Nieuwsbrief SV Beilen
Beilen: 19-Augustus-2016
Beste collega schutters,
Klussendag: Zaterdag 3 september
e
Op zaterdag de 3 september is er weer de verenigingsklussendag. Ook dit jaar willen we
weer de enige zaken onderhanden nemen. Net als vorig jaar zal het gebouw, materialen en
interieur weer opgeknapt, schoongemaakt en onderhouden worden. Dit jaar is er wederom
een “open dag” medio oktober, maar dit jaar hebben we een extra evenement: Nederlands
Kampioenschap Service Pistol.
Voor beide evenementen willen we een goed visitekaartje afgeven. We kunnen vele handen
gebruiken dus geef u op om zaterdag de 3e september mee te helpen. Er zal het een en ander
geverfd moeten worden, alsmede diverse materialen vervangen en het grondig schoonmaken
van de banen.

Op de balie bij de baancommandanten ligt een intekenlijst maar u kunt zich ook opgeven bij
Jan Kiers, Roy Smith en Peter Stuart. Mocht u die zaterdag zelf nog besluiten om te komen
dan uiteraard ook van harte welkom. Iedere hulp kunnen we gebruiken, het bestuur rekent op
uw hulp en inzet.
Service Pistol i.p.v. regulier pistool schieten voortaan op de woensdagavonden
I.v.m. het uitblijven van enige belangstelling onder de pistoolschutters om ook op de twee
wekelijkse woensdagen te komen schieten is besloten om de 25 meter baan anders (beter) te
benutten.
Op de 50 meter baan blijft men Action Shooting schieten en vanaf 31 augustus is de 25
meter baan voor de Service Pistol schutters beschikbaar. Het is dan niet meer mogelijk om
regulier pistool te schieten per die datum, dit kan uitsluitend nog op de dinsdagavonden!
Het is wel belangrijk om te vermelden dat voor Service Pistol er minimaal 2 á 3 deelnemers
moeten zijn, dit i.v.m. bediening van de apparatuur en het opzetten/opruimen van de
materialen.
LET OP: Voor de Klein & Groot Kaliber Pistool schutters is het dan wel zaak om de nog in te
leveren kaarten/series zeer goed in de gaten te houden. U heeft vanaf heden slechts 15 á 16
keer (inclusief de feestdagen) de gelegenheid om uw interne competitie af te ronden! In
aansluiting op het bovenstaande: Er zijn helaas nog enkele pistool én geweer schutters die
geen of zeer weinig kaarten/series hebben ingeleverd. Het is zaak om dit z.s.m. op te pakken.
Belangrijk bericht voor herladers!
In de laatste uitgave van de (KNSA) Schietsport heeft u kunnen lezen dat u de kassabonnen
van al uw kruit aankopen voor 10 jaar (was 3 jaar) moet bewaren. Recente informatie wat zo
her en der binnen druppelt via diverse wapenzaken bevestigd dit ook nog eens. Namens het
bestuur en de sectie historische wapens (zwart kruit) wijzen wij u dan ook op deze nieuwe
regelgeving. U doet er verstandig aan een deugdelijke administratie aan te leggen inzake uw
kruit aankopen. Voor de leden die in het bezit zijn van een “Wecg erkenning” kunnen er van
op aan dat men hier vroeg of laat een controle op zal krijgen, laat u zich niet verrassen!

Verslag van een zondagmiddagje wapenonderhoud.
Op zondag de 17 juli hebben vrijwel alle wapens een grondige onderhoudsbeurt gekregen.
De 3 nieuwe wapens werden tevens nogmaals kort na hun eerste ingebruikname extra goed
nagelopen en ingeschoten/afgesteld. Deze middag is voornamelijk mogelijk gemaakt door de
vrijwilligers, voor sommigen was het zelfs de eerste keer dat ze een wapen binnenste buiten
hebben gekeerd en zo de wapens nog beter hebben leren kennen.
e

Andere vrijwilligers daarin tegen hebben zelfs hun eigen schoonmaakmaterialen meegebracht
en hun kennis benut voor de onderhoud aan de complexere wapens. De wapens kunnen weer
mee tot de volgende onderhoudsbeurt. Het was een gezellige middag en het bestuur bedankt
dan ook de vrijwilligers voor hun inzet.
Verslag Dynamisch Geweer
Op dinsdag de 19e Juli werd voor de 2e keer een kennismakingsavond voor de discipline
Dynamisch Geweer georganiseerd. De organisatie kan terugkijken op een zeer succesvolle
avond. De deelname was (ondanks de hitte) bijzonder groot en het was dan ook voor
sommige deelnemers lang wachten voordat men aan de beurt was.
Het treffen van de doelen bleek voor iedereen meer dan een behoorlijke uitdaging te zijn. Het
waren doelen en afstanden waar men normaal gesproken niet op schiet. Ook dat men met een
verenigingsgeweer moest schieten bleek niet mee te vallen wegens de eenvoudigere richtmiddelen. Al met al gaf dit dan ook een verrassende uitslag waarbij de verdeling tussen
beginnende en ervarende schutters op een gelijk niveau kwam te liggen.
De organisatie bedankt iedereen die heeft meegedaan en heeft meegeholpen om het tot zo'n
succes te maken. De uitslagenlijst treft u in de bijlages aan.
Schieten van meerdere disciplines voor de Interne Competitie.
Om onduidelijke redenen zijn er misverstanden inzake het schieten van meerdere disciplines
voor de interne competitie, derhalve een toelichting. Ja men kan en mag meerdere disciplines
schieten, graag zelfs. Doch het is de bedoeling (lees: verplichting) dat men minimaal 1
discipline volledig (12 series) uitschiet. Men doet er verstandig aan om 1 discipline af te
ronden alvorens een 2e discipline te gaan schieten. Dit voorkomt dat men aan het einde van
het jaar in de problemen komt, omdat wellicht geen van de gekozen disciplines afgerond is.
Nog even ter verduidelijking, het is voor Benchrest schieten zelfs verplicht door éérst een
andere discipline “volledig” af te ronden alvorens dat men hieraan kan deelnemen. Mocht men
toch reeds Benchrest willen schieten alvorens een andere discipline volledig afgerond is dan
worden de ingeleverde kaarten voorlopig nog niet opgenomen in de competitie!
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3 September
9-10 September
23-24-25 September
21 December

Agenda 2016:
Vereniging Klussendag
Open Ranking wedstrijd Service Pistol (opgave via baanplanner)
NK Service Pistol (deelname op basis van kwalificatie)
Schiethuus bokaal (SV Beilen, het COM, Vulcanus)

Met vriendelijke groet,
Wedstrijdcommissie & Bestuur SV-Beilen
Bijlage: uitslagenlijst dynamisch geweer

