Regels #3 : Houd je vinger altijd recht en buiten de trigger guard totdat je klaar bent om te schieten
BPSA-instructeurs leren hoe u uw index vinger uit de trekkerbeugel moet houden tot het moment dat uw vuurwapen
naar de doelen wordt gericht en klaar is om te vuren. Tijdens de Course Of Fire (COF) worden alle acties en activiteiten,
stoorresoluties, (her)laden of welke manipulaties dan ook altijd met de vinger buiten de trekkerbeugel(trigger guard)
bediend.

Regel #4 : Wees altijd zeker van uw doelen en uw omgeving
Controleer altijd of alle deelnemers aan de trainingssessie of wedstrijd de schietzone hebben verlaten voordat je aan je
oefeningen begint en je gaat schieten. Weet wat er achter je doelen zit en zoek naar onbedoelde of gevaarlijke
voorwerpen/obstakels tussen jou en de backstop.

Regel #5 : Range Safety staat voorop
1. Volg de Vier Gouden Regels.
2. Erken en respecteer alle regels van de
schietbaan.
3. Luister goed naar de Range Officer en aarzel
niet om hem vragen te stellen.
4. Dry fire/oefen en berg je wapen alleen in de
veiligheidszone op.
5. Als je iets onveiligs opmerkt, breng het dan
onder de aandacht van de Range Officer.
6. IEDEREEN is verantwoordelijk voor de
veiligheid op de schietbaan.
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Range commands en communicatie

Commands

Actions to be taken

Load and make ready !

De kijkrichting is downrange of in een veilige richting. Maak je wapen klaar in navolging
van de stage briefing ( Wapen is geladen en kogel gekamerd of simpelweg een geladen
magazijn ingebracht, veiligheid aan en hamer naar voor en geholsterd ) en neem de
vereiste start positie aan.

Make ready !

Neem de vereiste start positie aan, wapen ongeladen (leeg) ttz GEEN geladen magazijn
ingebracht.

Are you ready ?

Het ontbreken van enige negatieve respons van jou laat verstaan dat je de vereisten
van de ‘course of fire’ verstaat en klaar bent om door te gaan.

Standby !

Dit commando betekent dat het start signaal binnen de 1 tot 4 seconden volgt.

If you are finished, unload
and show clear !

Presenteer je vuurwapen ter inspectie door de Range Officer met de vuurmond in een
veilige richting (downrange), magazijn verwijderd, slede geblokkeerd of open gehouden
en de kamer leeg.

If clear, hammer down,
holster !

Terwijl het wapen nog steeds in een veilige richting gehouden wordt ( downrange)
dien je een laatste veiligheidscontrole van je wapen uit te voeren. Laat de slede naar
voren gaan en haal de trekker over zonder het ‘decocking’ mechanism of de hamer aan
te raken. Holster het wapen.

Range is clear, score and
patch !

Wanneer dit commando gegeven wordt kunnen officials en deelnemers naar voren
gaan om te scoren, te plakken, targets terug op te zetten enz…

Stop !!!

Wanneer dit commando gegeven wordt gedurende de ‘course of fire’ dient je
onmiddellijk te stoppen met vuren, stil te staan en te wachten op verdere instructies
van de Range Officer.

Muzzle !

Veiligheidswaarschuwing van de Range Officer om je te verwittigen dat de loop in een
veilige richting dient te worden gehouden.

Finger !

Veiligheidswaarschuwing van de Range Officer om je te verwittigen dat je vinger visueel
buiten de trekkerbeugel dient te worden gehouden.

Clear the range !

Wanneer dit commando wordt geroepen dienen alle deelnemers, officials en schutters
zich achter de vuurlijn te begeven.

Check your load !
Reload if necessary !

Ga na of je wapen is geladen en je klaar bent om de volgende ‘string’, stage of oefening
aan te vatten.
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Droog vuren
Dry Fire (droog vuren) is zonder twijfel de sleutel tot succes bij het garanderen van de snelle, constante en duurzame
voortgang van de IPSC-schutter. Droogvuurtraining ontwikkelt niet alleen de basis- of geavanceerde vaardigheden en
technieken, maar bouwt ook een uitstekende mindset op over veiligheid bij IPSC-schutters die dit soort trainingen
beoefenen.
Verlies tijdens uw droogschiettraining NOOIT uit het oog dat u een vuurwapen gebruikt dat in staat is een projectiel
voort te stuwen dat onherstelbare en onomkeerbare schade kan veroorzaken, zowel aan derden als aan
eigendommen. Behandel uw vuurwapen altijd alsof het geladen is en neem ALLE nodige voorzorgsmaatregelen, deze
voorzorgsmaatregelen zijn UW eigen verantwoordelijkheid.
Droog vuren gebeurt per definitie met een LEEG pistool. Controleer dus altijd grondig of je niet in het bezit bent van
echte munitie op je persoon alsook in je omgeving VOORDAT je begint met je droogvuurtraining. Als u thuis droog
oefent, plaats dan ALTIJD uw doelen op een betonnen muur en uit de buurt van een deur of doorgang. Geen enkel
familielid zal blij zijn om geconfronteerd te worden met een vuurwapen.
De praktijk van "droog" vuren heeft twee grote voordelen. Ten eerste is deze trainingsmodus volledig gratis en ten
tweede vereist het geen verplaatsingen naar de schietstand. Sommige accessoires zijn echter leuk om te kopen om om
je “dry-fire” training op een veilige en kost efficiënte manier te laten doorgaan:
 Een “Timer” die het mogelijk maakt tijdintervallen in te stellen op.
 Plastic gekleurde dummy patronen,
 Dry-fire magazijnen,
 Trainingsloop, ...
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De houding (Stance)
De meest voorkomende houding is de "isosceles"
positie. Het lichaam kijkt naar de doelen, de
schouders en heupen zijn parallel uitgelijnd. De
afstand tussen de voeten is iets groter dan
schouderbreedte. De zwakke voet is iets naar
voren geplaatste ten opzichte van de sterke voet.
De armen worden naar de doelen gestrekt, maar
niet vergrendeld om te voorkomen dat de
mechanische effecten van de terugslag
onmiddellijk naar de rest van het lichaam
worden overgebracht. Beide armen zijn licht
gebogen en bevinden zich op dezelfde hoogte.
Het hoofd is enigszins verscholen tussen de
schouders en de romp leunt een paar graden
naar voren.
Dit is de meest gebruikte houding van IPSCshooters omdat het stabiliteit en een hoge graad
van betrokkenheid biedt.

De Grip
IPSC-schutters gebruiken vaak beide handen om het pistool stevig en gecontroleerd vast te houden, de zogenaamde
"Freestyle" grip. De dominante hand wordt de "sterke hand" genoemd, terwijl de ondersteunende hand de "zwakke
hand" wordt genoemd.
Het web van de sterke hand en de wijsvinger moeten de rug van het pistool zo hoog mogelijk vastpakken. De
middelvinger is vergrendeld tegen de onderkant van de trekkerbeugel, de resterende vingers van de sterke hand stevig
om de voorkant van de pistoolgreep gewikkeld.
De zwakke hand overlapt de dominante hand. De wijsvinger van de zwakke hand vergrendelt ook onder de trigger
guard. Beide handen moeten stevig in contact staan met elke kant van de pistoolgreep.
Je moet je pistool stevig vastpakken, maar niet tot het punt dat je vingers beginnen te trillen. De handen delen een
gripverhouding van 60 – 40 procent ten gunste van de ondersteunende hand.
Zorg ervoor dat de duimen de slede van het pistool niet raken, dit kan de veilige werking van het vuurwapen, door
wrijving, in gevaar brengen.
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De Draw
IPSC schieten is de enige pistool discipline waarbij de sportschutter de Course Of Fire
(COF)dient te starten met een pistool in een holster. Het is algemeen bekend dat alleen
"Practice Makes Perfect" en dit geldt met name ook voor de “draw” techniek.
Soepele, nauwkeurige en talrijke dry-fire en live fire schietoefeningen zullen spiergeheugen
ontwikkelen en zorgen voor een perfecte en snelle draw van het pistool voor de beginner die
zijn vaardigheden wil verbeteren.
De draw kan worden onderverdeeld in VIER stappen. Als deze vier stappen in een juiste
volgorde worden geoefend, zal de beginner worden geholpen bij het opzetten van sterke
draw vaardigheden.
De meest voorkomende startpositie is ontspannen staan, handen aan de zijkanten
Stap 1 - "Grip ! "
 Ogen gericht op doel.
 Breng tegelijkertijd de sterke hand naar de greep van
het pistool en de steunhand (support hand) naar het
gebied voor het borstbeen.
 Beide handen bewegen tegelijkertijd.

Stap 2 - "Clear! "
 Pistool wordt uit de holster getild, pols wordt recht
in lijn gehouden met de onderarm, terwijl de arm
naar beneden draait vanaf de schouder.
 Uw trekkervinger moet zichtbaar buiten de
trekkerbeugel blijven, bij voorkeur langs de slede.

