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1. ALGEMENE BEPALINGEN SCHERPSCHUTTERSPROEF: 

 
A. Bevoegdheid 
De bevoegdheid tot het toekennen van het scherpschuttersbrevet berust bij de 
bataljonscommandant, de commandant van een zelfstandige compagnie of overeenkomstige 
commandanten van de betrokken militair. 

 
B. Wapens en toebehoren 
Bij de Koninklijke Landmacht kan het scherpschuttersbrevet worden toegekend voor de volgende 
wapens:  
- Pistool; 
- Geweer (C7 en C7A1); 
- Karabijn (C8 / C8A1); 
- Lichte mitrailleur (LOW: Licht Ondersteunend Wapen); 
- Middelbare mitrailleur (MOW: Middelbaar Ondersteunend Wapen); 

 
De proef moet worden geschoten met een rijkswapen waaraan geen veranderingen zijn 
aangebracht. 

 
C. Voorwaarden voor het afleggen van de scherpschuttersproef 
Alvorens voor het afleggen van een scherpschuttersproef in aanmerking te komen, moet 
gecontroleerd worden of de schutter de elementaire-, en noodzakelijke vaardigheden van het 
wapen waarmee de scherpschuttersproef wordt afgelegd beheerst. 
Deze controle dient uitgevoerd te worden voor aanvraag van de benodigde faciliteiten welke 
noodzakelijk zijn voor het afleggen van de proef. 

 
D. Voorwaarden tijdens het afleggen van de scherpschuttersproef 

 
- Afleggen 
De te schieten oefening van een proef moeten (aaneengesloten) op één dag worden geschoten. 

 
- Tenue 
Alle oefeningen worden geschoten in het tenue GvT 1 met basisgevechtuitrusting, welke minimaal 
bestaat uit: 
- (Persoonlijk) wapen, magazijn(en) met munitie; 
- NBC-masker in draagtas; 
- Helm met overtrek; 
- Draagsysteem; 
- Patroontassen; 
- Pioniersschop met foedraal; 
- Veldfles met drinkbeker en hoes; 
- Zakmes; 
- Tas wapenonderhoudsmiddelen; 
- Oordoppen, herkenningsplaatje, noodverband, ID-kaart. 
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- Commissie 
De verantwoording voor het afnemen van de scherpschuttersproef berust bij de 
bataljonscommandant, de commandant van een zelfstandige compagnie of overeenkomstige 
commandanten van de betrokken militair. 
Deze wijst een commissie aan die toeziet of aan de voorwaarden vóór en tijdens het afleggen 
van de proeven, de commissie ziet ook toe of de gestelde schieteisen gehaald worden.  
Deze commissie bestaat uit twee (onder)officieren (welke geen directe bevelsverhouding mogen 
hebben met de schutter die de scherpschuttersproef aflegt. 
Het is niet toegestaan dat een commissielid op dezelfde dag de scherpschuttersproef aflegt 
waarop hij/zij optreedt als commissielid. 
De commissie rapporteert haar bevindingen aan degene die de commissie heeft samengesteld. 

 
- De schutter 
De schutter dient geheel zelfstandig te schieten. Eenmaal op het schietpunt gekomen mag hij 
noch voor, noch tijdens het schieten enigerlei aanwijzingen ontvangen, die tot een beter resultaat 
zouden kunnen leiden. 

 
- Doelvoorstellingsmiddelen  
De proef moet afgelegd worden op een schietbaan met elektronische valschijven of 
draaimechanisme. 
Bij een doelpresentatie van meerdere doelen moeten deze ten minste één meter uit elkaar staan. 

 
- Overschieten 
Bij niet voldoen aan de oefening, moet de gehele proef worden herhaald. Dit mag echter niet op 
dezelfde dag plaatsvinden.  

 
- Oefeningen met tijdslimiet 
Indien er een tijdslimiet aan een oefening verbonden is kan bij een schietbaan met elektronische 
val-, draaischijven de tijd ingesteld worden, bij een schietbaan met mechanische draaischijven moet 
het mechanisme bediend worden.  
Na zich overtuigd te hebben van het gereed zijn van de schutters roept de hoofdschietinstructeur 
‘schutters opgelet’ en vervolgens ‘vuren vrij’ waarna hij de schijven na ongeveer 5 seconden laat 
opkomen/voordraaien. De schutter vuurt gedurende de tijd dat de schijven zichtbaar zijn. 
 
