
Opbouw schietstand 20 m KBKK 

 



BENODIGDHEDEN 

1 metsersdraad van ongeveer 30 m  
1 koevoet  
2 sleutels nr. 13  
2 sleutels nr. 10  
1 sleutel nr. 17  
2 sleutels nr. 8  
2 trapladders  
enkele losse plankjes of blokjes 
 
PRAKTISCHE  WERKWIJZE 

 

1 Voorbereidend werk 
Je meet eerst de afstandslijnen van de tent en de doelen. We leggen de platen aan 
de achterkant van de schietstand per drie bijeen in de volgorde B, M en dan O.  
We leggen bij ieder stel platen de staanders en onderleggers. De gebinten en 
gordingen leggen we genummerd aan de voorkant van de schietstand ..  
We zetten het bakje met de bouten en plaatjes ook klaar.  
Alle bouten die aanraking komen met hout voorzie je van een rondel.  
 
2 Het plaatsen van de schietstand 
We zetten de staanders 1 en 2 in elkaar en schuiven er de plaat onder 1 zodanig in 
dat het goed in het U-ijzer zit van onderen op de staander. We werken op dezelfde 
manier voort tot aan nr. 11. 
We controleren of alles mooi recht staat met een metsersdraad. We kijken ook of de 
staanders mooi loodrecht staan. We kunnen eventuele oneffenheden verhelpen met 
er enkele plankjes onder te schuiven.  
We leggen de draagplanken voor de bakken en schuiven de platen M tussen de 
staanders. We letter er wel goed op dat de platen O en M goed in de gleuven van de 
draagplank zitten.  
We plaatsen de dubbele H-ijzers erop en schuiven de plaat B op zijn plaats.  
We plaatsen de gebinten en voorzien ze van de nodige bouten. 
Het plaatsen van de tussenliggers gebeurt best met twee 
personen, want dit moet heel voorzichtig gebeuren. Hierbij mag 
geen hamer te pas komen.  
Nu kunnen we met de hokjes beginnen. We bevestigen eerst 
staander L en gebint L op de zijplaat L. We leggen de onderligger L en zetten 
zijkant L in de onderlegger. We verbinden de zijkant met de dwarsliggers midden en 
onder aan de schietstand. Dan legt men onderligger L voor en zet plaat L voor erop 
en verbindt die met zijkant L met de drie aanwezige winkelhaakjes. Nu leggen we 
bovenligger voor L en verbindt die met plaat voor met een bout. De enkele 
staander L verbindt men met voorkant L met twee bouten.  
Aan de rechterkant gaat men hetzelfde te werk. Men zet beide zo goed mogelijk 
recht en haaks.  
Nu plaatst men boven elke bak het haakje voor de plaatjes. 



Om het schuiven van de schietstand te beletten (vooral op zachte grond of weide) 
steekt men ijzeren staven achteraan in de onderleggers. Is het op een verharde 
plaats, dan probeert men toch alles zo goed mogelijk vast te zetten.  
 
3 Het zeil 
Met het opleggen van het zeil begint men best in het midden en rolt het links en 
rechts af. Je maakt het vooraan en achteraan al op enkele plaatsen vast om het 
afwaaien te vermijden. Daarna maakt alles vast zoals het hoort.  
 
4 Het afbreken van de Schietstand 
Bij het afbreken van de schietstand haal je alles zorgvuldig uit elkaar. Je voorziet alle 
bouten van de moer en de twee rondellen. Je doet ze daarna in het voorziene bakje. 
De haken voor het dekzeil mogen bevestigd blijven, maar moeten met zorg 
behandeld en weggelegd worden.  
Draag er vooral zorg voor dat het zeil droog wordt weggelegd. 
Je laadt alles met de meeste zorg op en af. De platen worden altijd 
met twee personen behandeld. De volgorde van plaatsing van de 
achterwand op het ijzeren pallet is belangrijk voor de volgende 
gebruiker!! Zet eerst de vier wanden van de hokjes op het pallet, 
daartegen de achterwand in de juiste volgorde: 10B, 10M, 10O, 9B, 
9M, 9O,   
 
NB. Doe alles zo rustig mogelijk, dan is er de minste beschadiging en 
kunnen we nog vele jaren genieten van onze schietstand.  
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