Stap 3 - "Join"! "
 De zwakke hand wikkelt zich rond de voorkant van
de grip en de zijkant, die de hele grip omsluit, de
pistoolgreep zou bijna moeten "verdwijnen" in de
handen van de schutter.
 Pistool wordt op ooghoogte gebracht terwijl
handmatige veiligheid is uitgeschakeld (laatste in het
geval van standaard / open pistolen)
 De uitlijning van de mikorganen is bezig.
 Aan het einde van stap 3 beweegt de trekkervinger in
de trekkerbeugel.
Stap 4 - "Stretch" ! "
 Dominant oog (of beide ogen) beginnen een “sight
picture” te maken terwijl het pistool naar voren
beweegt.
 Armen bewegen naar extensie en vinger wordt correct
op de trekker gezet.
 “Sight picture” is voltooid en de trekker wordt ingedrukt.
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Grip op het pistool – Gedetailleerd overzicht
Schietende hand beweegt omhoog boven de pistoolgreep
en terug naar beneden om een perfecte greep op het
pistool te krijgen. Perfecte greep bestaat uit de schiethand
die hoog op de grip staat.
Het web van de hand tussen duim en wijsvinger moet zo
hoog mogelijk in de “tang” van het pistool zitten.

Pistool wordt recht omhoog getrokken uit de holster met de
loop hoog genoeg zodat het wordt bevrijd uit de holster.
De wijsvinger moet recht zijn en op de zijkant van de
holster of langs de slede van het pistool rusten.

Reholstering
Het opnieuw holsteren van het pistool gebeurt in de
omgekeerde volgorde van de “draw”.
Handmatige veiligheid wordt ingeschakeld (standard en
open divisie) of de hamer is volledig gedecocked
(production- en production optics pistolen).
Steunhand wordt naar de borst geplaatst. De schouder
draait terwijl de pols recht wordt gehouden.
Elleboog wordt opgeheven en wijsvinger wordt recht langs
de loop geplaatst dan pistool wordt recht naar beneden in
de holster geduwd en optioneel beveiligd door de
holsterveiligheid te activeren.
Opmerking: In tegenstelling tot de “draw” waarbij de
schutter niet naar het pistool kijkt bij het uitvoeren van de
acties, kan het opnieuw holsteren een visuele inspectie
door de schutter vereisen om ervoor te zorgen dat het
pistool in de holster wordt geplaatst.
Deelnemers moeten ook gebruik maken van de technieken
zoals beschreven in de stage 7, "Ready Conditions and
Unloading Procedure" van deze handleiding.
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Semi-automatische pistolen, Single Action only

Load and Make Ready
maken
Stap 1 : Wanneer het commando 'Load and Make
Ready' wordt gegeven door de Range Officer,
haalt men het pistool uit de holster met de sterke
hand, met de trekkervinger ruim buiten de
trekkerbeugel en plaatst men een magazijn met
de zwakke hand (weak hand).

Stap 2 : Kantel het pistool met de vuurmond in
een veilige richting. Neem de slede vast met
behulp van de achterste of de voorste
uitsparingen en span met een duw/trekbeweging het wapen op (patroon in de
kamer en hamer gespannen)

Stap 3: met de hamer volledig
gespannen activeer de externe
veiligheid onmiddellijk !

Stap 4 : Holster het geladen pistool met de
veiligheid actief. Bij een geholstered pistool mag
de vuurmond van het geladen vuurwapen nooit
naar achteren wijzen.
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Semi-automatische pistolen, single en double action
Als u in Production Division schiet, is de double action een vereiste voor de eerste afgevuurde patroon en als
het pistool niet is uitgerust met een decocking hendel, moet de hamer volledig worden neergelaten.

Volg stap 1-2 van de procedure "Laden en
klaar maken" en laat de hamer vervolgens
zakken door deze stevig vast te pakken met
de zwakke hand aan beide zijden met behulp
van de duim en wijsvinger die de hamer naar
achteren trekken. Terwijl u de hamer
vasthoudt, wordt de trekker geactiveerd,
zodat de hamer op een veilige manier
volledig kan worden neergelaten.

Single Action / Double Action pistolen uitgerust met een decocking hendel

Volg stap 1-2 van de procedure "Laden en
klaar maken", en als het pistool een
decocking hendel heeft, moet de laatste
worden gebruikt om het pistool te
“ontcocken”, zonder de trekker aan te
raken.

Striker fired pistols

Dit striker afgevuurde pistool heeft een
ingebouwd mechaniscme dat noch een
veiligheidshendel noch een decockinghendel vereist. Om te laden en klaar te
maken, volgt u eenvoudig stap 1 en 2 van
de procedure "Load and Make ready".
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Unload and show clear
weergeven

Stap 1 : Wanneer het commando "Unload and
Show Clear" wordt gegeven door de range
officer, richt u de vuurmond van het pistool in
een veilige richting, verwijdert u het magazijn,
stopt u het in een zak of een magazijnpouch
(probeer het magazijn niet in de andere hand
te houden). Hou de trekkervinger zichtbaar
buiten de trekkerbeugel.

Stap 2 : Trek de slede terug, ejecteer de
gekamerde patroon op de grond. Beweeg de
slede aan de voorste- of achterste
uitsparingen. Zorg ervoor dat de palm van uw
hand zich niet voor de uitwerppoort bevindt
want dit kan leiden tot verwondingen mocht
er een patroon afgaan bij het uitwerpen
ervan.

Stap 3 : Hou de slede open door deze terug te
vergrendelen of activeer de sledestop tot de
Range Officer het vuurwapen heeft
geïnspecteerd.
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If Clear, Hammer Down, Holster
Holster
Stap 1 : Wanneer de "If clear, Hammer
Down", holster' commando wordt gegeven
door de Range Officer, richt uw pistool in een
veilige richting met uw trekkervinger BUITEN
de trigger guard.

Stap 2 : Laat de slede op een gecontroleerde
manier voorwaarts bewegen tot de actie is
gesloten. Met het vuurwapen wijzend naar
veilige richting, de trekker overhalen om de
hamer te laten vallen. Mocht er een “live
round” in de kamer aanwezig zou zijn, zal deze
ontladen in een veilige riching. Het is uw
ultieme verificatie dat er geen live round meer
in de kamer zal zijn !
Opmerking: De competitor is uiteindelijk
verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat het
vuurwapen volledig ontladen is.

Stap 3 : Holster het ontladen pistool zodanig
dat de vuurmond van het vuurwapen nooit
naar achteren wijst.

Alle manipulaties worden te allen tijden uitgevoerd met de vuurmond van het wapen in
een veilige richting gericht (down range) en de trekkervinger zichtbaar BUITEN de trekker
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Succes in IPSC wordt verkregen door een goede balans tussen snelheid en nauwkeurigheid. Maak je in je
vroege leerproces niet te veel zorgen over snelheid, maar focus op nauwkeurigheid. De snelheid zal geleidelijk
toenemen met verdere oefening.
Grondbeginselen van nauwkeurigheid/precisie
Nauwkeurigheid wordt verkregen wanneer de volgende VIER fundamentele richtlijnen worden gevolgd.
 Sight Alignment, het proces waarbij de bovenkant van de korrel en de keep zijn uitgelijnd.
 Sight Picture, is het beeld dat u ziet met uw dominant oog (of beide ogen) wanneer de mikorganen correct
zijn uitgelijnd met het doel.
 Trigger Control, is de vaardigheid om de trekker recht en soepel over te halen en dit terwijl de mikorganen
uitgelijnd blijven.
 Follow Through, kijk door de mikorganen tijdens de terugslag van het pistool en lijn deze terug onmiddellijk
opnieuw uit met het doel.
Sight Alignment
Wanneer het pistool uit de holster wordt getrokken, moeten de mikorganen correct worden uitgelijnd en moet
de vuurmond van het vuurwapen horizontaal naar het doel worden gericht.

Korrel

Keep

Sight Picture
Het pistool is gericht op het doel en de schutter richt zich op de mikorganen zodat er een sight picture
verkregen wordt. Vanwege het element snelheid moeten IPSC-schutters het concept van een “acceptabele
sight picture” voor een bepaalde situatie leren en begrijpen. Een sight picture op drie meter is totaal anders
dan een sight picture op vijftig meter. Het is alleen door oefening dat de schutter weet wat een aanvaardbaar
sight picture is in relatie tot het te nemen schot.

5 meter schot
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Trekker Controle
Alleen het eerste kootje van de wijsvinger wordt gebruikt om de trekker recht naar achteren te duwen met een
soepele en uniforme druk totdat het schot breekt. Een goede trigger control wordt verkregen door de
trekkervinger onafhankelijk van de grip te houden. De gripsterkte moet afkomstig zijn van uw zwakke hand
(60%) waardoor de sterke hand (40%) de trekker gemakkelijker kan activeren.

