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LPLG Veiligheidsreglement P 
 
Veiligheidsreglement voor LPLG groepen die gebruik maken van 
patroon/achterlaad vuurwapens  
 
 
HERHAALDELIJKE, ERNSTIGE EN/OF OPZETTELIJKE OVERTREDING VAN DIT REGLEMENT KAN 
SCHORSING C.Q. ONTZETTING UIT DE VERENIGING TOT GEVOLG HEBBEN. 
 
De leden/organisaties van het Platform kunnen intern aan hun eigen leden altijd strengere en/of 
uitgebreidere regels opleggen.  
 
Indien de organisatoren van een bijeenkomst afwijkende veiligheidseisen stellen, kan men laten afwijken 
van dit reglement, voor zover dit niet in strijd is met de elementaire grondregels van veilig gedrag en/of 
enige wettelijke bepaling. Een dergelijk geval dient gemeld te worden, zodat het bestuur kan evalueren of 
het afwijken terecht is geweest, en of dit reglement wijziging/aanvulling behoeft. 
 
P1 -  Een vuurwapen moet altijd behandeld worden alsof het geladen is. Het is ten strengste verboden 
buiten de gevechtshandelingen of andere functionele uitbeelding een vuurwapen op iemand te richten. 
Ook een losse lading kan op korte afstand levensbedreigende gevolgen hebben. 
 
P2 -  Een vuurwapen mag slechts geladen worden na opdracht of toestemming van een meerdere. 
Normaal zijn de wapens in het kampement te allen tijde ongeladen. 
 
P3 -  Het is verboden tijdens gevechtshandelingen de bajonet geplaatst te hebben (behoudens bij die 
bijeenkomsten waar dit door de leiding/organisatie uitdrukkelijk wordt verlangd c.q. voorgeschreven; in die 
gevallen is het niet toegestaan het handgemeen aan te gaan). 
 
P4 -  Handgemeen dient vermeden te worden en is alleen in beperkte mate toegestaan als simulatie 
indien de tegenstanders elkaar kennen en dus op verantwoorde en veilige wijze een handgemeen 
kunnen simuleren. 
 
P5 -  Het is te allen tijde verboden het handgemeen aan te gaan met een geladen wapen. 
 
P6 -  Het is verboden voor personen jonger dan 18 jaar, of met deze personen, het handgemeen aan 
te gaan. 
 
P7 -  In het veld mag alleen voor het wapen geschikte en veilige losse munitie meegevoerd worden. 
Meegevoerde dummy munitie moet als dusdanig duidelijk herkenbaar zijn door het ontbreken van een 
slaghoedje en/of het aangeboord zijn van de huls. 
 
P8 -  In geval van storing dient bij wapens waarbij dit technisch mogelijk is, het wapen opnieuw 
gespannen te worden en afgevuurd. Heeft dit niet het beoogde effect, en bij wapens die niet gespannen 
kunnen worden anders dan door het bewegen van de grendel/afsluiter, moet de defecte patroon worden 
verwijderd door het openen van de grendel/afsluiter op een dusdanige wijze dat de uitwerpopening van 
de man en eventueel verder in de nabijheid verkerende personen is afgekeerd. Indien de tactische 
situatie dit mogelijk maakt dient ca. 30 seconden te worden gewacht tussen de afvuurpoging en het 
uitnemen van de patroon. Defecte patronen dienen, op zo veilig mogelijke wijze, te worden meegenomen 
en later vernietigd. 
 
P9 -  Bij gelegenheden waarbij in de richting van andere deelnemers (of publiek) wordt gevuurd moet 
bij afstanden van minder als ca. 20 m gericht worden onder een hoek van minimaal ca. 30 weg van deze 
personen. 
 
P10 -  Het is verboden op een geladen wapen een tompion of andere mondingbescherming te plaatsen, 
anders dan zachte c.q. doorschietbare, zoals plastic doppen (b.v. M16 of laat model Mauser), plakband of 
condooms. 
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P11 -  Bij het vuren moet een dusdanige schiethouding worden aangenomen dat gehoor- en andere 
schade bij de collega's wordt voorkomen. Het dragen van niet zichtbare gehoorbescherming is 
toegestaan, tenzij deze het goede verstaan van aanwijzingen en bevelen hindert. 
 
P12 -  Bij het vuren in verspreidde formatie moet gelet worden op de veiligheid van de anderen. 
 
