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Let tijdens alle 
werkzaamheden te allen 

tijde op uw eigen en 
andermans veiligheid. 



  



 Transport schietmaterialen 
aanhangwagen 

Transport  dient te 
geschieden door een 
landbouwvoertuig dat 
voorzien is met 
aansluiting voor 
luchtremmen. 

Aanhanger is alleen 
geschikt voor langzaam 
verkeer. 



Laden en lossen materialen 

Het laden en lossen 
van de materialen 
dient bij voorkeur te 
geschieden met 
behulp van een 
verreiker, heftruck 
of laadschop. 



Machinist hijskraan 

De kraanmachinist 
is belangrijk 
persoon tijdens het 
plaatsen van de 
schietbomen. 

 

Hij dient vakbe-
kwaam te zijn. 



Schietbomen op aanhanger. 

Schietbomen liggen 
links en recht van de 
aanhanger op een bok. 
In het midden liggen 
de aanlegpalen.    
Tegen de schietbomen 
worden de harken 
geplaatst.  



Afnemen van de schietbomen. 

Het afnemen van de  

schietbomen moet  

voorzichtig en door een 

vakkundige chauffeur  

gebeuren. 



Afnemen van de schietbomen. 

Het afnemen van de  

schietbomen moet  

voorzichtig en door een 

vakkundige chauffeur  

gebeuren.  

 



Afnemen van de schietbomen. 

Het afnemen van de  

schietbomen moet  

voorzichtig en door een 

vakkundige chauffeur  

gebeuren. 



Schietbomen uitleggen. 

Schietbomen uitleggen 

voor te koppelen. 

 

De schietbomen 

bestaan uit 4 stukken 

te weten: 

Ondermast 1 stuk. 

Bovenmast 2 stukken. 

Hark 1 stuk. 

De bovenmast wordt  

verbonden door 2  

flenzen, aan elkaar 

gemonteerd door 4  

bouten. 



Schietbomen uitleggen. 

Schietbomen uitleggen 

om te koppelen. 



Koppelen schietbomen. 

Koppelen ondermast 

met onderste gedeelte  

van de bovenmast. 



Koppelen schietbomen. 

Koppelen ondermast 

met onderste gedeelte  

van de bovenmast. 



Koppelen schietbomen. 

Koppelen van de  

bovenmast. 

 

Let op dat het 

bovenste gedeelte met  

het U, waar de hark op 

bevestigt wordt, aan de  

voorkant zit. 



Koppelen schietbomen. 

Koppelen van de  

bovenmast. 

 

Bij het aandraaien van  

de bouten is ook de  

stelregel van toepassing 

“vast is vast”.  

 



Koppelen schietbomen. 

Koppelen van de  

ondermast met de  

bovenmast d.m.v. 

diwidagstaaf. 



Tuien aan schietbomen. 

De 3 tuien aan de  

bovenmast vast maken 

voor dat de schietboom  

wordt recht gezet. 



Hijsen schietbomen. 

Bevestigen van de strop 

om de mast. 

 

Van te voren de 3 tuien  

aan de bovenmast  

vastmaken. 



Hijsen schietbomen. 

De schietboom wordt 

opgehesen. 



Hijsen schietbomen. 

De schietboom komt 

vrij van de grond. 



Hijsen schietbomen. 

De schietboom laten zakken in het gat. 

 

De gaten voor de plaatsing van de  

schietmasten moeten minimaal  

geboord worden met een diameter  

van 20 CM op een diepte van 120 CM. 



Hijsen schietbomen. 

De schietboom laten zakken in het gat. 

De bovenkant van de zijplaten die  

gemonteerd zijn op de ondermast is de  

maatvoering bovenkant maaiveld. 

 

Het is van groot belang dat men een  

vakkundige kraanmachinist tot zijn 

beschikking heeft. 



Vastzetten schietbomen. 

De schietboom richten 

en met een waterpas  

recht zetten. 

 

De schietboom vast 

zetten en grond goed  

aanstampen. 



Geplaatste schietbomen. 

  



Harken op schietbomen. 

Het plaatsen van de 

harken op de  

schietbomen. 



Harken op schietbomen. 

Op deze afbeelding is de  

hark gemonteerd  

door middel van 2  

bouten. 



Harken op schietbomen. 

Rekening houden met  

de lange pen, van de  

latten, in de onderbalk  

plaatsen. 



Harken op schietbomen. 

Als de lat geplaatst is in  

de onderbalk deze naar  

de bovenbalk in  

schuiven. 



Harken op schietbomen. 

Als alle latten geplaatst  

zijn de dewidagmoer  

handvast aandraaien. 



Beschermlat aanbrengen. 

Beschermlat aanbrengen 
bovenste stuk van de stang. 

Onder de hark. 



 Schietbomen. 

De schietbomen 

volledig geplaatst. 



 Schietbomen. 

De gaten voor de plaatsing  

van de aanlegpalen is  

variabel in verband met 

de diversiteit van de  

doorsnede van deze. 

De diepte is ± 80 CM. 



 Aanlegpalen. 

De aanlegpalen 

volledig geplaatst. 



 Opladen schietbomen. 

Het opladen van de  

schietbomen. 

Doe dit voorzichtig,  

zorgvuldig en veilig. 



 Veiligheid. 
Zoals aan het begin reeds is bekend gemaakt dient u bij alle  

werkzaamheden rekening te houden met uw en andermans veiligheid  

en welzijn. 

Zorg ten alle tijden voor een ervaren kraanmachinist. Dit geld ook voor  

het bedienen van een heftruck cq laadschop. 

Tijdens de hijswerkzaamheden en het optrekken van de schietbomen  

dienen zich geen personen onder de schietboom te bevinden. 

Het is ten zeerste aan te raden dat de organisatie tijdens het opbouwen  

en afbreken van het schietterrein een EHBO doos tot zijn directe  

beschikking hebben. 

Dit willen we ten alle 

tijden voorkomen.  