E. Geldigheidsduur: 
Het scherpschuttersbrevet is voor onbepaalde tijd geldig. 

 
F. Termijn voor het afleggen: 
Tussen het afleggen van twee scherpschuttersproeven met moet minimaal 4 maanden zitten. 

 
G. Het scherpschuttersbrevet 
De commandant die het scherpschuttersbrevet toekent, reikt een door hem ondertekend brevet 
uit.  
Een kopie van het brevet dient afgegeven te worden bij de administratie van de militair i.v.m. het 
verwerken in het HRS. 
Tevens wordt aan betrokkene een scherpschuttersspeld uitgereikt. Dit onderscheidingsteken 
geeft door middel een letter aan welke vaardigheid is behaald:  
- P  Pistool 
- G  Geweer (C7 en C7A1) 
- K  Karabijn (C8 / C8A1) 
- LM  Mitrailleur (Minimi / MAG) 

 
H. De kleuren van de lamel: 
- Na het met voldoende resultaat afleggen van de proef ontvangt de schutter het 

scherpschuttersembleem met een blauw lamel. 
- Indien de proef voor de tweede maal met voldoende resultaat wordt afgelegd ontvangt de 

schutter het scherpschuttersembleem met een wit lamel.  
- Indien de proef voor de derde maal met voldoende resultaat wordt afgelegd ontvangt de 

schutter het scherpschuttersembleem met een rood lamel.  
- Wanneer een scherpschuttersbrevet voor vier wapens is behaald kunnen slechts drie 

lamellen worden gedragen; de schutter kan naar eigen inzicht bepalen welk lamel gedragen 
word. 
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I. De scherpschutterskroon 
- Indien iemand op meerdere wapens voldoet aan de voor die wapens geldende eisen kan hij 

in aanmerking komen voor de scherpschutterskroon.  
- De scherpschutterskroon in brons kan gehaald worden indien de optelsom van de behaalde 

scherpschuttersproeven op tenminste twee verschillende wapens minimaal vijf is. 
- De scherpschutterskroon in zilver kan gehaald worden indien de optelsom van de behaalde 

scherpschuttersproeven op tenminste twee verschillende wapens minimaal tien is. Hierbij 
dient op tenminste één wapen de eis minimaal drie maal gehaald te zijn op.  

- De scherpschutterskroon in goud kan gehaald worden indien de optelsom van de behaalde 
scherpschuttersproeven op tenminste twee verschillende wapens minimaal vijftien is. Hierbij 
dient op tenminste één wapen de eis minimaal drie maal gehaald te zijn op.  
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2. SCHERPSCHUTTERSPROEF PISTOOL GLOCK 17 
 

A. Bijzondere bepalingen scherpschuttersproef pistool 
 

Het tweede magazijn dient voor aanvang van de oefening opgeborgen te zijn in de 
onderhoudstas en deze dient gesloten te zijn. 
Het pistoolkoord mag tijdens het schieten niet worden gebruikt om de stabiliteit van het wapen te 
vergroten.  
Het pistool wordt aan de rechter-, of linkerzijde van het lichaam gedragen 
Alle oefeningen worden geschoten vanuit de volgende uitgangssituatie: 
- In de positie als in de betreffende oefening voorgeschreven; 
- Pistool half geladen in de pistooltas; 
- Pistooltas afgesloten; 

 
Er dient onder éénhoofdige leiding geschoten te worden 

 
De volgende bevelen zijn van toepassing: 
- ‘Schutters staan / knielen / liggen / zitten’; 
- ‘Half laden’; 
- ‘Berg op pistool’; 
- ‘Schutters opgelet’; 
- ‘Vuren vrij’. 

 De oefening vangt aan bij het zichtbaar worden of bij het voordraaien van de schijven. 
 De pistooltas mag pas worden geopend wanneer de schijf of schijven zijn 
 opgeklapt/voorgedraaid 
 Na einde oefening vinden op aanwijzing van de hoofdschietinstructeur de volgende handelingen  
 plaats: 

- ‘Ontladen’ 
- ‘Berg op pistool’ 
- ‘Opstaan / wisselen / restant munitie inleveren’. 