P13 -  De soldaat is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn individuele wapen(s). Dit houdt o.a. in dat het 
wapen niet ter hand mag worden gesteld aan eventueel publiek anders dan onder strikte controle en 
voorafgaande toestemming van een kaderlid. 
 
P14 -  Indien men "sneuvelt" of "gewond" raakt met een geladen wapen, moet het wapen in eerste 
instantie onmiddellijk op veilig worden gezet. Indien mogelijk wordt het wapen vervolgens ontladen. 
Wapens zonder normale veiligheid dienen geopend te zijn (b.v. Mosin Nagant, Lebel, MAS35, meeste 
zwartkruit patroon achterladers) 
 
P15 -  Indien een soldaat dermate opgewonden zou raken dat hij een veiligheidsrisico oplevert moet hij 
uit het gevecht worden genomen. Een kaderlid kan hem b.v. opdracht geven te sneuvelen. 
 
P16 -  Blanke wapens moeten op een veilige wijze gedragen worden in daarvoor bestemde foedralen, 
zulks ter beoordeling van de dienstdoende meerdere, welke het dragen van bepaalde blanke wapens om 
veiligheidsredenen (met redenen omkleed) kan verbieden. 
 
P17 -  Vuurwapens moeten in een technisch dusdanig goede staat verkeren dat ze bij gebruik geen 
gevaar opleveren voor gebruikers en/of omstanders. 
 
P18 -  Na afloop van een gevechtsuitbeelding worden de wapens, zo mogelijk nog op het gevechtsveld, 
op veiligheid gecontroleerd, volgens de daarvoor in de contemporaine handboeken voorkomende 
methodes. 
 
P19 -  Het aanvallen van medisch personeel en als dusdanig opererende kampvolgers is niet 
toegestaan, met name niet als ze deze taak ook werkelijk uitvoeren en niet voor de show. In dat geval is 
eenieder verplicht elke aanwijzing van dergelijke personen strikt op te volgen. 
 
P20 -  Eventuele kampvolgers staan te allen tijde onder het militaire gezag van de eenheid waarmee ze 
geassocieerd zijn. Daarom is het nodig dat ook van elke kampvolger duidelijk is bij welke eenheid hij/zij 
hoort.  
 
P21 -  Bestuur(sleden) en/of meerdere(n) kunnen zonodig alle daartoe geëigende middelen aanwenden 
in zaken de veiligheid betreffende. Dergelijke gevallen moeten aan het LPLG-bestuur gemeld worden en 
door het LPLG-bestuur geëvalueerd. 
 
P22 -  In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het aanwezige kader, zo mogelijk in overleg 
met het bestuur. Dergelijke onvoorziene gevallen dienen ter evaluatie aan het LPLG-bestuur gemeld te 
worden. 
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LPLG Veiligheidsreglement G 
 
Veiligheidsreglement voor LPLG groepen die gebruik maken van vuursteen en 
percussie vuurwapens 
 
 
HERHAALDELIJKE, ERNSTIGE EN/OF OPZETTELIJKE OVERTREDING VAN DIT REGLEMENT KAN 
SCHORSING C.Q. ONTZETTING UIT DE VERENIGING TOT GEVOLG HEBBEN. 
 
De leden/organisaties van het Platform kunnen intern aan hun eigen leden altijd strengere en/of 
uitgebreidere regels opleggen. 
 
Indien de organisatoren van een bijeenkomst afwijkende veiligheidseisen stellen, kan men laten afwijken 
van dit reglement, voor zover dit niet in strijd is met de elementaire grondregels van veilig gedrag en/of 
enige wettelijke bepaling. Een dergelijk geval dient gemeld te worden, zodat het bestuur kan evalueren of 
het afwijken terecht is geweest, en of dit reglement wijziging/aanvulling behoeft. 
 
G1 - Een vuurwapen moet altijd behandeld worden alsof het geladen is. Het is ten strengste verboden 
buiten de gevechtshandelingen of andere functionele uitbeelding een vuurwapen op iemand te richten. 
Ook een losse lading kan op korte afstand levensbedreigende gevolgen hebben. 
 
G2 -  Een vuurwapen mag slechts geladen worden na opdracht of toestemming van een meerdere. 
Normaal zijn de wapens in het kampement te allen tijde ongeladen. 
 