Het duwen van de trekker, vinger
niet ver genoeg op de trekker.
Schoten landen links

Het
eerste
kussentje
wijsvinger bevindt zich in
het midden van de trekker.

De trekker overhalen, vinger
te ver op de trekker. Schoten
landen rechts.

Narichten ( Follow through)
De schutter moet in staat zijn om een uniforme grip te behouden en gecontroleerde spierspanning op zijn
vuurwapen uit te oefenen terwijl hij zijn vizier volgt, zelfs als ze niet perfect gepositieerd zijn tijdens het
terugslagproces. Het doel is om zich te concentreren op het behoud van een perfect zichtbeeld tijdens het hele
proces van terugslag van de slede om het zichtbeeld (sight picture) onmiddellijk opnieuw op het doel uit te
lijnen.
In IPSC moeten deze fundamentele richtlijnen, in tegenstelling tot alle andere schietsporten, op zeer hoge
snelheid worden toegepast. Van de vier opeenvolgende acties zijn trigger control en follow through zonder
twijfel de moeilijkste om onder de knie te krijgen.
Gecontroleerd Paar
IPSC-papierdoelen vereisen minimaal twee hits om maximaal te worden gescoord. Dit wordt een "Controlled
Pair" genoemd, wat wordt gedefinieerd als een schiettechniek waarbij twee gerichte schoten snel achter elkaar
op hetzelfde doel worden afgevuurd.
In deze “Gecontroleerd paar” techniek
wordt de tijd (de split) tussen deze 2
schoten bepaald door de afstand tot de
doelen
alsook
het
type
doelen.
Bij een grotere afstand of gereduceerde
scoring zone (bijvoorbeeld: door het gebruik
van penalty targets), zal de split time
waarschijnlijk toenemen omdat het langer
zal duren om een adequate sight picture te
bereiken. Indien de schutter dmv controlled
pair een tijdsvoordeel wil bereiken dan zorgt
hij er best voor dat tijdens dit proces zijn
trekkervinger ten alle tijden contact blijft
behouden met de trekker. Dit beperkt ook
het
risico
op
trekkerfouten
(flinching/jerking)
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Omdat IPSC-schieten een dynamische sport is, moet je een magazijn wissel (reload) uitvoeren om het verloop van
de oefening te voltooien. "Herladen" wordt gedefinieerd als de actie van het uitwerpen van een leeg magazijn en
het vervangen door een nieuw magazijn. Omdat het veranderen van magazijnen een tijdrovende activiteit is,
moet u uw wissel(s) zorgvuldig plannen. Bij voorkeur moet u uw reload(s) uitvoeren tijdens positieovergangen of
bij het verplaatsen, omdat dit vanuit tactisch en schietperspectief "off-time" periodes zijn.

Stap 1 : Met de vinger uit de trekkerbeugel,
breng het pistool dicht bij uw lichaam, buig u
sterke arm op een hoek van ongeveer 90 graden.
Uw pistool is enigszins gekanteld naar uw zwakke
kant, zodat de sterke duim op de knop voor het
vrijgeven van het magazijn kan drukken om het
lege magazijn te laten vallen.

Stap 2 : Het gebruikt magazijn komt uit de
magwell. Tegelijkertijd grijpt je zwakke hand een
nieuw magazijn met je wijsvinger naar de
voorkant van het magazijn. Je ogen zijn op zoek
naar de opening van de magwell, terwijl je je
pistool voor je aangezicht houdt.

Stap 3 : Het nieuwe magazijn wijst naar de
magwel. Breng het nieuwe magazijn, met een
stevige opwaartse beweging van de zwakke hand
(de basepad rust in de palm van u hand) in het
wapen

Stap 4 : Wanneer het magazijn stevig in het
pistool zit, herstel je je tweehandige grip
(Freestyle Grip), ga je verder met het opzoeken
van je sight picture en concentreer je je op het
volgende doel.

Houd tijdens het herladen uw vinger te allen tijde buiten de trigger guard en houd de
vuurmond van uw wapen naar beneden gericht binnen de 90 graden veiligheidshoekgrens.
3de Editie

Pagina 27 van 48

2021/09

Stage 10

Strong – Weak Hand Houding

Pagina 1 van 2

Bij het overnemen van sterke naar zwakke hand moet uw trekkervinger zich ALTIJD zichtbaar buiten de trekkerbeugel
bevinden !
Strong hand positie
Vanuit je "Isosceles" houding, tegenover het doel, trek je het pistool uit de holster! Terwijl je je pistool met je sterke
hand pakt, breng je je zwakke hand dicht bij je borst om je stabiliteit te vergroten, vervolgens met je arm volledig
gestrekt en voorzichtig vergrendeld, breng je je pistool naar het doel, breng het op ooghoogte en houd het verticaal in
je pols.
Schakel de veiligheid uit en beweeg uw vinger in de trekkerbeugel. Verander niets, u bent in de juiste positie!
Om de balans van het lichaam te verhogen en het effect van terugslag te verminderen, zet je iets meer spierspanning
op de sterke schouder. Een interessante optie is die waarbij u het misschien comfortabeler vindt om het pistool een
beetje te kantelen ongeveer +/ 10 graden naar het midden van uw lichaam met uw elleboog licht gebogen. Deze grip
kan je helpen om een sterkere schiethouding te bereiken omdat je armspieren zich in een meer natuurlijke houding
bevinden.

Weak hand transfer
Zoals je normaal zou doen voor een draw, pak je het vuurwapen uit de holster (of van je freestyle platform) met je
sterke hand. De overdracht van het vuurwapen naar de zwakke hand vindt plaats op het punt waar uw handen
normaal gesproken samen zouden komen om het vuurwapen volledig vast te nemen. De duim van de sterke hand
beweegt weg van het vuurwapen en onthult de ruimte onder de beavertail om de duim van de zwakke hand naar het
tegenovergestelde zijde van het pistool te laten bewegen. Geleidelijk aan gaat de palm van de zwakke hand soepel
over op de achterkant van het wapen. De zwakke hand is zo hoog mogelijk op het vuurwapen geplaatst om de
terugslagcontrole te verbeteren.
Schakel uw veiligheid uit zoals u normaal zou doen, maar wees voorzichtig bij het overbrengen naar de zwakke hand
om uw trekkervinger naast de slede boven de trekkerbeugel te plaatsen. Als uw vuurwapen is uitgerust met een
tweezijdige veiligheid, laat deze dan actief staan terwijl u het vuurwapen overbrengt naar uw zwakke hand. De zwakke
duim schakelt de veiligheid uit wanneer de weak-hand greep is voltooid. Bepaalde vuurwapens hebben geen externe
veiligheidshendel, dus houd hier bij het gebruik van een dergelijk vuurwapen zeer bewust rekening mee en neem de
juiste voorzorgsmaatregelen om een veilige grip met de vinger buiten de trekkerbeugel te houden.
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Een andere methode die kan worden gebruikt bij het starten vanuit de holster is om het pistool lager op de greep te
grijpen. Dit creëert een ruimte onder de beavertail voor je zwakke hand om op de vast te grijpen. Ongeveer op
borstniveau, begin met het overbrengen van het vuurwapen naar de open zwakke hand.

Weak hand stance
Begin vanuit je "Isosceles" houding met je voeten uit elkaar (schouderbreedte) en de 'gun-side-foot' lichtjes naar
achteren geplaatst ongeveer +/- 20cm. Kijk naar het doel en pak het pistool op borsthoogte vast. Breng het pistool op
ooghoogte met de zwakke arm volledig uitgestrekt. Als u dit niet eerder hebt gedaan, schakelt u de veiligheid uit
(indien van toepassing) en beweegt u uw vinger in de trekkerbeugel. Houd een vrij sterke greep en zo verticaal
mogelijke greep aan.
Wat betreft de strong hand stance, u kunt het gemakkelijker vinden om het pistool iets naar uw sterke kant te
kantelen. Met deze techniek is uw zwakke arm enigszins gebogen naar een meer natuurlijke positie en kan dit de
indruk geven om meer controle over het pistool te hebben. Deze methode helpt u ook om de mikorganen voor uw
dominante oog vlot en correct uit te lijnen
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Hurkende en knielende posities worden vaak gebruikt om door lage openingen of ramen te schieten. Beide
methoden hebben onderscheidende voordelen die de beginnende schutter moet beheersen terwijl hij zijn
bovenlichaam in dezelfde houding behoudt alsof hij rechtop staat (Isosceles Stance). Tijdens de Course Of Fire
(COF) is het aan de competitor om te beslissen welke methode het beste kan worden gebruikt in
overeenstemming met de vereiste schot(en): aantal doelen, type schot(en), volgende schietpositie,...
Squatting (Gehurkte positie)
Hurken biedt meer mobiliteit en vereist een korte reactietijd om op te staan, het stelt de schutter ook in staat om
snel zijn eerste schietpositie te verlaten en naar een andere te gaan. Deze houding is ongetwijfeld het meest
effectief voor het schieten door lage openingen of openingen, vooral bij van toepassing bij doelen op korte
afstand.
 Terwijl je je isosceles houding behoudt, hurk je neer
 Spreid je voeten iets verder uit elkaar dan normaal om je lichaamsstabiliteit te vergroten en je zwaartepunt
lager op de grond te brengen.
 Strek je armen naar het doel en leun lichtjes naar voren om de terugslag goed te kunnen beheersen.

