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Let tijdens alle werkzaamheden ten alle tijden 
op uw eigen en andermans veiligheid. 



Ontwikkeling metalen schietbomen 

 
Daar de bestaande schietbomen aan vervanging 
onderhevig waren is er met schuttersbond St. 
Gerardus en de schuttersbond R.K.Z.L.S.B. een 
samenwerkingsverband aangegaan. 

 

De schuttersbond St. Gerardus had hierin reeds 
een gevorderd stadium bereikt waar wij ons zeer 
goed in konden vinden. Veel dank zijn we dan 
ook verschuldigd aan mensen die in deze de kar 
hebben getrokken in het bijzonder Jos 
Timmermans lid van de schutterij van 
Merkelbeek.  





Ontwikkeling metalen schietbomen 

 Plaatsing van het proefexemplaar te Margraten 

De kraanmachinist , belangrijk persoon tijdens het plaatsen van de schietbomen 



Ontwikkeling metalen schietbomen 

 Plaatsing van het proefexemplaar te Margraten 

Voorzitter van de schietcommissie John  Schreurs 



Ontwikkeling metalen schietbomen 

 Plaatsing van het proefexemplaar te Margraten 

Jos Timmermans 



Ontwikkeling metalen schietbomen 

 Plaatsing van het proefexemplaar te Margraten 

Heer Dols van de firma Dols constructie te Margraten 
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Ontwikkeling metalen schietbomen 

 Plaatsing van het proefexemplaar te Margraten 

Na gedane arbeid is het goed rusten!  



 

  
Transport schietmateriaal aanhangwagen 

 
 

Transport dient te geschieden door een landbouwvoertuig die  
voorzien is met aansluiting voor luchtremmen.  
Aanhanger is alleen geschikt voor langzaam verkeer. 

Een echte vent rijd in een Fendt  



 

  
Laden en Lossen van materiaal 

 
 Het laden en lossen van het materiaal dient bij voorkeur te  

geschieden met behulp van een verreiker, laadschop of heftruck 
 



 

  
Laden en Lossen van materiaal 

 
 Het laden en lossen van het materiaal dient bij voorkeur te  

geschieden met behulp van een verreiker, laadschop of heftruck 
 

Het laden van het  
Schietmateriaal te  
Voerendaal. 



 

  
Laden en Lossen van materiaal 
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Het lossen van de  
schietbomen te  
Vijlen 



 

  
Laden en Lossen van materiaal 

 
 Het laden en lossen van het materiaal dient bij voorkeur te  
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Het lossen van de  
schietbomen te  
Vijlen 



 

  
Laden en Lossen van materiaal 

 
 



 

  
Laden en Lossen van materiaal 

 
 



 

  
Laden en Lossen van materiaal 

 
 



 

  
Montage van de schietmasten 

 
 De schietmasten bestaan uit 4 stukken te weten ondermast (1stuk) 

de bovenmast (2stukken) en de hark (2stuk). 
De bovenmast wordt verbonden door 2 flenzen en aan elkaar  
gemonteerd door 4 bouten 
 



 

  
Montage van de schietmasten 

 
 Bij het aandraaien van de bouten is ook de stelregel van toepassing  

           “vast is vast”.  
 



 

  
Montage van de schietmasten 

 
 



 

  
Montage van de schietmasten 

 
 

Op deze afbeelding is de hark reeds gemonteerd door middel van 2 
bouten  



 

  
Graafwerkzaamheden 

 
 

De gaten voor de plaatsing van de schietmasten moeten geboord 
worden met een diameter van 20 CM op een diepte van 120 CM. 



 

  
Graafwerkzaamheden 

 
 

De gaten voor de plaatsing van de aanlegpalen is variabel in 
verband met de diversiteit van de doorsnee van deze. De diepte is  
+/- 80 CM. 



 

  
Hijs en plaats werkzaamheden 

 
 

Het is van groot belang dat men een vakkundige kraanmachinist  
tot uw beschikking hebt.  

Voor het plaatsen  
dienen de spandraden 
bevestigd te zijn  
aan de bovenmast en  
een hijstouw. 
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Hijs en plaats werkzaamheden 

 
 

Het is van groot belang dat men een vakkundige kraanmachinist  
tot uw beschikking hebt.  

De bovenkant van de zijplaten die gemonteerd 
zijn op de ondermast is de maatvoering bovenkant 
maaiveld.  



 

  
Hijs en plaats werkzaamheden 

 
 

Het is van groot belang dat men een vakkundige kraanmachinist  
tot uw beschikking hebt.  

Voor een goede houvast 
van de ondermast is het 
van belang dat men met 
mate doet storten en dit 
goed aanstampt.  



 

  
Hijs en plaats werkzaamheden 

 
 

Het plaatsen van de latten 

Rekening houden dat de 
lange uitsparing geplaatst 
wordt in de onderbalk. 



 

  
Hijs en plaats werkzaamheden 

 
 

Het plaatsen van de latten 

Als de lat geplaatst is in de 
onderbalk deze naar de 
bovenbalk in schuiven.  



 

  
Hijs en plaats werkzaamheden 

 
 

Het plaatsen van de latten 

Als alle latten geplaatst 
zijn de diwidagmoer 
handvast aandraaien.  



 

  
Hijs en plaats werkzaamheden 

 
 



 

  
Hijs en plaats werkzaamheden 

 
 



 

  
Maatvoering 

 
 

De voorkeur gaat uit dat het schietmateriaal op 10 meter geplaatst 
wordt gemeten vanaf het hard van de aanlegpaal tot aan het hard 
van de ondermast.  



 

  
Maatvoering 

 
 

De voorkeur gaat uit dat het schietmateriaal op 10 meter geplaatst 
wordt gemeten vanaf het hard van de aanlegpaal tot aan het hard 
van de ondermast.  

In voorkomende gevallen 
kan van genoemde 
maatvoering 
worden afgeweken dit 
in verband met de grote  
van het schootsveld 



 

  
Maatvoering 

 
 

Voor uitgebreide maatvoering voor het 
plaatsen van het schietmateriaal 
raadpleeg het bondsreglement en de 
handreiking traditioneel Limburgs 
schieten.  



 

 Veiligheid 

 
Zoals aan het begin reeds is bekend gemaakt dient u bij alle 
werkzaamheden rekening te houden met uw en andermans  
veiligheid en welzijn. 
Zorg ten alle tijden voor een ervaren kraanmachinist. Dit geld ook  
voor het bedienen van een heftruck cq laadschop.  
Tijdens de hijswerkzaamheden en het optrekken van de schietmasten 
dienen zich geen personen onder de schietboon te bevinden. 
Het is ten zeerste aan te raden dat de organisator tijdens het  
opbouwen en afbreken van het schietterrein een EHBO doos tot zijn 
directe beschikking te hebben. 



De samensteller van deze presentatie heeft met enige zorg getracht het plaatsen van de 
metalen schietbomen door middel van beeld en tekst zo volledig mogelijk op een beknopte 
wijze weer te geven.  
 
Suggesties en toevoegend beeldmateriaal zijn ten alle tijden welkom om zo de presentatie 
verder te kunnen optimaliseren. 
 
Dank is ook verschuldigd namens het bondsbestuur aan de schutters die belangeloos een 
bijdrage hebben geleverd aan het tot stand komen van het nieuwe schietmateriaal en het  
beschikbaar gestelde fotomateriaal voor deze presentatie. 
 
Met vriendelijke schuttersgroet, 
 
Broer Smeets 
Schietcommissie  
broer.smeets@kpnplanet.nl (voor uw suggesties) 
 

Afsluiting 
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