G3 -  Het is verboden tijdens gevechtshandelingen de bajonet geplaatst te hebben (behoudens bij die 
bijeenkomsten waar dit door de leiding/ organisatie uitdrukkelijk wordt verlangd c.q. voorgeschreven; in 
die gevallen is het niet toegestaan het handgemeen aan te gaan). 
 
G4 -  Het is verboden tijdens gevechtshandelingen de laadstok te gebruiken (behoudens bij die 
bijeenkomsten waar dit door de leiding/organisatie uitdrukkelijk wordt verlangd c.q. voorgeschreven). Een 
met behulp van de laadstok en een prop opgestopte lading kan toegestaan en/of bevolen worden door de 
meerdere aan het begin van langere patrouilles e.d. 
 
G5 -  Handgemeen dient vermeden te worden en is alleen in beperkte mate toegestaan als simulatie 
indien de tegenstanders elkaar kennen en dus op verantwoorde en veilige wijze een handgemeen 
kunnen simuleren. 
 
G6 -  Bij handgemeen met blanke wapens: niet steken, alleen slaan; slaan naar het wapen van de 
tegenstander en niet naar het lichaam, zeker niet op het hoofd ook al zou de tegenstander 
hoofdbescherming dragen. 
 
G7-  Gesimuleerde duels mogen alleen plaatsvinden tussen geoefende tegenstanders, na 
voorafgaande toestemming van de functionele meerdere(n) en/of de door de organisatie aangestelde 
veiligheidsfunctionaris. Bij duels op pistool mag niet opgestopt worden met papier, maar moeten watten of 
een soortgelijke zachte substantie gebruikt worden. Indien mogelijk is EHBO aanwezig. 
 
G8 -  Het is te allen tijde verboden het handgemeen aan te gaan met een geladen wapen. 
 
G9 -  Het is verboden voor personen jonger dan 18 jaar, of met deze personen, het handgemeen aan 
te gaan. Het is aan kinderen jonger dan 15 jaar verboden als combattant aan enige gevechtshandeling 
deel te nemen. Wel kunnen zij bij gebleken geschiktheid ingezet worden als muzikant o.i.d. 
 
G10 -  In het veld mag alleen voor het wapen geschikte en veilige losse munitie meegevoerd worden. 
 
G11 -  Bij het laden van het wapen in de linie is het gebruik van kruitflessen uitdrukkelijk verboden. Dit 
geldt ook voor zogenaamde priming flasks met doseerinrichting. (Bij het verhelpen van storingen bij 
vuursteengeweren buiten de linie mag wel een priming flask worden gebruikt. Deze dient veilig voor 
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vonken te worden meegevoerd in b.v. jaszak of haversack.) Meegevoerde kruitflessen moeten van een 
dusdanige constructie zijn dat ze in ongeopende toestand niet door rondvliegende vonken kunnen worden 
ontstoken. Bij gebruik van kruitflessen wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van een los kruitmaatje als 
tussenstap. 
 
G12 -  In geval van storing bij gebruik van een vuurwapen in de linie zal eerst getracht worden het 
wapen alsnog af te vuren, eventueel met een nieuw slaghoedje of pankruit. Lukt dit niet treedt de schutter 
naar achteren weg. Bij het verhelpen van de storing wordt hij, indien aanwezig, gecontroleerd door een 
rotsluiter/file closer. Bij handelingen waarbij de pompstok wordt gebruikt moet vooral gelet worden op het 
eventueel achterblijven in de loop van hulpstukken (worm o.i.d.) en delen van de pompstok. 
 
G13 -  Bij gelegenheden waarbij in de richting van andere deelnemers (of publiek) wordt gevuurd moet 
bij afstanden van minder als ca. 20 m gericht worden onder een hoek van minimaal ca. 30 weg van deze 
personen. 
 
G14 -  Vuurwapens met vuursteenontsteking die gebruikt worden in de linie moeten, indien technisch 
mogelijk, voorzien zijn van een flashguard. 
 
G15 -  Om diverse redenen, o.a. brandgevaar, is het verboden na het laden de papieren patroonhuls in 
de loop(monding) te laten zitten. 
 
G16 -  Het is verboden op een geladen wapen een tompion of andere mondingbescherming te plaatsen. 
 
G17 -  Bij het vuren in de linie gevecht moet de juiste schiethouding worden aangenomen teneinde 
gehoor- en andere schade bij de collega's te voorkomen. Het dragen van niet zichtbare gehoor-
bescherming is toegestaan, tenzij deze het goede verstaan van aanwijzingen en bevelen hindert. 
 