 
De schutter heeft voldaan aan de eisen indien: 
- Hij voldaan heeft aan de eisen welke gesteld zijn voorafgaand aan het afleggen van  
 de vaardigheidsproef 
- Hij voldaan heeft aan de eisen welke gesteld zijn tijdens het afleggen van de  
 vaardigheidsproef 
- Hij voldaan heeft aan de minimale eisen welke gesteld zijn in de tabel. 

 
 

 7



Uitgave 18 juni 2001 

B. Tabel scherpschuttersproef pistool. 
 

SCHERPSCHUTTERSPROEF. 
Nr Oefening Schijf Afstand Aantal 

Patrn 
Schieth Eis 

 
1. Parcours rs 25m 

20m 
15m 

20 lgvh 
ztvh 
knvh 
stvh 

in totaal 16 treffers 

BIJZONDERHEDEN: 
1. De schutter vult per oefening het (benodigde aantal) magazijn(en), de resterende patronen draagt de schutter 

op zak 
2. Indien de doelen gepresenteerd worden vangt de oefening aan 
3. De schutter wordt uitgesloten van verdere deelname,  indien een oefening onvoldoende wordt geschoten 

Aanwn instr: 
1. Na elke oefening worden de treffers opgenomen 
2. Oefening A t/m C mogen geschoten worden met volledig gebruik van de richtmiddelen, oefening D t/m G 

moeten met beperkt gebruik van de richtmiddelen geschoten worden 
 

A Svu li rs 25m 2 lgvh doel getroffen binnen 
10 secn 

BIJZONDERHEDEN: 
De oefening mag met volledig gebruik van de richtmiddelen geschoten worden 

Aanwn instr: 
Opnemen treffers 
 

B Vuvd in svu 2xrs 20m 2x2 stvh 
vanachter 
een 
dekking 

beide doelen 
getroffen binnen 
15 secn, max 2 
treffers per doel 

BIJZONDERHEDEN: 
1. De schutter mag zelf bepalen of hij/zij links dan wel rechtshandig de oefening schiet 
2. De oefening mag met volledig gebruik van de richtmiddelen geschoten worden 

Aanwn instr: 
Opnemen treffers 
 

C Svu re rs 20m 2 ztvh  doel getroffen binnen 
8 secn 

BIJZONDERHEDEN: 
De oefening mag met volledig gebruik van de richtmiddelen geschoten worden 

Aanwn instr: 
Opnemen treffers 
 

D Svu li rs 15m 2 stvh  doel getroffen binnen 
3 secn 

BIJZONDERHEDEN: 
 

Aanwn instr: 
Opnemen treffers 
 

E Svu re rs 15m 2 knvh  doel getroffen binnen 
3 secn 

BIJZONDERHEDEN: 
De oefening moet met beperkt gebruik van de richtmiddelen geschoten worden 

Aanwn instr: 
Opnemen treffers 
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Nr Oefening Schijf Afstand Aantal 

patrn 
Schieth Eis 

 
F Vuvd in svu 2xrs 15m 4 stvh  beide doelen 

getroffen binnen 
6 secn, max 2 treffers 
per doel 

BIJZONDERHEDEN: 
De oefening moet met beperkt gebruik van de richtmiddelen geschoten worden 

Aanwn instr: 
Opnemen treffers 
 

G Vuvd in svu 2xrs 15m 4 lgvh  beide doelen 
getroffen binnen 
7 secn, max 2 treffers 
per doel 

BIJZONDERHEDEN: 
De oefening moet met beperkt gebruik van de richtmiddelen geschoten worden 

Aanwn instr: 
Opnemen treffers 
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3. SCHERPSCHUTTERSPROEF DIEMACO C7/C7A1 
 

A. Bijzondere bepalingen scherpschuttersproef DIEMACO C7/C7A1 
 
- Tactische draagriem (TDR) 
De TDR moet aan het wapen bevestigd zijn en deze moet over de schouder gedragen worden.Voor 
eenheden welke niet over de TDR beschikken, moet de normale wapenriem bevestigd te zijn. 
Beide riemen mogen echter niet als schietriem gebruikt te worden. 
 
- Eerste magazijn 
Het eerste magazijn zit als uitgangspositie halfgeladen. 
 
