Nieuwsbrief SV Beilen
Beste collega schutters,

Beilen: 25-Februari-2017.

Datum en uitnodiging ALV 2017.

Op 28 februari a.s. zal de ALV worden gehouden. Op deze avond zal ook de prijsuitreiking
voor de interne competitie van 2016 plaats vinden. Dit jaar zijn het record aantal van 15
prijzen te vergeven. Mocht u tijdens de ALV niet aanwezig zijn en u heeft een prijs gewonnen
dan zal uw prijs naar de eerst volgende schutter in de lijst gaan. We nodigen u allen van harte
uit om de ALV bij te wonen. Uiteraard ontvangt u van het bestuur nog een aparte uitnodiging.
GRAAG UW BIJZONDERE AANDACHT VOOR HET ONDERSTAANDE:
SV-Beilen is bijzonder trots op haar “Kroon” certificering en deze willen we graag behouden en
uitdragen. Dat betekend dat het bestuur, de instructeurs en de wedstrijdcommissie continue
alert en bezig zijn met de vaardigheden van haar leden/schutters. Er zijn de laatste maanden
veel ontwikkelingen binnen de vereniging geweest en het is verstandig dat we met elkaar
scherp blijven.
Het is gebleken dat de wapenvaardigheden en het naleven van de KNSA reglementen door
enkele leden inzake de interne competitie laat soms wat te wensen over laat. In de aankomende periode kan het zijn dat we enkele leden/schutters gaan benaderen tijdens het
schieten. Dit zal kunnen plaatsvinden door een bestuurslid, instructeur en/of de wedstrijdcommissielid voor een stukje persoonlijke begeleiding en advies.
Dit kan inhouden dat men benaderd zal worden op het naleven van bijvoorbeeld de regels met
betrekking tot de interne competitie. Maar ook kan men vriendelijk verzocht worden zijn of
haar wapenvaardigheid eerst weer te gaan verhogen (tot op een adequaat niveau) alvorens
men (weer) kan deelnemen aan bijvoorbeeld de dynamische disciplines. Als het ware even een
stapje terug om de persoonlijke wapen- en schietvaardigheden te verhogen.
Dit alles om de vereniging op een “kroon” waardig niveau te behouden. Tevens zorgt het er
ook voor dat u als schutter daar waar mogelijk op een hoger niveau gaat schieten en dat zal
velen moeten aanspreken. Enkele belangrijke punten van aandacht staan hier onder vermeld.
Wij rekenen op uw op medewerking en begrip.
Naleving KNSA & verenigingsreglementen t.b.v. de Interne Competitie.
In de afgelopen maanden (maar vooral de laatste weken) zijn er bij het bestuur en de
wedstrijdcommissie helaas enkele klachten binnen gekomen dat collega schutters het niet zo
nauw nemen met de reglementen. Deze klachten zijn op juistheid gecontroleerd en veel van
deze klachten bleken spijtig genoeg gegrond te zijn. Hieronder zijn de 4 meest voorkomende
onvolkomenheden voor u uitgewerkt.
1. Zittend en/of opgelegd geweer schieten is géén discipline, dit geldt voor élk kaliber, type
wapen, afstand en type discipline (KKG, KKK, GKG, GKK, Historisch). Een uitzondering is
benchrest, doch deze discipline doet niet (meer) meer mee aan de Interne Competitie. Men
dient uitsluitend staand, liggend of knielend geweer te schieten, heeft men hier moeite mee
dan kunt u zich melden bij een van de instructeurs !

2. Gebruik van een (richt)kijker op een wapen t.b.v. de IC is niet toegestaan, ook hiervoor is
geen discipline. Haal deze van uw wapen(s) en maak gebruik van de normale (vaste)
richtmiddelen. Een uitzondering is wederom benchrest, zoals vermeld doet deze discipline niet
(meer) mee aan de Interne Competitie. Daarbij geldt dat er voor benchrest aparte kaarten
benut moeten worden. Wenst u de kijker niet te verwijderen van uw geweer of het is niet
mogelijk om deze te verwijderen dan kunt u voor dit wapen voor geen enkele competitie
discipline de kaarten inleveren!
3. Gebruik de juiste schijf/kaart op de juiste afstand. Het is gebleken dat men zowel per abuis
alsmede willens en wetens een grotere kaart op een kortere afstand hangt. Vooral bij KKG en
KKP moeten we dit helaas wekelijks vaststellen.
4. Het twee handig schieten op o.a. KKP/KKR competitiekaarten. Dit is niet de bedoeling bij
pistool/revolver schieten op een Interne Competitie kaart. Het twee handig schieten t.b.v. de
interne competitie is voor behouden aan Service Pistool & Action Shooting. Bij “bepaalde”
trainingen en het afstellen van de wapens kan dit wel maar wees zo eerlijk om dit niet te doen
met uw competitie schijven/kaarten. Voor het het trainen van Service Pistol zijn aparte
schijven te koop en deze dient men dan ook te gebruiken.
Voor de goede orde combinaties van 1 & 2 en bij 3 & 4 vinden ook plaats en dat is al helemaal uit den boze. Wanneer we moeten vaststellen dat dit wederom heeft plaats gevonden
dan worden de schijven/kaarten als zijnde ongeldig aangemerkt en tellen dan ook niet mee.
Hou het eerlijk, wees sportief en collegiaal. ==> Hanteer de KNSA en verenigingsreglementen
en laat het niet zo ver komen dat de wedstrijdcommissie en/of het bestuur of zelfs een collega
schutter u hierop moet aanspreken !
Ophangen Klein Kaliber Karabijn schijven op de 50 meter baan.
Zoals iedereen heeft kunnen vaststellen is de verlichting op de 50 meter baan volledig
vervangen. Sinds het ophangen van de nieuwe verlichting is er extra aandacht geweest hoe
netjes men op de 50 meter baan schiet. Daarbij is ons opgevallen dat bij de discipline Klein
Kaliber Karabijn (kaarten hangen dan op 10 meter) er kans is dat men de beschermplaten
voor de verlichting op het 50 meter punt toch nog onbedoeld kan raken.
Derhalve is er besloten om per omgaande “alle” schutters vriendelijk te verzoeken om de KKK
schijven voortaan iets anders op te hangen ==> Hang de schijf een stuk lager aan de (grijze)
moederkaart. Zie de bijgevoegde foto hoe u de kaarten/schijven voortaan dient op te hangen.
De kaart kunt zelf middels tape, (was)knijpers of klemmetjes bevestigen.
Mocht u vaststellen dat een collega schutter dit (nog) niet toepast spreek hem/haar hier even
op aan met het vriendelijke verzoek om de schijf even iets lager te hangen. Namens het
bestuur hartelijke dank voor uw medewerking.
*
*
*
*
*
*
*
*

ALV 2017
3 & 4 Maart 2017
9 & 10 Juni 2017
September 2017
6 & 7 Oktober 2017
3 & 4 November 2017
2 & 3 Maart 2018
Medio 2018 (planning)

Agenda 2017 & 2018:
Algemene Leden Vergadering 2017 / 20:00uur
Militair Pistool DK
Service Pistol Open Ranking
Militair Geweer
Militair Pistool Open
AK Service Pistol (licht & zwaar)
DK Militair Pistool
NK-2018 Militair Pistool (Jubileum SV-Beilen)

Met vriendelijke groet,
Wedstrijdcommissie & Bestuur SV-Beilen
Bijlage: foto hoe nu de Klein Kaliber Karabijn kaarten op te hangen.