G18 -  Bij het vuren in verspreidde formatie moet gelet worden op de veiligheid van de anderen. Het is 
verboden te vuren indien zich voor de loopmonding een collega bevindt binnen 15 m en binnen een hoek 
van 45 gerekend vanaf de zielas. Binnen 7,5 m is dat verboden binnen een hoek van 60 gerekend 
vanaf de zielas. 
 
G19 -  De soldaat is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn individuele wapen(s). Dit houdt o.a. in dat het 
wapen niet ter hand mag worden gesteld aan eventueel publiek anders dan onder strikte controle en 
voorafgaande toestemming van een kaderlid. 
 
G20 -  Het is verboden te "sneuvelen" met een geladen wapen. 
 
G21 -  Indien een soldaat dermate opgewonden zou raken dat hij een veiligheidsrisico oplevert moet hij 
uit het gevecht worden genomen. Een kaderlid kan hem b.v. opdracht geven te sneuvelen. 
 
G22 -  Blanke wapens moeten op een veilige wijze gedragen worden in daarvoor bestemde foedralen, 
zulks ter beoordeling van de dienstdoende meerdere, welke het dragen van bepaalde blanke wapens om 
veiligheidsredenen (met redenen omkleed) kan verbieden. 
 
G23 -  Vuurwapens moeten in een technisch dusdanig goede staat verkeren dat ze bij gebruik geen 
gevaar opleveren voor gebruikers en/of omstanders. 
 
G24 -  Gerolde patronen moeten worden bewaard in een goed afsluitende patroontas dan wel andere 
container welke de patronen behoedt voor weersinvloeden en externe ontstekingsbronnen. Extra 
patronen die buiten de tasvoorraden door de man worden meegevoerd in het veld, bevinden zich bij 
voorkeur per tien stuks in pakjes van stevig papier verpakt in ransel of haversack. Patronen die niet aan 
minimale voorwaarden van kruitdichtheid en stevigheid voldoen kunnen door het kader in beslag worden 
genomen en vernietigd. 
 
G25 -  Vuurstenen zijn vlijmscherp en daardoor gevaarlijk. Wees altijd voorzichtig bij het manipuleren 
met vuurstenen. Reservevuurstenen die zich niet in een speciaal daarvoor bestemd vak in de patroontas 
bevinden, mogen nooit los worden meegevoerd, maar moeten zijn gewikkeld in stevig leer of canvas. 
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G26 -  Na afloop van een gevechtsuitbeelding worden de wapens, zo mogelijk nog op het gevechtsveld, 
op veiligheid gecontroleerd, volgens de daarvoor in de contemporaine handboeken voorkomende 
methodes. Geladen wapens worden gecontroleerd alsnog afgevuurd, waarna de reglementaire 
wapeninspectie plaatsvindt. 
 
G27 -  Het vullen van patronen geschiedt na voorafgaande toestemming van een kaderlid, en indien 
mogelijk onder leiding van een kaderlid, op een afgesproken veilige plaats, welke vrij is van open 
lichtbronnen en zich op veilige afstand bevindt van eventuele vuren. Bij het vullen zijn hulpmiddelen die 
gevoelig zijn voor oplading door statische elektriciteit absoluut verboden. Vullen geschiedt bij voorkeur 
d.m.v. een kruitfles met doseerinrichting en niet uit een open container. Het vullen van patronen gebeurt in 
principe bij daglicht. 
 
G28 -  Kruitvoorraden (infanterie) bevinden zich in verpakkingen van maximaal 1kg verdeeld over de 
tenten, onder verantwoordelijkheid van de individuele leden, in originele verpakkingen (behoudens een 
kleine voorraad in de kruitflessen). In gevallen waar een kruituitgave vanwege de organisatie te 
verwachten is dienen lege fabrieksverpakkingen (bij voorkeur de anti-statische plastic potten van 
WASAG) meegebracht te worden om het veelal in bulk aangevoerde kruit veilig te kunnen opslaan. Op 
deze hergebruikte verpakkingen moet duidelijk aangegeven worden dat het om hergebruik gaat en niet 
om de oorspronkelijke inhoud. Datum en plaats van uitgifte moet op de verpakking worden vermeld. 
 