- Tweede magazijn 
Het tweede magazijn dient voor aanvang van elke oefening opgeborgen te zijn in de magazijntas 
en deze dienen gesloten te zijn. 

 
 

 
 
 

Svp aanvullen met bijzondere bepalingen 
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B. Tabel scherpschuttersproef DIEMACO C7/C7A1. 
 

SCHERPSCHUTTERSPROEF. 
Nr Oefening Schijf Afstand Aantal 

patrn 
Schieth Eis 

 
1.  Parcours rs 

bs 
300m 
200m 
100m 

32 lgost 
lgvh 
knvh 
stvh 

in totaal min 20 
treffers 

BIJZONDERHEDEN: 
De schutter wordt uitgesloten van verdere deelname, indien een oefening onvoldoende wordt geschoten 

Aanwn instr: 
Na elke oefening worden de treffers opgenomen 
 

A Vuvd in svu 2xrs 300m 2x4 lgost beide doelen 
getroffen binnen 30 
secn, max 4 treffers 
per doel 

BIJZONDERHEDEN: 
1. Schutter ligt op het schietpunt met het 2e  magazijn in de tas, tas gesloten 
2. De oefening vangt aan zodra de doelen verschijnen. 
3. Bij treffen valt de schijf en komt weer op 

Aanwn instr: 
Opnemen treffers 
 

B Vuvd in svu 2xrs 300m 2x4 lgvh beide doelen 
getroffen binnen de 
gestelde tijden, max 
4 treffers per doel 

BIJZONDERHEDEN: 
1. Wapen geladen 
2. Schutter ligt op het schietpunt met het 2e  magazijn in de tas, tas gesloten 
3. De oefening vangt aan bij de eerste doelpresentatie 
4. De doelen worden totaal  4x6 secn gepresenteerd 
5. De tijd tussen de presentaties is 5 à 10 secn 
6. Bij treffen valt de schijf en komt weer op 

Aanwn instr: 
Opnemen treffers 
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C Svu bs 200m 2x4 knvh doel getroffen binnen 

de gestelde tijden, 
max 8 treffers 

BIJZONDERHEDEN: 
1. Wapen geladen 
2. Schutter knielt op het schietpunt met het 2e magazijn in de tas, tas gesloten 
3. De oefening vangt aan bij de eerste doelpresentatie 
4. De doelen worden totaal 8x3 secn gepresenteerd 
5. De tijd tussen de presentaties is 5 à 10 secn 
6. Bij treffen valt de schijf en komt weer op 

Aanwn instr: 
Opnemen treffers 
 

D Svu bs 100m 2x4 stvh doel getroffen binnen 
30 secn, max 8 
treffers 

BIJZONDERHEDEN: 
1. Schutter staat op het schietpunt met het 2e magazijn in de tas, tas gesloten 
2. De oefening vangt aan zodra de doelen verschijnen 
3. Bij treffen valt de schijf niet 

Aanwn instr: 
Opnemen treffers 
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4. SCHERPSCHUTTERSPROEF DIEMACO C8/C8A1 
 

A. Bijzondere bepalingen scherpschuttersproef DIEMACO C8/C8A1 
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B. Tabel scherpschuttersproef DIEMACO C8/C8A1 
 

SCHERPSCHUTTERSPROEF. 
Nr Oefening Schijf Afstand Aantal 

patrn 
Schieth Eis 

 
1. Parcours rs 

bs 
300m 
200m 
100m 

32 lgost 
lgvh 
knvh 
stvh 

in totaal min 20 
treffers 

BIJZONDERHEDEN: 
De schutter wordt uitgesloten van verdere deelname, indien een oefening onvoldoende wordt geschoten 

Aanwn instr: 
Na elke oefening worden de treffers opgenomen 
 

A Vuvd in svu 2xrs 300m 2x4 lgost beide doelen 
getroffen binnen 30 
secn, max 4 treffers 
per doel 

BIJZONDERHEDEN: 
1. Schutter ligt op het schietpunt met het 2e  magazijn in de tas, tas gesloten 
2. De oefening vangt aan zodra de doelen verschijnen. 
3. Bij treffen valt de schijf en komt weer op 

Aanwn instr: 
Opnemen treffers 
 

B Vuvd in svu 2xrs 300m 2x4 lgvh beide doelen 
getroffen binnen de 
gestelde tijden, max 
4 treffers per doel 

