Basiscursus buksmeesters
De buksmeester is de functionaris, die binnen de schutterij verantwoordelijk is voor het
beheer van de wedstrijdbuks(en). Hij of zij is bij alle activiteiten, waarbij de buks gebruikt
wordt aanwezig om de omgang met het wapen in goede banen te leiden. Hij of zij is op de
hoogte van alle vigerende wet-en regelgeving, die betrekking heeft op zijn of haar functie.
Voor een volledige cursusomschrijving kijk op
https://sites.google.com/site/olsbuksmeester/Home.
Deze cursus zal gegeven worden bij voldoende inschrijvingen (Met een maximum van 45
personen). Deze cursus zal gegeven worden in een vijftal sessies en wel te weten op:
Ook in het najaar van 2016
organiseert de Oud Limburgse
Schuttersfederatie wederom
enkele cursussen en dit betreft
dan:








Basiscursus
buksmeester
Praktijkcursus
buksmeester
Herhalingscursus BHV
voor buksmeesters
Cursus Commandant
oude exercitie
Cursus Commandant
nieuwe exercitie
Cursus Commandant
gilde exercitie
Cursus jurylid

De inschrijvingen voor deze
cursussen zijn vanaf nu mogelijk
door het downloaden van het
inschrijfformulier via de website
www.olsfederatie.com
(OLS-Federatie-Downloads –
inschrijfformulier cursussen Oud
Limburgse Schuttersfederatie).
Deze inschrijfformulieren kunt
sturen naar de Oud Limburgse
Schuttersfederatie, Vossestaart
1, 5803 LN te Venray of via mail
olsfederatie@home.nl.
Wilt u voortaan alle
nieuwsbrieven van de Oud
Limburgse Schuttersfederatie in
uw mailbox ontvangen, mail dan
uw mailadres naar
Olsfederatie@home.nl







Zaterdag 15 oktober 2016 van 09.00 uur tot 16.00 uur in het Baexheimerhof te
Baexem.
Zaterdag 12 november 2016 van 08.30 uur tot 16.00 uur in het schutterslokaal van
de schutterij Sint Sebastianus Herkenbosch.
Dinsdag 22 november 2016 van 19.30 uur tot 22.30 uur in het Baexheimerhof te
Baexem.
Zaterdag 26 november 2016 van 09.00 uur tot 16.00 uur in het opleidingscentrum
‘Alles Paletti’ in Maasbree.
Zaterdag 03 december 2016 van 09.00 uur tot 12.00 uur in het Baexheimerhof te
Baexem.

Praktijkcursus buksmeesters
De praktijkcursus is er op gericht de kennis en de praktische vaardigheden van de
buksmeester te verbreden en te verdiepen. Veiligheid op de werkplek is daarbij het centrale
thema en de navolgende competenties worden behandeld.
 Ten aanzien van de competentie techniek van het gieten.
 Ten aanzien van de competentie techniek van het laden en herladen van munitie.
 Ten aanzien van de competentie techniek bepaling van de kruitladingen en het
schotbeeld.
 Ten aanzien van de competentie techniek inschieten van de buks.
 Ten aanzien van de competentie wapen onderhoud.
Deze cursus zal worden gehouden op zaterdag 08 oktober 2016 van 09.30 uur tot 17.00 uur
in het schutterslokaal van de schutterij Sint Catharina Stramproy.

Herhalingscursus BHV voor buksmeesters
Vanuit de Vereniging van OLS-buksmeesters mochten wij vernemen dat er behoefte bestaat
voor een herhalingscursus BHV voor buksmeesters. Deelname is alléén mogelijk voor die
personen, die de basiscursus hebben gevolgd.
Er dienen minimaal 10 cursisten per dag deel te nemen om deze cursus doorgang te laten
vinden. Bij meer dan 15 cursisten, zal er een tweede docent ingezet worden en geldt een
minimum van 25 cursisten. De cursusduur is ½ dag (1 dagdeel), waarbij de volgende
onderwerpen worden behandeld: Reanimatie, stabiele zijligging, bloedblaren, splinters,
kleine blusmiddelen en brandwonden. In onderling overleg kunnen er specifieke
onderwerpen worden toegevoegd. De kosten voor deze cursus bedragen € 40,00 per
persoon.
Hiervoor zijn 3 datums gepland en wel te weten zaterdag 29 oktober 2016, zaterdag 5
november 2016 en zaterdag 12 november.

Voor alle cursussen geldt dat de aanmeldingen verlopen
via de federatiesecretaris van de Oud Limburgse
Schuttersfederatie.