G29 -  Kruitvoorraden voor de artillerie dienen op veilige afstand van het geschut bewaard te worden. De 
opslag (bij het kampement) dient duidelijk aangegeven te worden (markeringen/omheining) zodat derden 
voorzichtigheid kunnen betrachten (open vuur/roken e.d.). De artilleriecommandant draagt de 
verantwoordelijkheid hierover en heeft de bevoegdheid bij derden gehoorzaamheid aan de veiligheidsre-
gels af te dwingen. 
 
G30 -  Voor het maken van patronen mag alleen ZWARTKRUIT worden gebruikt. Indien door een 
organisatie kruit uitgegeven wordt moet het kader zich ervan vergewissen (b.v. door het inspecteren van 
de opschriften van de [bulk]verpakkingen) dat ook werkelijk sprake is van zwartkruit. Een mondelinge 
mededeling door de uitgever is niet voldoende. Indien twijfel bestaat over de aard en herkomst van het 
"kruit" mag het niet worden gebruikt. 
 
G31 -  Het aanvallen van medisch personeel en als dusdanig opererende kampvolgers is niet 
toegestaan, met name niet als ze deze taak ook werkelijk uitvoeren en niet voor de show. In dat geval is 
eenieder verplicht elke aanwijzing van dergelijke personen strikt op te volgen. 
 
G32 -  Het nemen van vijandelijke vaandels is niet toegestaan anders dan na voorafgaande afspraak 
met betreffende tegenstander. In dat geval blijft het vaandel onder feitelijk beheer van betreffende 
vaandeldrager, die met vaandel en al wordt gevangen genomen. 
 
G33 -  Vanaf een afstand van ca. 30 m mag niet meer op cavalerie worden gevuurd. Cavalerie mag 
infanterie niet dichter dan ca. 15 m naderen (geldt niet bij voorafgesproken handgemeensimulatie). Elke 
handeling gericht op het schrik aanjagen van paarden is verboden. 
 
G34 -  Probeer nooit loslopende paarden de vangen. Slechts als een paard tot rust is gekomen kan het 
door iemand, met bij voorkeur enige ervaring met paarden, naar een veilige plaats worden geleid. 
 
G35 -  Geschut mag slechts dan worden aangevallen indien men zich ervan heeft overtuigd dat het niet 
geladen is. Bij het stuk dient minstens 1 lid van de bemanning achter te blijven voor de veiligheid. De 
geschutsbemanning moet in staat worden gesteld eventueel aanwezige munitievoorraden ongehinderd 
veilig af te voeren. Voor het leeg, c.q. geladen zijn van het geschut, en aangeven van eventuele 
storingen, moeten duidelijke tekens zijn afgesproken tussen de diverse eenheden. Veilig-
heidsaanwijzingen door de stuksbemanning, ook als ze "dood" of gevangen zijn, moeten altijd stipt 
worden opgevolgd. 
 
G36 -  Kruit(ladingen) voor artillerie worden bij het stuk of de batterij bewaard in een veilige afsluitbare 
kruitkist. Bij deze kist is altijd minimaal 1 persoon ter beveiliging aanwezig. De kist bevindt zich op 
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minimaal 5 m afstand van enig stuk geschut. Ook mag zich binnen deze 5 m geen open vuur, brandende 
lontstok, brandende rookwaren etc. bevinden. 
 
G37 -  Na elk kanonschot wordt de loop nat gewist. 
 
G38 -  Bij weigering van een kanon kan geprobeerd worden het d.m.v. nieuwe ontstekingsmiddelen 
alsnog af te vuren. Heeft dit niet het beoogde resultaat, wordt na minimaal 10 minuten de lading voorzich-
tig uit de loop verwijderd, nadat eerst zo mogelijk water in de loop gegoten is. De oude lading wordt 
onmiddellijk in een emmer water onschadelijk gemaakt. 
 
G39 -  Eventuele kampvolgers staan te allen tijde onder het militaire gezag van de eenheid waarmee ze 
geassocieerd zijn. Daarom is het nodig dat ook van elke kampvolger duidelijk is bij welke eenheid hij/zij 
hoort. 
 
G40 -  Bestuur(sleden) en/of meerdere(n) kunnen zonodig alle daartoe geëigende middelen aanwenden 
in zaken de veiligheid betreffende. Dergelijke gevallen moeten aan het LPLG-bestuur gemeld worden en 
door het LPLG-bestuur geëvalueerd. 
 
