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Veiligheidsreglement NAN
De Napoleontische Associatie der Nederlanden (NAN) hecht grote waarde aan veiligheid tijdens
evenementen en demonstraties.
Voor aangesloten verenigingen van de NAN en deelnemers aan de door de NAN georganiseerde
evenementen is daarom een veiligheidsreglement opgesteld.
Herhaaldelijke, ernstige en/of opzettelijke overtreding van dit reglement heeft schorsing of
verwijdering tot gevolg!
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HOOFDSTUK I
Paragraaf 1.01

VEILIGHEIDREGLEMENT INLEIDNG
Inleiding

Artikel 1.

Indien de organisatoren van een bijeenkomst afwijkende veiligheidseisen stellen,
kan de dienstdoende meerdere, zo mogelijk in overleg met het bestuur, 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
afwijking is de meerdere die de toestemming verleent verantwoording
verschuldigd aan het bestuur. In dit geval bestaat een meldingsplicht, zodat het
bestuur kan evalueren of het afwijken terecht is geweest en of dit reglement
wijziging of aanvulling behoeft.

HOOFDSTUK II
Paragraaf 2.01

Algemene bepalingen

Artikel 1.

De kaderleden stellen zich op de hoogte van eventuele EHBO voorzieningen en
doen hierover mededelingen aan de manschappen. Dit geldt natuurlijk ook voor
binnen de groep meegevoerde eigen hulpmiddelen.

Artikel 2.

Het aanvallen van medisch personeel en als dusdanig opererende kampvolgers is
niet toegestaan, met name als ze deze taak ook werkelijk uitvoeren en niet voor de
show. In dat geval is een ieder verplicht elke aanwijzing van dergelijke personen
strikt op te volgen.
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Artikel 3.

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.

Artikel 4.

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 of zij hoort.

Artikel 5.

Tijdens re-enactments dient men voldoende aandacht te besteden aan de
persoonlijke hygiëne. Verwaarloos eventuele verwondingen niet, ook al is het maar
een schrammetje, maar laat je bij gelegenheid behandelen.

Artikel 6.

Personen met ademhalingsproblemen wordt afgeraden deel te nemen aan
vuurgevecht in omstandigheden met onvoldoende ventilatie.

Artikel 7.

Bestuur(leden) en/of meerder(en) kunnen zonodig fysiek geweld (laten) aanwenden
in zaken de veiligheid betreffende. Dergelijke gevallen moeten aan het bestuur
gemeld worden en door het bestuur geëvalueerd.

Artikel 8.

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 bestuur gemeld te worden.

Artikel 9.

Het is niet toegestaan om, zonder toestemming van de eigenaar, andermans
eigendommen te gebruiken, mee te nemen of te beschadigen.

Paragraaf 2.02 Vuurwapens en zwartkruit

Artikel 1.

Vuurwapens moeten in een technisch dusdanig goede staat verkeren dat ze bij
gebruik geen gevaar opleveren voor gebruikers en/of omstanders. Originele
vuurwapens (musketten ed.) moeten voor het eerste gebruik binnen NAN verband
beproefd worden met een drievoudige kruitlading (minimaal 210 grains)
aangestampt met een drievoudige prop. Afvuren geschied vanaf een veilige afstand
d.m.v. een touw. Replica vuurwapens moeten voorzien zijn van een erkend
proefmerk voor scherpe schoten.

Artikel 2.

Een vuurwapen (bv. musket, kanon etc.) 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.

Artikel 3.

Een vuurwapen mag slechts geladen en afgevuurd worden na opdracht of
toestemming (commando) van een meerdere. Normaal zijn de wapens in het
kampement te allen tijde ongeladen.

Artikel 4.

De deelnemer is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn individuele wapen(s) en
uitrusting. 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 daar toe bevoegd kaderlid.

Artikel 5.

Na afloop van een gevechtsuitbeelding worden de wapens, zo mogelijk nog op het
gevechtsveld, op veiligheid gecontroleerd, voor zover mogelijk volgens de daarvoor
in de contemporaine handboeken voorkomende methodes. Geladen wapens worden
gecontroleerd en alsnog afgevuurd, waarna de reglementaire wapeninspectie plaats
vindt.

Artikel 6.

Voor het maken van patronen mag alleen ZWARTKRUIT worden gebruikt. Indien
door een organisatie kruit uitgegeven wordt moet het kader zich ervan vergewissen
(bv. door het inspecteren van de opschriften van de (bulk)verpakkingen) dat ook
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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.
Artikel 7.

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 (zoals kaarsen en olielampen) en zich op
veilige afstand bevindt van eventuele vuren.

Artikel 8.

Bij het vullen zijn hulpmiddelen die gevoelig zijn voor oplading door statisch
elektriciteit absoluut verboden.

Artikel 9.

