Nieuwsbrief SV Beilen
Beilen: 22-December-2016

Beste collega schutters,

Verslag Schiethuus Bokaal
Op woensdagavond de 21 december werd het jaarlijkse Schiethuis Bokaal georganiseerd. De
opkomst was ook dit weer jaar zeer groot, vanuit de SV Beilen hadden we 22 deelnemers.
Deze hebben de eer van de vereniging hoog weten te houden, want de SV-Beilen heeft 5,7
punten verschil gewonnen van Het COM. Zie de bijlage met de uitslagenlijst.
e

Al met al was het buiten het schieten zelf ook een zeer geslaagde avond. Onderling was de
sfeer tussen de SV en Het COM leden eentje van gezelligheid en collegialiteit. Ook dit jaar
heeft Het COM groots uitgepakt met snacks en hapjes. Al met al kunnen we terugkijken op
een buitengewoon geslaagde avond en willen het bestuur en de wedstrijdcommissie de
vrijwilligers van de SV en Het COM hartelijk danken voor hun hulp en inzet. Mede door hun is
dit alles mogelijk gemaakt.
Enorm teleurgesteld:
Enorm teleurgesteld heb ik woensdag avond de 7e december moeten constateren dat er
wederom een lamp op de 50 meter baan is stuk geschoten. Dit is maandag- of dinsdagavond
daar voor gebeurd, door 1 van onze eigen leden dus! Wederom, ja ook een 2 tal weken daar
voor is er een lamp kapot geschoten!
Deze lampen kosten ca. €400 per stuk en dienen dus te worden vervangen, een forse tegenvaller in mijn beleving. Ik kan op dit moment nog niet zeggen of het onkunde of opzet is
geweest. In het eerste geval zoek een trainer die je kan helpen de kaart te raken en niet de
lampen aan het plafond.
In het tweede geval zoek zelf een andere vereniging of laat je door mij helpen de vereniging
te verlaten. Er van uit gaande dat dit een ongelukje is geweest. Ik kan het maar moeilijk
geloven er zitten ook nog eens 2 gaten in die lamp (zie bijlage). Meldt dit soort zaken!
Ik kan me namelijk niet voorstellen dat je niet merkt wanneer je 1 van de lampen van het
plafond schiet. Wanneer er geen melding van wordt gedaan ontstaat de indruk dat 1 van onze
leden dit met opzet doet met alle gevolgen van dien.
Laat dit tevens een melding zijn naar de baancommandanten van dienst. Baancommandant
ben je op de baan en niet voor een beeldscherm.
Aanvullende notitie van de redactie: Een groep van 5 vrijwilligers offert zijn vrije tijd op tijdens de kerstvakantie om de
lampen te vervangen en de beschermplaten te herstellen. Dus buiten de kosten gaan er ook een hoop man uren verloren aan
deze zinloze actie.

Jan Kiers

(uw voorzitter)

Aanpassing disciplines t.b.v. de Interne Competitie 2017.
Per 1-1-2017 zijn er 3 aanpassingen inzake de disciplines die geschoten kunnen worden
binnen de interne competitie. Wegens te geringe belangstelling en deelname aan de disciplines
“Benchrest”, “.30M1” en “Historisch & Zwart Kruit” zullen deze niet meer in de competitielijsten worden opgenomen. Hiervoor kunt u per 1-1-2017 geen kaarten meer inleveren.

De disciplines .30M1 en GKG zullen weer samengevoegd worden, men kan de .30M1 kaarten
wel apart benutten voor de .30M1 geweren en dan als zijnde een GKG kaart inleveren.
Uiteraard kunnen deze 3 disciplines nog steeds gewoon geschoten worden. Mocht er op een
later tijdstip weer volop belangstelling en/of deelname voor zijn dan kunnen we het vanzelfsprekend wel weer opnemen.
Voor wat Zwart Kruit (Historisch) betreft is hiervoor nog steeds plek en ruimte voor extra
schutters om hier aan deel te nemen. Informeer bij het bestuur naar de mogelijkheden of kom
eens een keer kijken tijdens het zwart kruit schieten.
Aanpassing avonden t.b.v. Service Pistol en Action Shooting
Per 5-1-2017 zal er voortaan voor de secties Service Pistol en Action Shooting op de donderdag avonden geschoten worden.
Dit zal dan om de 2 weken gaan plaats vinden (dit zijn de oneven weken) net zo als dit voor
heen ook het geval was. Het schieten op de woensdagen zal hiermee komen te vervallen.
Prijzen en verkrijgbaarheid munitie.
De oplettende schutter heeft kunnen vaststellen dat de SV behoorlijke aantallen munitie en
kaarten heeft ingekocht. Hierdoor hebben we een behoorlijke besparing op de aanschafprijs
kunnen realiseren. Mede hierdoor zijn we ook instaat de verkoopprijzen voorlopig op het
huidige niveau te houden. Dit betreft vooral .22LR (CCI*) en 9mm munitie.
Voor de Nagant en Enfield (GKG) munitie is wel een kleine aanpassing. Dit betreft het aantal
patronen per (plastic) doosje. Voorheen was dit 10 patronen dit is verhoogd naar 20. Het
bleek voor zowel de schutter, de baancommandanten en voor de munitieregistratie (verkoop)
praktischer te zijn. Wanneer de huidige voorraad bulkverpakking op is stappen we compleet
over naar kant en klare kartonnen doosjes waarbij de munitie al per 20 stuks is verpakt.
Kaarten / Schijven.
Zoals reeds vermeld zijn er ook een hele hoop kaarten/schijven ingekocht, deze liggen zoals te
doen gebruikelijk in de bestuurskamer opgeborgen. Tijdens het bestellen van de kaarten is
gebleken dat er diverse pakken kaarten zijn opgebroken en tijdens het inruimen van de
kaarten kwamen we nog veel meer losgetrokken pakken tegen. Dit is absoluut niet de
bedoeling!
Om te beginnen zijn de kaarten verkrijgbaar bij de baancommandanten en zijn geen zelfbedieningsartikel. Er is tevens een speciale kaartenbak waar o.a. de MP & SP schijven reeds
voor gebruik klaar liggen. Beide bakken worden regelmatig aangevuld door het bestuur. Mocht
er toch ergens een tekort van zijn in de daarvoor aangewezen bakken dan kunt zich wenden
tot een van uw bestuursleden. Het is niet de bedoeling dat men zelf de kaarten uit de bestuurskamer haalt. Zo doende houden we de in- en verkoopadministratie en registratie zuiver.
Onze hartelijke dank voor uw medewerking.
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3 & 4 Maart 2017
9 & 10 Juni 2017
September 2017
Oktober 2017
November 2017

Agenda 2016 & 2017:
Militair Pistool DK
Service Pistol Open Ranking
Militair Geweer
Militair Pistool Ranking
Service Pistol Ranking

Met vriendelijke groet,
Wedstrijdcommissie & Bestuur SV-Beilen
Bijlage: foto beschadigde lamp 50mtr baan / Uitslagenlijst Schiethuus Bokaal
* Eerst zal het restant S&B .22LR patronen verkocht/verschoten worden alvorens de CCI beschikbaar zal worden gesteld !