G41 -  In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het aanwezige kader, zo mogelijk in overleg 
met het bestuur. Dergelijke onvoorziene gevallen dienen ter evaluatie aan het LPLG-bestuur gemeld te 
worden. 
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LPLG Veiligheidsreglement L 
 
Veiligheidsreglement voor LPLG groepen die gebruik maken van lontslot (en 
andere hete voorwerpen ontstoken) vuurwapens  
 
 
HERHAALDELIJKE, ERNSTIGE EN/OF OPZETTELIJKE OVERTREDING VAN DIT REGLEMENT KAN 
SCHORSING C.Q. ONTZETTING UIT DE VERENIGING TOT GEVOLG HEBBEN. 
 
De leden/organisaties van het Platform kunnen intern aan hun eigen leden altijd strengere en/of 
uitgebreidere regels opleggen. 
 
Indien de organisatoren van een bijeenkomst afwijkende veiligheidseisen stellen, kan men laten afwijken 
van dit reglement, voor zover dit niet in strijd is met de elementaire grondregels van veilig gedrag en/of 
enige wettelijke bepaling. Voor een dergelijk afwijken is de meerdere die de toestemming verleent 
verantwoording verschuldigd aan het bestuur. Een dergelijk geval dient gemeld te worden, zodat het 
bestuur kan evalueren of het afwijken terecht is geweest, en of dit reglement wijziging/aanvulling behoeft. 
 
L1 -  Een vuurwapen moet altijd behandeld worden alsof het geladen is. Het is ten strengste verboden 
buiten de gevechtshandelingen of andere functionele uitbeelding een vuurwapen op iemand te richten. 
Ook een losse lading kan op korte afstand levensbedreigende gevolgen hebben. 
 
L2 -  Een vuurwapen mag slechts geladen worden na opdracht of toestemming van een meerdere. 
Normaal zijn de wapens in het kampement te allen tijde ongeladen.  
 
L3 -  Het is verboden tijdens gevechtshandelingen de laadstok te gebruiken (behoudens bij die 
bijeenkomsten waar dit door de leiding/organisatie uitdrukkelijk wordt verlangd c.q. voorgeschreven). Een 
met behulp van de laadstok en een prop opgestopte lading kan toegestaan en/of bevolen worden door de 
meerdere aan het begin van langere patrouilles e.d. 
 
L4 -  Handgemeen dient vermeden te worden en is alleen in beperkte mate toegestaan als simulatie 
indien de tegenstanders elkaar kennen en dus op verantwoorde en veilige wijze een handgemeen 
kunnen simuleren. 
 
L5 -  Bij handgemeen met blanke wapens: niet steken, alleen slaan; slaan naar het wapen van de 
tegenstander en niet naar het lichaam, zeker niet op het hoofd ook al zou de tegenstander 
hoofdbescherming dragen. 
 
L6 -  Gesimuleerde duels mogen alleen plaatsvinden tussen geoefende tegenstanders, na 
voorafgaande toestemming van de functionele meerdere(n) en/of de door de organisatie aangestelde 
veiligheidsfunctionaris. Bij duels op pistool mag niet opgestopt worden met papier, maar moeten watten of 
een soortgelijke zachte substantie gebruikt worden. Indien mogelijk is EHBO aanwezig. 
 
L7 -  Het is te allen tijde verboden het handgemeen aan te gaan met een geladen wapen. 
 
L8 -  Het is verboden voor personen jonger dan 18 jaar, of met deze personen, het handgemeen aan 
te gaan. Het is aan kinderen jonger dan 15 jaar verboden als combattant aan enige gevechtshandeling 
deel te nemen. Wel kunnen zij bij gebleken geschiktheid ingezet worden als muzikant o.i.d. 
 
L9 -  In het veld mag alleen voor het wapen geschikte en veilige losse munitie meegevoerd worden. 
 
L10 -  Bij het laden van het wapen in de linie wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van vooraf afgepaste 
ladingen, b.v. 12 apostelen, als dat voor de uitbeelding historisch verantwoord is. Priming flasks mogen 
niet meer kruitvoorraad bevatten als men nodig denkt te hebben voor het betreffende gevecht, en goed 
afsluitbaar zijn tegen het gevaar van rondspattende vonken. In gevallen dat afgepaste ladingen niet 
historisch verantwoord zijn mag van kruitflessen gebruik gemaakt worden. Ze dienen niet meer kruit te 
bevatten als men voor het betreffende gevecht nodig denkt te hebben. Meegevoerde kruitflessen moeten 
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van een dusdanige constructie zijn dat ze in ongeopende toestand niet door rondvliegende vonken 
kunnen worden ontstoken. Bij gebruik van kruitflessen wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van een los 
kruitmaatje als tussenstap.  
 