Kneeling position (Knielende positie)
De knielende positie biedt meer stabiliteit aan het lichaam waardoor een sneller sight picture mogelijk is. Dit
laatste maakt deze methode effectief voor verre doelen waar nauwkeurigheid van belang is of wanneer de
competitor vanachter een barricade of andere rekwisiet moet schieten.
 Verplaats je sterke voet naar achteren of stap naar voren met je zwakke voet,
 Neem de knielende positie aan en plaats de 'holster side knee' op de grond
 Strek je armen naar het doel en leun lichtjes naar voren vanaf de heupen om de terugslag vlot te kunnen
beheren.
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Dynamisch fotograferen
IPSC schieten is zonder twijfel een zeer dynamische sport. Kort na de draw omvatten de meeste oefening bewegingen.
Het overgaan van de ene naar de andere schietpositie kan activiteiten omvatten zoals van links naar rechts gaan,
draaien naar beneden, een deur openen, ligend schieten, lopen , knielen, een brug oversteken,... Het is essentieel dat
tijdens het aannemen van deze posities of bij het rennen (vooruit of achteruit) de schutter zich voortdurend bewust is
van de richting van de muzzle van zijn pistool dit om te voorkomen dat hij een met zijn wapen naar een eigen
lichaamsdeel zou richten.
Vinger uit de trekker en de 90 graden-regel
Bij het wisselen tussen schietposities of tijdens bewegingen tussen de doelen, MOET de trekkervinger zich zichtbaar
buiten de trekkerbeugel bevinden, tenzij u een doel gaat beschieten. De muzzle mag niet verder dan 90 graden naar
links en rechts wijzen vanaf het midden van de backstop (zie diagram). Als u deze regel niet naleeft, wordt u
gediskwalificeerd.
Transitie tussen verschillende schietposities
Nadat je je laatste doel op je eerste positie hebt geschoten, draai je je lichaam en richt je je voeten in de richting
waarin je je wilt verplaatsen. Houd je pistool op schouderhoogte, arm licht gebogen, muzzle gericht op de doelen.
Als je de volgende schietpositie nadert, bereid je dan voor om klaar te zijn om te schieten. Als u van de ene positie naar
de andere gaat, kunt u besluiten om beide handen op uw pistool te laten of om uw steunhand van het pistool te halen.
Laat tijdens zeer korte overgangen (bijv. close aperture to aperture shooting ) beide handen op het pistool, terwijl voor
langere transities je best je steunhand van het pistool haalt en het wordt gebruikt alsof je zou doen wanneer je
probeert het wereldrecord van honderd meter sprint te verslaan. Begin met het correct vastpakken van het pistool
wanneer u zich op een korte afstand van uw nieuwe schietpositie bevindt om geen tijd te verspillen en een stabiele en
neutrale grip te garanderen. Eenmaal in positie, strek je je armen uit en beschieten je je doel(en) in.
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Snel maar veilig

Herladen in beweging
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Barricades (range constructies)
Barricades met of zonder uitsparingen of venster(s) zijn een
"must" in IPSC en worden gebruikt om competitor te dwingen
om doelen te scoren terwijl ze zich in (zeer) ongewone
schietposities bevinden. Wanneer u zich van de linker- naar
de rechterkant van een barricade verplaatst, brengt u het
pistool dicht bij uw lichaam terwijl u uw vinger buiten de
trekkerbeugel houdt.
Zodra u klaar bent om uw doel(en) te scoren, leunt u naar
voren, brengt u uw lichaamsgewicht op uw dominante voet
en vermijdt u dat uw armen / handen of vuurwapen de
barricade raken om uw wapenbeheersing en follow through
niet in gevaar te brengen.

Openingen en Vensters
Wanneer verplichte openingen of vensters worden gebruikt, is de algemene regel dat het scoren van de doelen achter
deze openingen alleen kan gebeuren door projectielen die door deze openingen worden afgevuurd.
Bij het benaderen van doelen door een opening moet men erop letten dat u de vuurmond van uw wapen niet te ver in
de opening plaatst. Hiermee neemt het risico toe dat uw wapen, als gevolg van de terugslag en daaropvolgende
opwaartse beweging, de barricade raakt die dan uw zicht zou kunnen beperken of kan het net het correct functioneren
van uw wapens in gevaar brengen. U zult hiermee ook de controle over uw sportwapen drastisch beperken.
Wanneer je door een opening moet schieten, moet je precies weten waar je volgende doel zich bevindt. In feite zou je
door de muren moeten kunnen "kijken". Uw sportwapen moet al in de richting van het volgende doel worden gericht
voordat het zichtbaar wordt door het raam.
"Haast" je niet naar een opening, maar vertraag geleidelijk voordat je de opening. Dit laat je toe om je lichaam te
stabiliseren en snel je zwaartepunt te vinden om zodoende een correcte schietpositie voor het raam te verkrijgen.
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Deuren
Controleer voordat u een deur opent (bij voorkeur tijdens uw 'walkthrough') in welke richting de deur opengaat.
Let er bij het grijpen van het openingsmechanisme van de deur op dat u geen moment uw sportwapen naar een deel
van uw lichaam richt en hou ten alle tijden uw trekkervinger buiten de trekkerbeugel. Als u dit niet doet, wordt u
gediskwalificeerd!! U moet uw vrije hand gebruiken om de deur open te trekken of open te duwen.
Hou uw wapen parallel en vrij hoog (schouderhoogte) ten opzichte van de hand die wordt gebruikt om de deur te
openen. Probeer zeker niet de deur te openen met vuurmond van uw wapen, het risico is groot dat u door tegen de deur
te botsen de trekker overhaalt.
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Liggend schieten
Aan de ene kant biedt de liggende (prone) positie stabiliteit voor schieten op langere afstand (schoten die
nauwkeurigheid vereisen). Aan de andere kant en tenzij je geen andere keuze hebt, moet de liggende schietpositie
vermeden worden, dit omdat het een zeer tijdrovende activiteit is die voornamelijk moet gebruikt worden om doelen
door lagere opening te scoren. Er zijn 2 technieken die gebruikt worden om liggend (prone) te schieten.
Methode 1 – Weaver methode
 Trek je pistool uit de holster, vinger van de trekker en muzzle wijzend naar beneden.
 Zet een lange stap voorwaarts met je 'zwakke' voet.
 Leun naar voren en strek tegelijkertijd je zwakke hand voor je uit en leg deze op de grond.
 Buig je knieën tot je sterke knie de grond bereikt.
 Begin eindelijk te rollen en kantel je lichaam op je schietkant terwijl je je zwakke been buigt in een hoek van
ongeveer 90 graden.
 Strek je armen uit en met je hoofd rustend aan de binnenkant van je sterke arm, plaats je pistool op de grond en
lijn je mikorganen uit.

Methode 2 - Isosceles methode
 Trek je pistool uit de holster, vinger van de trekker en muzzle wijzend naar beneden.
 Herhaal de punten 2 en 3 van methode 1.
 Strek je voeten/ benen achter je uit en met de steun van je niet-schietende hand op de grond, ga plat op de grond
liggen, loodrecht op tov de doelen.
 Strek beide armen plat voor je uit en steun met de onderkant van de greep van het pistool op de grond. Als uw
zicht belemmerd wordt door lage obstakels, hef dan uw onderarmen iets naar boven met de ellebogen die nog
steeds de grond raken om een duidelijk zicht te krijgen op de doelen.
Wanneer u klaar bent en met de vinger buiten de trekkerbeugel en de vuurmond naar een veilige richting wijst,
staat u op en ontlaadt u uw wapen onder toezicht van de Range Officer.
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Zittende positie
Voor sommige Courses Of Fire (COF) moet de competitor zittend starten. De stage briefing kan ook inhouden dat je
je handen en voeten op aangewezen markeringen moet plaatsen, dus luister goed naar de Stage Briefing.
Als de COF vereist dat je begint met schieten terwijl je zit, probeer dan je bovenlichaam op dezelfde manier te
houden als in je Freestyle-positie, je bent waarschijnlijk assertiever en hebt een comfortabelere schiethouding.
Als het niet verplicht is om te beginnen met schieten terwijl
je zit, is de kans groter dat je opstaat in plaats van te blijven
zitten, omdat je daarbij in een meer vertrouwde positie
gaat schieten. Plaats daarom, wanneer u zit, uw voeten op
ongeveer dezelfde manier als u zou doen terwijl u in uw
Freestyle-positie (isosceles) staat.
Sta een paar keer op alsof je begint te schieten en
controleer de positie van je voeten om een stabiele houding
te bereiken bij het aanschieten van je doel(en).
Als u daarentegen besluit om te beginnen met schieten
terwijl u zit, zorg er dan voor dat na de draw de vuurmond
van uw wapen op geen enkel deel van uw lichaam, met
name uw been, richt.
Het richten van een wapen naar een deel van iemand zijn lichaam
is een ernstige veiligheidsovertreding !