BIJZONDERHEDEN: 
1. Wapen geladen 
2. Schutter ligt op het schietpunt met het 2e  magazijn in de tas, tas gesloten 
3. De oefening vangt aan bij de eerste doelpresentatie 
4. De doelen worden totaal  4x6 secn gepresenteerd 
5. De tijd tussen de presentaties is 5 à 10 secn 
6. Bij treffen valt de schijf en komt weer op 

Aanwn instr: 
Opnemen treffers 
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C Svu bs 200m 2x4 knvh doel getroffen binnen 

de gestelde tijden, 
max 8 treffers 

BIJZONDERHEDEN: 
1. Wapen geladen 
2. Schutter knielt op het schietpunt met het 2e magazijn in de tas, tas gesloten 
3. De oefening vangt aan bij de eerste doelpresentatie 
4. De doelen worden totaal 8x3 secn gepresenteerd 
5. De tijd tussen de presentaties is 5 à 10 secn 
6. Bij treffen valt de schijf en komt weer op 

Aanwn instr: 
Opnemen treffers 
 

D Svu bs 100m 2x4 stvh doel getroffen binnen 
30 secn, max 8 
treffers 

BIJZONDERHEDEN: 
1. Schutter staat op het schietpunt met het 2e magazijn in de tas, tas gesloten 
2. De oefening vangt aan zodra de doelen verschijnen 
3. Bij treffen valt de schijf niet 

Aanwn instr: 
Opnemen treffers 
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4. SCHERPSCHUTTERSPROEF MITRAILLEUR MAG 
 

A. Bijzondere bepalingen mitrailleur MAG 
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B. Tabel scherpschuttersproef mitrailleur MAG 
 
 

SCHERPSCHUTTERSPROEF 
Nr Oefening Schijf Afstand Aantal 

patrn 
Schieth Eis 

 
1. Parcours bs 

rs 
100m 
200m 
300m 

83 lg-vst in totaal min ????? 
treffers 

BIJZONDERHEDEN: 
De schutter wordt uitgesloten van verdere deelname, indien een oefening onvoldoende wordt geschoten 

Aanwn instr: 
Na elke oefening worden de treffers opgenomen 
 

A Svu 2xbs 100m 11 lg-vst beide doelen 
getroffen binnen 8 
secn 

BIJZONDERHEDEN: 
1. Schutter ligt op het schietpunt, wapen geladen en op ‘safe’, de kolf rust op de grond 
2. De oefening vangt aan zodra de doelen verschijnen 
3. Bij treffen valt de schijf 

Aanwn instr: 
Opnemen treffers 
 

B Vuvd in svu 2xbs 200m 11 lg-vst beide doelen 
getroffen binnen 10 
secn 

BIJZONDERHEDEN: 
1. Schutter ligt op het schietpunt, wapen geladen en op ’safe’ 
2. De oefening vangt aan zodra de doelen verschijnen 
3. Bij treffen valt de schijf 

Aanwn instr: 
Opnemen treffers 
 

C Svu rs 300m 16 lg-vst 3 treffers binnen de 
gestelde tijden 

BIJZONDERHEDEN: 
1. Schutter ligt op het schietpunt, wapen geladen en op ‘vuren’ 
2. De oefening vangt aan bij de eerste doelpresentatie 
3. De doelen worden totaal 3x5 secn gepresenteerd 
4. De tijd tussen de presentaties is 5 à 10 secn 
5. Bij treffen valt de schijf en komt weer op 

Aanwn instr: 
Opnemen treffers 
 

D Vuvd in svu 3xrs 
3xrs 
3xrs 

300m 
200m 
100m 

45 lg-vst alle doelen getroffen 
binnen de gestelde 
tijden 

BIJZONDERHEDEN: 
1. Schutter ligt op het schietpunt, wapen geladen en op ‘safe’, de kolf rust op de grond 
2. De oefening vangt aan bij de eerste doelpresentatie op 300m 
3. De doelen worden op iedere afstand 15 secn gepresenteerd 
4. De tijd tussen de presentaties is 5 à 10 secn 
5. Bij treffen valt de schijf 

Aanwn instr: 
Opnemen treffers 