L11 -  In geval van storing bij gebruik van een vuurwapen in de linie zal eerst getracht worden het 
wapen alsnog af te vuren, eventueel met nieuw pankruit. Lukt dit niet treedt de schutter naar achteren 
weg. Bij het verhelpen van de storing wordt hij, indien aanwezig, gecontroleerd door een rotsluiter/file clo-
ser. Bij handelingen waarbij de pompstok wordt gebruikt moet vooral gelet worden op het eventueel 
achterblijven in de loop van hulpstukken (worm o.i.d.) en delen van de pompstok. 
 
L12 -  Bij gelegenheden waarbij in de richting van andere deelnemers (of publiek) wordt gevuurd moet 
bij afstanden van minder als ca. 20 m gericht worden onder een hoek van minimaal ca.30 weg van deze 
personen. 
  
L13 -  Het is verboden op een geladen wapen een tompion of andere mondingbescherming te plaatsen. 
(Dit geldt natuurlijk ook voor plugbajonetten). 
 
L14 -  Bij het vuren in de linie moet de juiste schiethouding worden aangenomen teneinde gehoor- en 
andere schade bij de collega's te voorkomen. Het dragen van niet zichtbare gehoorbescherming is 
toegestaan, tenzij deze het goede verstaan van aanwijzingen en bevelen hindert. 
 
L15 -  Bij het vuren in verspreidde formatie moet gelet worden op de veiligheid van de anderen. Het is 
verboden te vuren indien zich voor de loopmonding een collega bevindt binnen 15 m en binnen een hoek 
van 45 gerekend vanaf de zielas. Binnen 7,5 m is dat verboden binnen een hoek van 60 gerekend 
vanaf de zielas. 
 
L16 -  De soldaat is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn individuele wapen(s). Dit houdt o.a. in dat het 
wapen niet ter hand mag worden gesteld aan eventueel publiek anders dan onder strikte controle en 
voorafgaande toestemming van een kaderlid. 
 
L17 -  Het is verboden te "sneuvelen" met een geladen wapen. 
 
L18 -  Indien een soldaat dermate opgewonden zou raken dat hij een veiligheidsrisico oplevert moet hij 
uit het gevecht worden genomen. Een kaderlid kan hem b.v. opdracht geven te sneuvelen. 
 
L19 -  Blanke wapens (anders dan stokwapens) moeten op een veilige wijze gedragen worden in 
daarvoor bestemde foedralen, zulks ter beoordeling van de dienstdoende meerdere, welke het dragen 
van bepaalde blanke wapens om veiligheidsredenen (met redenen omkleed) kan verbieden. 
 
L20 -  Vuurwapens moeten in een technisch dusdanig goede staat verkeren dat ze bij gebruik geen 
gevaar opleveren voor gebruikers en/of omstanders. 
 
L21 -  Na afloop van een gevechtsuitbeelding worden de wapens, zo mogelijk nog op het gevechtsveld, 
op veiligheid gecontroleerd, volgens de daarvoor in de contemporaine handboeken voorkomende 
methodes. Geladen wapens worden gecontroleerd alsnog afgevuurd, waarna de reglementaire 
wapeninspectie plaatsvindt. 
 
L22 -  Kruitvoorraden bevinden zich in verpakkingen van maximaal 1kg verdeeld over de tenten, onder 
verantwoordelijkheid van de individuele leden, in originele verpakkingen (behoudens een kleine voorraad 
in de kruitflessen). In gevallen waar een kruituitgave vanwege de organisatie te verwachten is dienen lege 
fabrieksverpakkingen (bij voorkeur de anti-statische plastic potten van WASAG) meegebracht te worden 
om het veelal in bulk aangevoerde kruit veilig te kunnen opslaan. Op deze hergebruikte verpakkingen 
moet duidelijk aangegeven worden dat het om hergebruik gaat en niet om de oorspronkelijke inhoud. 
Datum en plaats van uitgifte moet op de verpakking worden vermeld. 
 
L23 -  Kruitvoorraden voor de artillerie dienen op veilige afstand van het geschut bewaard te worden. De 
opslag (bij het kampement) dient duidelijk aangegeven te worden (markeringen/omheining) zodat derden 



LPLG Veiligheidsreglement - 12-4-2002  9 

voorzichtigheid kunnen betrachten (roken e.d.). De artilleriecommandant draagt de verantwoordelijkheid 
hierover en heeft de bevoegdheid bij derden gehoorzaamheid aan de veiligheidsregels af te dwingen. 
 
