Nieuwsbrief SV Beilen
Beilen: 23-08-2017
Beste collega schutters,
Vrijwilligers gezocht voor de wedstrijden
Voor de aanstaande wedstrijden in september, oktober en november (zie de agenda onderaan
de nieuwsbrief) kunnen we nog vrijwilligers gebruiken. Mocht u zin hebben om mee te helpen
tijdens de wedstrijden dan kunt u zich melden bij Sophia van Slochteren, Randy Seubring en
Peter Stuart. We horen graag van u.
Demo avond Historische wapens
De demo zondag van de sectie historische wapens die we in de agenda hadden staan is
verplaatst naar dinsdagavond de 17e Oktober. Vanaf ca. 20:00uur kunnen alle leden kennis
maken zwartkruit en/of historische wapens. Dit is dus tijdens een reguliere verenigingsavond.
Er liggen dan in de kantine diverse wapens welke men kan aanschouwen en op de 50 meter
baan kan men de wapens in actie zien. Daar waar mogelijk kan men zelf ook met diverse
wapens een schot wagen. We nodigen u van harte uit om deze avond bij te wonen.
Verplaatsing reguliere historische wapens schieten naar de dinsdagavond.
Per heden zal het zwartkruit/historische wapens schieten verplaatst worden naar de
dinsdagavonden. Hiermee komt de 3e zondag van de maand schieten volledig te vervallen!
Voor de schutters/leden die hier nu (al) aan deelnemen zal dit worden plaatst naar de 3 e
dinsdag van de maand en kan er om ca. 20:30uur worden geschoten tot 22:00uur. De eerst
volgende gelegenheid voor deze sectie is dan al op dinsdagavond: 19 september !
De deelnemers dienen net als voorheen de baan te stofzuigen en schoon achter te laten. Op
deze avonden kunnen de reguliere schutters gewoon blijven schieten. Maar men dient vanaf
20:30 uur dan wel rekening te houden met de rook, kruitdampen en het lawaai van de
zwartkruit schutters.
Nieuwe discipline bij SV-Beilen: IPSC
IPSC is een extra discipline welke wij binnen de SV gaan opnemen en dit behoeft een eigen
trainingsmoment. Dit zal zoals het nu lijkt op zondag ochtenden te gaan plaats vinden. Welke
zondagen dat zullen gaan worden en op welke tijden volgen nog. De schutters/leden die aan
IPSC kunnen (lees: “mogen”) deelnemen worden hiervan apart op de hoogte gebracht.
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29 & 30 September 2017
6 & 7 Oktober 2017
17 Oktober
3 & 4 November 2017
2 & 3 Maart 2018
9 & 10 Juni 2018 (planning)

Agenda 2017 & 2018:
Militair Geweer
Militair Pistool Open & Battle of the Korpsen
Kennismakingsavond Zwartkruit/Historische wapens
AK Service Pistol (licht & zwaar)
DK Militair Pistool
NK-2018 Militair Pistool (Jubileum SV-Beilen)

Met vriendelijke groet,
Wedstrijdcommissie & Bestuur SV-Beilen
Bijlage: baancommandantenlijst