Vullen geschiedt bij voorkeur d.m.v. een kruitfles met doseerinrichting en niet uit
een open container. Het vullen van patronen geschied in principe bij daglicht.

Artikel 10.

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. Bij gelegenheden waar bij in de richting van andere
Artikel 11. deelnemers (of publiek) wordt gevuurd moet bij afstanden van minder dan ca. 20
meter gericht worden onder een hoek van minimaal ca. 30 meter weg van deze
personen.
Vuurstenen zijn scherp en daardoor gevaarlijk. Wees altijd voorzichtig bij het
manipuleren van vuurstenen. Reserve vuurstenen die zich niet in een speciaal
Artikel 12.
daarvoor bestemd vak in de patroontas bevinden, mogen nooit los worden
meegevoerd, maar moeten zijn gewikkeld in stevig leer of canvas.
Paragraaf 2.03

Handgemeen en duels

Artikel 1.

Handgemeen dient vermeden te worden en is alleen in beperkte mate toegestaan als
simulatie indien de tegenstanders elkaar kennen en dezen het handgemeen vooraf
overeen zijn gekomen. Bij voorkeur worden de uit te voeren manoeuvres vooraf
tussen de betrokken partijen doorgenomen of zelfs gerepeteerd.

Artikel 2.

Het is te allen tijde verboden het handgemeen aan te gaan met een geladen wapen.

Artikel 3.

Het is verboden voor personen jonger dan 18 jaar, of met deze personen, het
handgemeen aan te gaan.

Artikel 4.

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.

Artikel 5.

Gesimuleerde duels mogen alleen plaats vinden 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.

Artikel 6.

Indien een deelnemer dermate opgewonden raakt dat hij een veiligheidsrisico
oplevert voor zichzelf of anderen moet hij uit het gevecht worden genomen. Een
kaderlid dient hem bijvoorbeeld opdracht geven te sneuvelen.
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HOOFDSTUK III
Paragraaf 3.01

BEPALINGEN PER EENHEID
Infanterie

Artikel 1.

Het is verboden tijdens gevechtshandelingen de bajonet geplaatst te hebben. Dit
behoudens bij die bijeenkomsten waar dit door de leiding of organisatie
uitdrukkelijk wordt verlangd c.q. voorgeschreven. In die gevallen is het niet
toegestaan het handgemeen aan te gaan.

Artikel 2.

Het is verboden tijdens gevechtshandelingen de laadstok te gebruiken (behoudens
bij die bijeenkomsten waar dit door de leiding of 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 een langere patrouilles e.d.

Artikel 3.

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 vonken te worden
meegevoerd in b.v. jaszak, ransel of broodbuidel.

Artikel 4.

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 of filecloser.
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.

Artikel 5.

Vuurwapens met vuursteenontsteking die gebruikt worden in de linie moeten,
indien technisch mogelijk, voorzien zijn van een flashguard.

Artikel 6.

Om diverse redenen, o.a. brandgevaar, is het verboden na het laden de papieren
patroonhuls in de loop(monding) te laten zitten.

Artikel 7.

Het is verboden op een geladen wapen een tompion of andere mondingbescherming
te plaatsen.

Artikel 8.

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.

Artikel 9.

Bij het vuren in verspreidde formatie moet gelet worden op veiligheid van de
anderen.

Het is verboden te vuren indien zich voor de loopmonding een collega bevindt
Artikel 10. binnen 15 meter en binnen een hoek van 45º gerekend vanaf de ziel-as. Binnen 7,5
meter is dat verboden binnen een hoek van 60º gerekend van af de ziel-as.
Artikel 11. Het is verboden te "sneuvelen" met een geladen wapen.
Gerolde patronen moeten worden bewaard in een goed afsluitende patroontas dan
wel andere container welke de patronen behoudt voor weersinvloeden en externe
Artikel 12. ontstekingsbronnen. Extra patronen die buiten de patroontas door de man worden
meegevoerd in het veld, bevinden zich bij voorkeur per tien stuks in pakjes van
stevig papier verpakt in ransel of broodzak.
Artikel 13.

Patronen die niet aan minimale voorwaarden van kruitdichtheid en stevigheid
voldoen dienen door het kader in beslag te worden genomen en vernietigd.

Artikel 14.

Kruitvoorraden (bij infanterie) bevinden zich in verpakkingen van maximaal 1 kg
verdeeld over de tenten, onder verantwoordelijkheid van de individuele leden, in
Napoleontische Associatie der Nederlanden
KvK ’s-Hertogenbosch V220226
Postbank 7363414

Napoleontische Associatie der Nederlanden
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 antistatische 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.
Artikel 15.

Na afloop van een schermutseling of veldslag dient het terrein te worden
gecontroleerd op aanwezigheid van volle patronen.

Paragraaf 3.02

Cavalerie

Artikel 1.

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.

Artikel 2.

De deelnemer is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn (eigen) paard.