Starten vanaf een tafel
Wanneer dit type startpositie wordt voorgeschoteld, zullen er
meestal markeringen op de tafel aangebracht zijn die aangeven
in welke richting de muzzle van uw vuurwapen moet worden
gericht. In dit geval raden we u ten zeerste aan om de bevelen
van de Range officer strikt op te volgen.
Plaats onder toezicht van RO uw pistool plat op de tafel, het
handvat naar de hand waarmee u uw pistool zal oppikken.
Wees voorzichtig terwijl u uw pistool plat op tafel legt om niet
per ongeluk de ontgrendelknop van het magazijn in te
schakelen die uw magazijn zou kunnnen ontgrendelen zonder
dat u het merkt.
Om je pistool in de richting van je Freestyle Grip te pakken,
plaats je de vingers van je zwakke hand onder je achterste
vizier en til je je pistool een paar centimeter omhoog, deze
actie creëert een opening waar je sterke hand in positie kan
glijden om zo een stevige grip te bereiken.
Als u met een leeg pistool moet beginnen, plaatst u het
magazijn(en) met de achterkant van het magazijn op de tafel
(kogels naar boven gericht), zodat u ze op dezelfde manier kunt
oppakken als u zou doen wanneer u ze uit uw magazijnpouches
zou trekken.
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Hier zijn we dan !
Nu dat je je ‘Basic Skills Course’ hebt afgerond zal je ‘BPSA Pistol Coach’ je met veel trots introduceren op je eerste
IPSC-match. De eerste objectieven die je nu hebt bij het deelnemen aan je eerste wedstrijd is tonen dat je de vele
veiligheidsvoorschriften onder de knie hebt, je de verschillende bevelen begrijpt en dan natuurlijk wat je geleerd hebt
kan gaan toepassen in de praktijk.
Het is zeker niet abnormaal dat je een beetje nerveus zal zijn tijdens je eerste match. Maar til er niet te zwaar aan want
ook je ‘BPSA Pistol Coach’, de mensen van je club en misschien zelfs nog andere newbies zullen aanwezig zijn op deze
match.
Het is je eerste match! Denk daarom niet onmiddellijk aan je snelheid, maar focus vooral op de veiligheid van jezelf en
van je collega-schutters. Volg heel goed de instructies die worden gegeven door de ‘Range Officers’ en je coaches. Let
op de basisprincipes die je hebt aangeleerd en pas ze overal toe waar ze moeten worden toegepast. Focus op precisie,
en dus A’s schieten, de richting van de loop van je wapen en je trekkervinger.
Onderstaand kan je een voorbeeld binden van een mogelijkse stage waarin je heel wat technieken moet toepassen die
je hebt aangeleerd. De ‘match official’ die verantwoordelijk is voor het ontwerp van alle stages noemen we de ‘Course
Designer’ (CD).
Hou het veilig en leuk! IPSC-matches zijn niet alleen schietwedstrijden maar vooral ook een leuk samenzijn met
gelijkgestemden.
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Inleiding
Beginnende schutters, en tot op zekere hoogte sommige ervaren deelnemers zullen altijd nerveus zijn bij het begin van
een IPSC wedstrijd (bij voorkeur een level I voor beginners) en dat ze een stage moeten verkennen zonder kennis over
de grootte en aantal schoten.
Tijdens de training sessies binnen hun club hebben ze waarschijnlijk geleerd over hoe ze een ‘stage walkthrough’
moeten doen en waar ze moeten voor uitkijken ivm een plan voor magazijnwissels, het te volgen correcte pad en de
meest kritieke wiskunde die ze moeten doen gedurende dit proces…
Maar, dit zijn club training sessies en zijn verschillend van het benaderen van stages onder MATCH CONDITIES.
Dit betekent dat :
 De stage niet mag betreden worden vóór de squad briefing.
 Een beperkte walkthrough mogelijk is, gewoonlijk 3 tot 5 minuten afhankelijk van de stage en/of het aantal
deelnemers in de squad. Dit zal hetzelfde zijn voor alle squads waarbij dit onder club training condities gewoonlijk
vergeten wordt en de deelnemers een groter aantal walkthroughs kunnen doen in plaats van een of twee.
 Er een laatste snelle walkthrough is wanneer de stage wordt gereset en de punten worden genoteerd van schutter
voor jou.
 Er heel weinig mensen zijn die je zullen helpen daar ook zij de stage dienen te verkennen en hun mentaal plan in
een korte tijd dienen klaar te maken. Dus je zal het meeste van de tijd op je zelf zijn aangewezen om met de
complexiteit van de stages om te gaan.
Gedurende de training zou je stages voor ieder kunnen opstellen en ze benaderen onder
gesimuleerde wedstrijd condities. Indien je in groep traint, blijf indien mogelijk weg van
de opzet van de stages en laat iemand je begeleiden zoals een wedstrijd official zou doen.
Stage Strategy en Planning
Men kan de wedstrijd planning in 5 levels onderverdelen:
 Level 1 : Pre-match level
 Level 2 : Fysieke stage walkthrough level
 Level 3 : Mentale stage walkthrough level
 Level 4 : Het schieten van de stage
 Level 5 : Zelf-debriefing level
Level 1 : Pre-match preparation
 Aangezien IPSC een mentaal ‘spel’ is, herzie je verantwoordelijkheden en prioriteiten (zie hieronder – Is IPSC een
mentaal spel ??)
 Als de stages beschikbaar zijn op het net, print dan een kopij en gebruik dit wanneer je de stage afloopt.
 Tracht te relaxen vóór de match, met muziek of iets anders dat je kan helen te relaxen.
 Probeer stage walkthroughs te oefenen tijdens training sessies (zie boven)
Level 2 : Fysieke stage walkthrough
 Luister naar de stage briefing door de R.O. en tracht de meest belangrijke details te onthouden (Nr of Rounds, Nr
of Targets, Starting and Shooting positions or R-T-S-S).
 Na de briefing en gedurende de stage walkthrough tel het aantal doelen en dus ook het aantal schoten om geen
doel over het hoofd te zien.
 Zoals voor het tellen van het aantal schoten en doelen, loop de stage na en identificeer de plaatsen waar je een
magazijn wissel dient te doen, bij voorkeur gedurende de ‘off times’ ttz wanneer je van een schietpositie naar een
andere gaat.
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Wanneer je als beginnende schutter niet zeker bent van je hits op bepaalde doelen zoals doelen die ver weg staan
of kleine plates dien je deze in te calculeren voor eventuele extra schoten zodoende om de plaats van je reload
niet in het gedrang te brengen. Dus altijd een plan B in je hoofd hebben wanneer plan A niet uitvoerbaar is.
Bepaal exact waar je dient te stoppen om je doel(en) aan te schieten en kijk uit voor ongebruikelijke schiethoeken
waar je de 180° zou kunnen overschrijden. Probeer dus meerdere walkthroughs te doen op deze plek(ken) en
simuleer het pistol en de richting van de loop (wijsvinger) met je handen.
Behoud een open geest en overzie al je opties. Wanneer de tijd het toelaat kan je verschillende dingen proberen
tijdens de walkthrough. Kijk ook naar andere deelnemers en hoe zij de stage benaderen. Wanneer je zeker bent
verander dan niet je plan in de laatste minuut want dat gaat meestal niet zo goed aflopen.
Gebruik je ervaring van voorbije wedstrijden en stages om je stageplan op te maken.
Wanneer de R.O het commando geeft “clear the range”, is het tijd om naar het volgende level te gaan (tenminste
als je niet on-line geroepen wordt). Wanneer dit laatste toch het geval is stop je best de mentale stage
walkthrough.

