Nieuwsbrief SV Beilen
Beilen: 26-09-2016.
Beste collega schutters,
kort verslag Nederlands Kampioenschap Service Pistol
Op 23, 24 en 25 september werd de NK-SP gehouden, er kan met recht vermeld worden dat
dit een zeer groot succes was. Binnen de SV hadden we 6 gekwalificeerde schutters en hebben
allen een goede prestatie neergezet. Zie de uitslagenlijst. Wel hadden we graag iets meer
gekwalificeerde (gast)schutters willen ontvangen, doch dit had helaas niet zo mogen zijn. Wat
niet weg neemt dat het gemiddelde niveau van de deelnemers zeer hoog was.
Dit NK weekend is mede zo goed verlopen door de uitmuntende inzet alle vrijwilligers, dit was
anders niet mogelijk geweest. Het bestuur en de wedstrijdcommissie bedankt dan ook in het
bijzonder alle vrijwilligers voor hun bijdrage. Zie ook de Facebook pagina van SV Beilen
voor o.a. foto's.
Service Pistol opgenomen in de Interne Competitie
Het bestuur kan verheugd vaststellen dat de belangstelling voor Service Pistol zeer sterk is
toegenomen. Tevens doen een aantal leden mee aan externe wedstrijden en zelfs aan het
afgelopen NK. Derhalve is besloten om dan ook per september 2016 Service Pistol in de
internecompetitie op te gaan nemen.
Voor die leden die nog geen SP schieten maar hier wel serieuze belangstelling voor hebben
kunnen zich bij het bestuur melden voor nadere informatie over de mogelijkheden.
Verenigings-doe-dag
Op zaterdag de 3e september was er weer de verenigings-doe-dag, er stonden een groot
aantal klussen op stapel. Zoals gebruikelijk is alles weer goed gereinigd en schoon gemaakt
maar dit jaar stond er een extra grote klus op het programma. De 25 meter baan werd
helemaal opgeknapt en klaar gemaakt voor de Nederlands Kampioenschap Service Pistol.
Helaas zijn er dit keer toch wel diverse zaken blijven liggen omdat er dit jaar aanmerkelijk
minder vrijwilligers waren. De opkomst was helaas te laag om o.a. de 50 meter baan ook nog
onder handen te nemen en om de 25 meter baan volledig te verven. Hopelijk kunnen we een
volgende keer op meer vrijwilligers rekenen. Vanzelfsprekend bedankt het bestuur hartelijk de
vrijwilligers die zaterdag de 3e september zeer veel en super werk hebben verricht.
Binnenkort is er ook weer een “Open Dag” en we moeten daarvoor nog de nog niet afgeronde
werkzaamheden afwerken. We kunnen uw hulp hierbij gebruiken, nadere informatie volgt.
*

21 December

Agenda 2016:
Schiethuus bokaal (SV Beilen, het COM, Vulcanus)

Met vriendelijke groet,
Wedstrijdcommissie & Bestuur SV-Beilen
Bijlage: uitslagenlijst NK Service Pistol