Artikel 3.

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 (duidelijk onderbouwde) veiligheidsredenen kan
verbieden.

Artikel 4.

Vanaf een afstand van ca. 30 meter mag niet meer op cavalerie worden gevuurd.
Cavalerie mag infanterie en artillerie niet dichter dan ca. 5 meter naderen (indien het
terrein en/of de aantallen van de eenheden dit wensen zal na overleg en afspraak
met de NAN, hiervan in alle redelijkheid/veiligheid afgeweken kunnen worden).
Elke handeling gericht op het schrik aanjagen van paarden is verboden.

Artikel 5.

Probeer nooit loslopende paarden te 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.

Artikel 6.

Het is ten strengste verboden om op een vuurwapen te slaan, OOK NIET OP DE
BAJONET, het wapen kan, wanneer het geladen is, afgaan in uw gezicht.

Artikel 7.

Wanneer het terrein, het paard of de ruiter door de aangewezen veiligheidsofficier
ongeschikt worden bevonden voor een charge, kan dit betekenen dat de ruiter in
kwestie zich buiten het "slagveld" zal moeten begeven om dit probleem op te lossen.

Artikel 8.

Bij een cavalerie "aanval" in golven om infanteriecarré’s heen, gaat de eerste golf
binnen rijden, de tweede golf gaat hier altijd BUITENOM; dit om te voorkomen dat
de paarden geen kant meer op kunnen en er voor kiezen door de infanterie heen te
gaan.

Artikel 9.

Bij re-enactment zijn "malende bewegingen" met een sabel ten strengste verboden.

Wanneer een ruiter die het hem toebedeelde paard in gevaar brengt of niet goed
Artikel 10. verzorgd, volgen er sancties. De prioriteit van iedere ruiter ligt bij zijn paard, het
dier heeft niet, zoals U zelf, gekozen om deel te nemen aan een "veldslag".
Wanneer U, onverhoopt toch, door een tegenstander te hard of op onder artikel 7
genoemde plaatsen geraakt wordt, ga dan ALTIJD naar de dichtstbijzijnde
Artikel 11.
veiligheidsofficier en meld dit hem. Deze zal er zorg voor dragen dat uw klacht
behandeld wordt of eventueel ingrijpen wanneer dit nodig blijkt.
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Paragraaf 3.03

Artillerie

Artikel 1.

Kruitvoorraden en ladingen dienen op veilige afstand (tussen de 5 en 10 meter) van
het geschut bewaard te worden in een afsluitbare kist. De opslag (bij het
kampement) dient duidelijk aangegeven te worden(markeringen of omheiningen)
zodat derden voorzichtigheid kunnen betrachten (bv. gebruik van vuur, roken etc.).
De artilleriecommandant draagt de verantwoordelijkheid hierover en heeft de
bevoegdheid derden die zich niet aan de veiligheidsafstand houden te rappelleren.

Artikel 2.

Geschut mag slechts dan worden aangevallen indien men zich er van heeft
overtuigd dat het niet geladen is. Bij het stuk dient minstens een 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 eendheden.
Veiligheidsaanwijzingen door de stuks bemanning, ook als ze "dood" of gevangen
zijn, moeten altijd met stipt worden opgevolgd.

Artikel 3.

Bij re-enactment wordt niet "opgestopt" geschoten. Bij demonstraties wordt er alleen
dan "opgestopt" geschoten als daar voldoende ruimte voor is. Dit is ter beoordeling
aan de dienstdoende artillerieofficier.

Artikel 4.

Binnen een straal van 5 meter van de, in artikel 1 genoemde kruitkist, mag geen
vuur zijn. Dus ook geen brandende lontstok.

Artikel 5.

Indien na het commando "staakt-het-vuren" een kanon nog geladen is, dient dit
gemeld te worden aan de dienstdoende artillerieofficier. Deze bepaald wanneer het
kanon alsnog afgeschoten mag worden.

Artikel 6.

Na ieder schot moet er (nat) gewist worden.

Artikel 7.

In het geval dat het kanon niet afgaat, moet dit gemeld worden aan de dienstdoende
artillerieofficier. Na 1 minuut wordt er (voorzichtig!) een nieuwe lont geplaatst. Er
mag geen nieuw kruit geplaatst worden! Na deze handeling wordt een nieuwe
poging ondernomen het kanon af te schieten. Indien het kanon wederom niet afgaat
dient er na 5 minuten eerst (voldoende) water in het zundgat en vervolgens in de
loop gegoten. Vervolgens dient, met behulp van de visiteerstok, voorzichtig de
lading uit de loop gehaald te worden en in een emmer water gedeponeerd. Let
hierbij bijzonder goed op; de lading kan nog ontbranden.

Artikel 8.

De aanwijzingen van de dienstdoende NAN artillerieofficier dienen te allen tijde
opgevolgd te worden.
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