Level 3 : Mentale stage walkthrough
 Na de fysieke walkthrough zoek je best een stil plekje op om je mentale walkthrough te doen door de stage in je
hoofd nog eens na te lopen. Tracht om je de plaatsen waar de doelen staan te herinneren. Tel het minimumaantal
schoten die je nodig zou hebben om de stage te vervolledigen en vergelijk de uitkomst met de briefing en indien
nodig herhaal…
 Wanneer je ‘on deck-deck’ bent gebruik de beperkte tijd om nogmaals in je hoofd over je plan te gaan met
gesloten ogen. Gedurende deze mentale walkthrough is het best om de fysieke handelingen bvb reloads te
simuleren met de handen
 Gebruik de finale walkthrough (als je on deck bent) terwijl de helpers de stage resetten gewoon om jezelf te
herinneren waar de schietposities zijn en wanneer de reloads dienen te gebeuren. Dit kan fysiek of mentaal
gebeuren…. Uw keuze.
Level 4 : Schieten van de stage
 Wanneer je online bent probeer dan je geest rust te even en denk eraan om te ademen voor het start signaal en te
schieten op je eigen ritme en binnen je eigen mogelijkheden.
 Het maakt niet uit of je beginnende schutter bent of gevorderde, je zal waarschijnlijk een adrenaline rush krijgen
wanneer je “on-line” gaat. Je zal je hart voelen pompen en misschien zelfs een klein gevoel van angst ontwikkelen.
Dit is niet noodzakelijk een slecht gegeven want je kan dit in je voordeel gebruiken omdat een plotse adrenaline
rush je kan toelaten om je prestaties te overstijgen.
 WIJK NIET AF van je origineel plan zonder dat externe factoren dit vereisen.
 Als je meer schoten nodig hebt dan voorzien dan zal je game plan drastisch wijzigen en in het slechtste geval zal je
dienen te improviseren voor de rest van de stage (reloads, posities…)
 Blijf gefocused op het aantal en de posities van de doelen.
 Blijf alert voor de commando’s van de Range Officers en doe de gevraagde handelingen als dusdanig (unload and
show clear, if clear,…).
 Als het mogelijk is verifieer de doelen voor dat deze geplakt worden of vraag iemand uit je squad om dit te doen.
Dit zal je helpen voor de volgende level debriefing.
Level 5 : Zelf-debriefing
 Wanneer het commando “Range is safe” wordt geroepen, kan je de scores met de stats officer bekijken of indien
nodig terug naar de squad gaan.
 Wanneer alle ‘papierwerk’ gedaan is en je de scoresheet hebt getekend, ga je best terug een stil plekje opzoeken
voor een zelf-debriefing. Dit is een belangrijk moment wat niet onderschat dient te worden, zeker wanneer er
dingen verkeerd zijn gelopen gedurende de stage en er missers, no shoots of procedures weren genoteerd.
 Neem verantwoordelijkheid en erken dingen die verkeerd zijn gelopen om deze in verdere stages niet te herhalen.
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Feliciteer jezelf en geef jezelf een schouderklopje (als dit mogelijk is) wanneer alles goed is verlopen – dit zal een
positieve motivator zijn voor de volgende stages.
Wanneer het jouw beurt is om “on-line” te gaan en je nog steeds niet zeker bent van je plan
als gevolg van een verscheidenheid aan afleidingen zoals te laat uitgegaan, wapen dat niet
goed werkt….kan je steeds terugvallen op deze 3 basis punten om te overleven – de 3 R.
ROUNDS
RELOADS
RELAX

De kans is groot dat je er zonder te grote kleerscheuren door komt zonder je match op te blazen. Denk er dan aan dat
er nog een aantal stages volgen (zeker in L3 wedstrijden) om het weer goed te maken. Je dient juist te vergeten hoe de
verwarring aanvoelde vooraleer je naar een volgende stage gaat.
Sommige IPSC schutters delen graag hun parels
van wijsheid met jou zoals :
‘ Schiet snel en mis niet ‘… of …
‘ Probeer geen doelen te vergeten’ …of …
‘ Schiet alle doelen ‘… of nog slechter…
‘ Hoe ga je deze stage schieten?’ ….

Laat deze zinnen niet in je hoofd rondspoken want ze kunnen je
game plan overweldigen en alleen dienen om verwarring te zaaien

Is IPSC a Mental Game ??
Top schutters en coaches beweren dat ‘het spel’ voor 90% mentaal is. Dit wordt algemeen aangenomen als juist. Dus
hoe kunnen we onszelf verbeteren op dit vlak ? Er zijn tal van theorieën, werkstukken en volumineuze boekwerken
gepubliceerd over dit onderwerp welk niet gelimiteerd is tot de schietsport maar toepasbaar in zowat alle sporttakken.
Wel het gaat in eerste instantie over verantwoordelijkheidszin en prioriteiten en hoe deze relateren naar een wedstrijd
omgeving.
Verantwoordelijkheid
 Alles is belangrijk TEN ALLE TIJDE …en je krijgt geen tweede kans gedurende een wedstrijd (behalve voor een reshoot ).
 Je krijgt wat je in de praktijk doet, gedurende elke fase of stage van een wedstrijd. In de praktijk komt het erop
neer dat je je fouten erkent want als je deze niet onder ogen ziet kan je ze ook niet bezitten en kan je ze dus ook
niet corrigeren door te doen wat nodig is ongeacht van waar, wanneer en hoe deze hebben plaatsgevonden.
 Bijvoorbeeld : Tijdens wedstrijden hebben we zeker al gezien (en misschien ook al gedaan ) die ene schutter die zijn
stage helemaal kapot heeft gemaakt , wegwandelt en zegt “ Wel ik ben een beetje roestig want ik heb niet kunnen
oefenen de laatste tijd. Dit ben ik niet, en dit telt echt niet. Ik krijg het wel goed de volgende keer. Ik zal klaar zijn
tegen het volgende kampioenschap”… Dit is niet verantwoordelijk zijn !
 Je moet een doel hebben : Gedurende de trainingen of oefenuren moet je je vaardigheden aanscherpen en naar
een hoger niveau tillen anders blijf je stil staan en maak je geen vooruitgang meer. Natuurlijk zal je, op
verschillende gelegenheden de mist ingaan maar dat is OK gezien dat je op dat moment je grenzen opzoekt en
eraan werkt om deze te verleggen.
 De leer curve in IPSC is heel steil in het begin en zal enkel afvlakken als je wil dat ze afvlakt!! Loop niet in de val
door op een gegeven moment te zeggen ‘ Wel, na zo lange tijd weet ik wat ik kan bereiken of niet’ want dit is een
valse statement. Wees vooral gemotiveerd en georganiseerd.
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Dus in de praktijk kan het niet goed zijn als je een delta schiet tussen je huidige prestatie en waar je wilt zijn. Die
delta zou je een ongemakkelijk gevoel moeten geven en je motivatie moeten zijn om dit de volgende keer te
blijven vermijden.

Prioriteit
 “Ben consequent met jezelf” !! Dit is het tweede luik van de mentale aanpak.
Dit betekend dat je nestei je hoogste prioriteit heeft. Wanneer je je inkomen krijgt, zet je een vooraf bepaald
gedeelte om in een vorm van sparen en je leeft en geeft uit van wat erover blijft. Als je het omgekeerde doet (eerst
uitgeven en sparen wat er overblijft) is een goeie manier om geen euro te kunnen sparen.
 Hetzelfde concept is toepasbaar op uw vooruitgang als schutter. De meerderheid onder ons heeft een job of
familie die het meeste van onze tijd domineren, en dat is OK en onvermijdelijk. Maar je zal nooit je maximale
potentieel als schutter behalen als je niet de maximale tijd prioritiseert om te verbeteren.
 Als je wil verbeteren, dan is het belangrijk om je doelen als eerste te stellen en dan tijd vrij maken om te oefenen
zij het dry fire of live fire. Plan je training sessies en blijf bij je plan. Stel het niet uit omdat je liever een film op TV
wil zien of iets gaat drinken met de mannen…je zal er nooit geraken!
Het gebruik van ‘leftover time’ is geen optie voor iemand die een zeker niveau wil bereiken in deze sport. Zoals
met alles kan je moeilijk verwachten om meer uit de sport te halen dan wat je bereid bent om erin te stoppen.
Match Etiquette
Een IPSC match moet een plezante ervaring zijn voor jou, voor je medeschutters maar ook voor de officials en de
toeschouwers. Wat volgt is gezond verstand maar het is altijd goed om herinnert te worden om respectvol om te gaan
met de staff en de deelnemers om ervoor te zorgen dat iedereen met een goed gevoel naar huis kan gaan.
Hierna volgen een paar aandachtspunten en richtlijnen over hoe zich te gedragen gedurende een match :
1. Squad nummer / Competitor nummer
Het is altijd mogelijk dat er binnen een squad 2 personen zijn met dezelfde naam of dat de namen niet altijd
correct worden uitgesproken waarbij de R.O. dan beroep dient te doen op de ‘competitor nummer’. Dus om
langdurige wachttijden te vermijden draag er zorg voor om uw nummer te kennen.
2. Uw squadding schedule
Timing is zeer belangrijk tijdens wedstrijden om ervoor te zorgen dat deelnemers op tijd kunnen eindigen. Het is
uw verantwoordelijkheid om bij uw squad te blijven en voor geen onnodig oponthoud te zorgen dus volg deze
pointers:
 Wees aandachtig wanneer de officials de namen afroepen van de schutter on-line en de schutter on-deck
zodat je voorbereid bent als het jouw beurt is om de stage te schieten.
 Wees aandachtig wanneer de groep van stage naar stage gaat om zeker niet achterop te raken.
 Het is een goede gewoonte om 1 lid van de squad aan te duiden om de scoresheets van de deelnemers bij te
houden en te overhandigen aan de officials om zodoende geen tijd te verliezen.
3. Stage briefings
Luister aandachtig naar de stage briefing van de R.O zonder hem/haar te onderbreken en zonder vragen te stellen
aan je medeschutters daar dit onbeleefd is en de timing in de war kan sturen. Vragen kunnen altijd gesteld worden
wanneer de stage briefing is afgelopen en de official vraagt ‘any more questions?’.
4. Stage walkthrough
Haast je niet om de stage te gaan verkennen maar wacht geduldig uw beurt af om een walkthrough te doen.
Respecteer ook de aangegeven tijd door de official om de walkthrough te doen. Wanneer je de stage verkend,
hinder dan niet je medeschutters maar geef ze voldoende ruimte om te kunnen manoeuvreren zoals je verwacht
dat zij dit voor jou doen.
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Wanneer je on-deck bent kan je een volledige of partiele walkthrough doen als de omstandigheden en de officials
het toelaten. Doe geen verkenning zonder hun voorafgaandelijke goedkeuring !
5. Bedenktijd
Stoor een schutter on-line of on-deck niet want het is zeer waarschijnlijk dat ze de stage mentaal aan het herhalen
zijn. Als je een vraag wil stellen aan je medeschutters is het de gewoonte om eerst te vragen :” Mag ik U iets
vragen”… en blokkeer ook niet het gezichtsveld van de schutter on-deck want hij moet als volgende de stage
schieten.
6. On line
Het LAMR commando is niet het moment om de stage in je hoofd te gaan herhalen of je te realiseren dat je een
extra magazijn bent vergeten aan je riem te hangen. Dit zou op voorhand moeten gebeuren en draagt alleen bij tot
tijdverlies en het goed functioneren van de wedstrijd. Dus herhaal de stage mentaal wanneer je on-deck staat en
check je magazijnen vooraleer je on-deck gaat.