L24 -  Er mag alleen gebruik gemaakt worden van ZWARTKRUIT. Indien door een organisatie kruit 
uitgegeven wordt moet het kader zich ervan vergewissen (b.v. door het inspecteren van de opschriften 
van de [bulk]verpakkingen) dat ook werkelijk sprake is van zwartkruit. Een mondelinge mededeling door 
de uitgever is niet voldoende. Indien twijfel bestaat over de aard en herkomst van het "kruit" mag het niet 
worden gebruikt. 
 
L25 -  Het aanvallen van medisch personeel en als dusdanig opererende kampvolgers is niet 
toegestaan, met name niet als ze deze taak ook werkelijk uitvoeren en niet voor de show. In dat geval is 
eenieder verplicht elke aanwijzing van dergelijke personen strikt op te volgen. 
 
L26 -  Het nemen van vijandelijke vaandels is niet toegestaan anders dan na voorafgaande afspraak 
met betreffende tegenstander. In dat geval blijft het vaandel onder feitelijk beheer van betreffende 
vaandeldrager, die met vaandel en al wordt gevangen genomen. 
 
L27 -  Vanaf een afstand van ca. 30 m mag niet meer op cavalerie worden gevuurd. Cavalerie mag 
infanterie niet dichter dan ca. 15 m naderen (geldt niet voor voorafgesproken handgemeensimulatie). Elke 
handeling gericht op het schrik aanjagen van paarden is verboden. 
 
L28 -  Probeer nooit loslopende paarden de vangen. Slechts als een paard tot rust is gekomen kan het 
door iemand, met bij voorkeur enige ervaring met paarden, naar een veilige plaats worden geleid. 
 
L29 -  Geschut mag slechts dan worden aangevallen indien men zich ervan heeft overtuigd dat het niet 
geladen is. Bij het stuk dient minstens 1 lid van de bemanning achter te blijven voor de veiligheid. De 
geschutsbemanning moet in staat worden gesteld eventueel aanwezige munitievoorraden ongehinderd 
veilig af te voeren. Voor het leeg, c.q. geladen zijn van het geschut, en aangeven van eventuele 
storingen, moeten duidelijke tekens zijn afgesproken tussen de diverse eenheden. Veilig-
heidsaanwijzingen door de stuksbemanning, ook als ze "dood" of gevangen zijn, moeten altijd stipt 
worden opgevolgd. 
 
L30 -  Kruit(ladingen) voor artillerie worden bij het stuk of de batterij bewaard in een veilige afsluitbare 
kruitkist. Bij deze kist is altijd minimaal 1 persoon ter beveiliging aanwezig. De kist bevindt zich op 
minimaal 5 m afstand van enig stuk geschut. Ook mag zich binnen deze 5 m geen open vuur, brandende 
lontstok, brandende rookwaren etc. bevinden. 
 
L31 -  Na elk kanonschot wordt de loop nat gewist. 
 
L32 -  Bij weigering van een kanon kan geprobeerd worden het d.m.v. nieuwe ontstekingsmiddelen 
alsnog af te vuren. Heeft dit niet het beoogde resultaat, wordt na minimaal 10 minuten de lading voorzich-
tig uit de loop verwijderd, nadat eerst zo mogelijk water in de loop gegoten is. De oude lading wordt 
onmiddellijk in een emmer water onschadelijk gemaakt. 
 
L33 -  Eventuele kampvolgers staan te allen tijde onder het militaire gezag van de eenheid waarmee ze 
geassocieerd zijn. Daarom is het nodig dat ook van elke kampvolger duidelijk is bij welke eenheid hij/zij 
hoort. 
 
L34 -  Bestuur(sleden) en/of meerdere(n) kunnen zonodig alle daartoe geëigende middelen aanwenden 
in zaken de veiligheid betreffende. Dergelijke gevallen moeten aan het LPLG-bestuur gemeld worden en 
door het LPLG-bestuur geëvalueerd. 
 
L35 -  In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het aanwezige kader, zo mogelijk in overleg 
met het bestuur. Dergelijke onvoorziene gevallen dienen ter evaluatie aan het LPLG-bestuur gemeld te 
worden. 
 
 