7. Stilte
Het is de beleefdheid om stil te zijn wanneer een medeschutter zich on-line bevindt of als hij de stage schiet. Als
men niet stil is kan dit alleen maar het mentale process van de schutter of de official verstoren. Als men roept naar
een schutter die bezig is zijn stage te schieten kan dit resulteren in een waarschuwing of bij herhaling in een
diskwalificatie voor onsportief gedrag.
8. Help !
Het gebeurt soms, en dit door een gebrek aan helpers dat je gevraagd wordt om de stage te helpen resetten of om
stickers te plakken. Ga hier niet tegenin en help zoals gevraagd. Niemand wordt betaald in onze sport en de
officials draaien lange uren om alle schutters te kunnen bedienen. Een simpel ‘ dank je’ en een handdruk maken
een wereld van verschil !
9. Klachten
Er kunnen dingen verkeerd gaan tijdens een stage en je bent soms kwaad op jezelf of de officials. Begin niet te
roepen op de official maar vraag op een beleefde manier of het mogelijk is om iets te bespreken als de tijd het
toelaat. Als je ongelukkig bent met de setup van de match (catering, patches….) dan dien je een rustig woordje te
hebben met de match director (indien beschikbaar . Als je een officiële klacht wil indienen, dan volg je best de
voorgeschreven procedures voor klachten.
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Waarschuwingen
Waarschuwingen zijn sterke aanbevelingen van wedstrijdfunctionarissen, voor/tijdens of zelfs na een Course
of Fire, waarbij de competitor erop wordt gewezen dat hij/zij niet handelt in overeenstemming met de
algemene regels. In een eerste instantie hebben deze waarschuwingen geen directe invloed op de
wedstrijdresultaten, maar worden ze geregistreerd op de scorebladen van de competitor. Ze moeten serieus
worden genomen en er moeten onmiddellijk corrigerende maatregelen worden genomen.
Waarschuwingen zijn over het algemeen niet cumulatief, maar in sommige gevallen kan een tweede
overtreding resulteren in sancties of diskwalificatie van de wedstrijd. Tijdens je trainingen zal je coach wijzen
op eventuele tekortkomingen of vergissingen door waarschuwingen te geven.
Enkele voorbeelden waarbij waarschuwingen worden gegeven
 Als u uw pistool in een holster draagt zonder lege magwell
 Wanneer u uw pistool in een holster draagt met de hamer nog opgespannen.
 Wanneer u, zodra het juiste commando is gegeven, van de startpositie afgaat voordat het startsignaal
wordt afgegeven zonder voorafgaande toestemming van de Range Officer.
 Wanneer u enige vorm van hulp krijgt tijdens een course of fire (behalve veiligheidswaarschuwingen door Range
Officers).
 Wanneer u een sight picture doet en/of droog vuurt voorafgaand het startsignaal.
 Wanneer u een stage betreedt/doorloopt zonder voorafgaande toestemming van een Range Officer.
 Wanneer u of een persoon, anders dan een geautoriseerde Match Official, een origineel scoreblad
verwerkt nadat het ondertekend door een competitor en een Range Officer is.
 Wanneer u ‘kruipt’ (bijv. handen zeer traag anticiperend op het startsignaal, naar het vuurwapen, naar
een lader bewegen) of fysiek naar een gunstigere schietpositie of houding beweegt na het commando
"Stand-by" en voorafgaand aan het startsignaal. In die gevallen, en als de Range Officer u op tijd kan
stoppen, krijgt u een waarschuwing voor de eerste overtreding.
 Wanneer u of uw gemachtigde een doel nadert dat dichter bij een meter ligt terwijl er wordt gescoord,
wordt er een waarschuwing gegeven voor de eerste overtreding.
Procedurele Sancties
Procedurele sancties (beoordeeld op min 10 punten elk) worden opgelegd wanneer een competitor zich niet
houdt aan de procedures die zijn gespecificeerd in een schriftelijke briefing en/of in strijd worden bevonden
met andere algemene regels. De Range Officer die de procedurele sancties oplegt, moet het aantal sancties
en de reden waarom ze zijn opgelegd, duidelijk vastleggen op het scoreblad van de competitor.
Procedurele sancties kunnen onmiddellijk worden opgelegd voor een eerste overtreding of als een tweede
overtreding plaatsvindt (bijv. na een waarschuwing)
Enkele voorbeelden waarbij procedurele sancties zullen worden opgelegd
 Wanneer u schoten afvuurt, terwijl een deel van uw lichaam de grond of een object buiten een breuklijn
aanraakt, ontvangt u één procedurele sanctie voor elk voorval.
Als u daarentegen een aanzienlijk voordeel hebt behaald bij het maken van de fout, kunt u een
procedurele boete krijgen per afgevuurd schot. Er wordt procedurele boete toegekend als u geen
schoten afvuurt tijdens het maken van de fout.





3de Editie

Wanneer u zich niet houdt aan een procedure die is gespecificeerd in de schriftelijke briefing, ontvangt u
één procedurele boete voor elk voorval. Als u daarentegen een aanzienlijk voordeel hebt behaald bij het
niet naleven, kunt u een procedurele sanctie per afgevuurd schot krijgen.
Wanneer u zich niet houdt aan een verplichte magazijnwissel, ontvangt u één procedurele boete voor elk schot
dat werd afgevuurd na het punt waar de magazijnwissel vereist was tot er een volgende magazijnwissel
uitgevoerd wordt.
Wanneer u in een Coopertunnel een of meer latten van het bovenliggend materiaal verstoord, krijgt u
één procedurele boete voor elk lat bovenliggend materiaal dat valt.
Bovenliggend materiaal, dat valt als gevolg van het stoten of raken van de staanders, of als gevolg van
mondingsgassen of terugslag, wordt niet bestraft.
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Wanneer je aan het “creepen” bent (zie ook 'waarschuwingen' hierboven) krijg je één procedurele boete.
Wanneer u er niet in slaagt om een scorend doel met ten minste één patroon aan te schieten, krijgt u
één procedurele straf per doel.
Wanneer een course of fire (of een deel ervan ) bepaalt dat u alleen met een sterke of zwakke hand
schiet, ontvangt u één procedurele straf voor elk optreden van het aanraken van het pistool (of het
opscheppen van een tafel enz.) met de andere hand na het startsignaal (of vanaf het punt waar schieten
met één hand is voorgeschreven). Uitzonderingen zijn het vrijgeven van een externe veiligheid (zonder
scheppen), herladen of het verhelpen van een storing. De procedurele sanctie wordt echter toegepast op
een "per schot afgevuurde" basis wanneer u de andere hand of arm gebruikt om het pistool of de
voorgeschreven pols of arm te ondersteunen tijdens het afvuren van schoten of bij het zoeken naar
meer stabiliteit op de grond, een barricade of een ander rekwisiet tijdens het afvuren van schoten.
Wanneer u schoten afvuurt over een barrière die is gebouwd tot een hoogte van ten minste 1,8 meter,
ontvangt u 1 procedurele boete voor elk schot dat wordt afgevuurd.

Diskwalificaties (DQ)
Een diskwalificatie zal worden toegekend aan een deelnemer die een veiligheidsovertreding of een andere
verboden activiteit begaat tijdens een IPSC-wedstrijd. Het is hem/haar verboden om de rest van de wedstijd
nog af te werken en dit in afwachting van de uitspraak van een ingediend beroep.
Uw pistool Instructor / Trainer zal meer in detail ingaan op eventuele voorvallen om herhaling te voorkomen.
Enkele voorbeelden waarbij diskwalificatie
Accidentele ontlading (AD)
 Wanneer je een schot afvuurt, dat over een backstop, een berm of in een andere richting gaat, en in de
schriftelijke stage briefing door de wedstrijdorganisatoren als onveilig gespecificeerd is
 Wanneer je een schot afvuurt, dat de grond raakt binnen een straal van 3 meter van jezelf.
 Wanneer je een schot afvuurt terwijl u uw vuurwapen daadwerkelijk laadt, herlaadt of lost.
 Wanneer je een schot afvuurt als gevolg van een corrigerende actie in het geval van een storing.
 Wanneer je een schot afvuurt terwijl je een pistool tussen de handen overbrengt.
 Wanneer je een schot afvuurt tijdens beweging, behalve tijdens het daadwerkelijk schieten op doelen.
 Wanneer je een schot afvuurt op een metalen doelwit vanaf een afstand van minder dan 7 meter.
Opmerking: Er wordt geen beroep gedaan op diskwalificatie als kan worden vastgesteld dat de oorzaak
van de ontlading te wijten is aan een gebroken of defect deel van het vuurwapen.
Onveilige wapenbehandeling
 Wanneer u uw vuurwapen behandelt wanneer u zich niet in een aangewezen veiligheidszone bevindt of
wanneer u niet onder toezicht staat van en in antwoord op een direct bevel van een Range Officer.
 Wanneer de vuurmond van uw wapen voorbij de veiligheidshoeken van de course of fire wijst.
 Wanneer je tijdens een course of fire uw vuurwapen laat vallen.
 Wanneer je uw vuurwapen binnen de grenzen van een tunnel trekt of holstert.
 Wanneer je de vuurmond van uw wapen tijdens de course of fire op een deel van uw lichaam laat wijzen
(= sweeping).
 Wanneer u tijdens een course of fire meer dan één vuurwapen gebruikt of draagt.
 Wanneer uw vinger zich niet buiten de trekkerbeugel bevindt:
o Bij het verhelpen van een storing.
o Tijdens het laden, herladen of lossen van het vuurwapen.
o Tijdens het bewegen.
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Wanneer uw geladen en geholstered pistool in de volgende staat is:
o Uw SA (single action) pistool heeft een patroon in de kamer en veiligheidspal staat niet actief.
o Uw DA (dubbele actie) of SA (single action) pistool heeft de hamer gespannen en de veiligheid niet
toegepast.
o Wanneer je actieve of dummy munitie in de veiligheidszone behandelt.
o Wanneer je een geladen vuurwapen heeft zonder voorafgaande toestemming van de RO.
o Wanneer je uw gevallen vuurwapen oppikt, omdat dit laatste altijd moet worden gedaan door de RO.
o Wanneer je verboden en/of onveilige munitie gebruikt.
Onsportief gedrag
 Wanneer je vals speelt, oneerlijk bent of niet voldoet aan de redelijke aanwijzingen van een
wedstrijdfunctionaris, of door u gedrag de sport in diskrediet kan brengen.
Verboden middelen (alcohol, dopings, drugs)
 Wanneer u gebruik maakt van alcoholische producten, niet-receptplichtige en niet-essentiële
geneesmiddelen alsook het gebruik van illegale of prestatiebevorderende substanties.
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Pistool storingen
De meerderheid van de moderne semi-automatische pistolen, van elk merk of model, zijn over het algemeen zeer
betrouwbare vuurwapens. Ze blijven echter mechanische objecten die worden blootgesteld aan problemen
(kapotte of beschadigde onderdelen, storingen,... ) die uw pistool op het meest cruciale moment van de wedstrijd
buiten werking kan stellen.
De betrouwbaarheid van uw sportwapen hangt niet alleen af van het mechanische, maar ook van de magazijnen
(vuil, beschadigd), de munitie (verkeerd kogelprofiel, herladen munitie, onvoldoende druk om het pistool te laten
werken,...) of de schutter zelf (onrein pistool, activeren van de veiligheid, aanraken van de slede, "zwakke pols,"...).
Serieuze competitors beperken de risico's van storingen door regelmatig een grondig basisonderhoud uit te voeren,
zoals het reinigen, inspecteren en smeren van hun pistool na elke trainingssessie, het zoeken naar versleten
onderdelen, het fabriceren van kwaliteitsmunitie en het gebruik van de juiste schietgreep.
Wat de oorzaken van pistoolstoringen ook zijn, de resultaten zijn dat verschillende soorten pistoolstoringen kunnen
optreden in een semi-automatisch pistool, zoals het niet voeden, vergrendelen, kameren, uitwerpen, extraheren,
enz…
De beginnende schutter behoudt drie soorten storingen die visueel gemakkelijk te identificeren zijn en die met een
minimum aan beweging en leren op te lossen.
Veiligheidswaarschuwing
Bij het verhelpen van een storing moet uw vinger zich duidelijk buiten de triggerbeugel bevinden, het schenden van
de regel #3 tijdens het oplossen van een storing zal resulteren in een onmiddellijke diskwalificatie en het is u
verboden om resterende deel van de wedstrijd af te werken.
Uitwerpstoring of "stove pipe"
Omschrijving
Een stove pipe treedt op wanneer de huls van de zojuist afgevuurde patroon niet volledig wordt uitgeworpen. De
huls wordt door de slede in het uitwerpvenster gevangen. De volgende patroon rust op de (feed)ramp. Wanneer de
huls geblokkeerd zit in de uitwerpopening, lijkt de vastgelopen huls erg op een schoorsteen (stove pipe).
Corrigerende actie
Met de vinger uit de trekkerbeugel, plaats de zwakke hand van de schutter op de bovenkant van de slede en
verwijder de geblokkeerde huls. Door de vastgelopen huls te verwijderen, kan de slede met zijn eigen veerspanning
naar voren bewegen en een nieuwe patroon in de kamer plaatsen. De schutter zoekt het doelwit terug en schiet
verder.

Failure-to-feed of 'Klik'
De failure-to-feed is een (zeer) veel voorkomende storing onder IPSC-schutters, meestal veroorzaakt door het niet
goed inbrengen van het magazijn in het pistool steken tijdens de procedure "Laden en gereed maken". De schutter
drukt op de trekker, maar in plaats van een kogel af te vuren, valt de hamer en maakt een "Klik". Het magazijn
hangt een paar centimeter lager in de magwell en de voorwaartse beweging van de slede is gestopt nog voordat hij
de volgende ronde uit het magazijn kan opnemen.
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Storingen - Manipulaties
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Corrigerende actie
De juiste actie is hier de "Tap & Rack" methode. Tik met de vinger uit de trekkerbeugel, met de palm van de hand
op de onderkant van het magazijn en duw het magazijn terug in het vuurwapen. Trek vervolgens de slede terug
naar achter zodat de volgende patroon wordt geladen en ga door met schieten.

Failure to go into Battery - Onmiddellijke actie
Beschrijving
De failure to go into battery is een algemene term voor alle andere soorten storingen die een competitor kan
tegenkomen, zoals dubbele voeding, tip-up storing, short stroke, niet uitwerpen, probleem om te kameren,
vergrendelen, extraheren of wat de hapering ook is en dat de schutter de oorzaken ervan niet onmiddellijk en
duidelijk kan identificeren.
Immediate Action is de techniek om te gebruiken om effectief en eenvoudig alle gevallen van pistoolstoringen op te
lossen, inclusief de twee vorige. Deze methode doet het zonder de initiële probleemidentificatiefase, wat over het
algemeen tijd bespaart terwijl uiteindelijk slechts één storingsactie hoeft te worden uitgevoerd voor alle gevallen
die zich voordoen.

Corrigerende actie
Met de vinger uit de trekkerbeugel, trek de slide naar achter en vergrendel ze met de slide stop. Druk op de
magazijnknop om het magazijn te verwijderen, haal indien nodig (hard) het magazijn uit het pistool, beweeg de
slede twee of drie keer snel naar voor en achter om de patroon en/of huls die de storing veroorzaakt te
verwijderen. Inspecteer visueel de kamer en het uitwerpvenster. Plaats een nieuw magazijn, beweeg de slede
voorwaarts en hervat het schieten.
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