Nieuwsbrief SV Beilen
Beilen: 10-01-2018
Beste collega schutters,
UITNODIGING: ALGEMENE LEDEN VERGADERING
Op dinsdagavond de 20e Februari 2018 houden we weer onze ALV. De aanvang van de
vergadering is om 20:00uur. Binnenkort krijgt u via de email allemaal nog een uitnodiging.
Op deze avond zal tevens de einduitslagen bekend worden gemaakt van de interne competitie
van 2017. Let op, op deze avond zal er géén schieten zijn !
Verslag KKG en GKG Steel Plate Shooting.
Op dinsdag avond de 28e november werd voor de eerste keer “steel plate” schieten
georganiseerd voor de disciplines KKG en GKG. Op voorhand was de belangstelling al
bijzonder groot te noemen en op de avond zelf kwam dit dan ook tot uitdrukking. De hele
avond door was de baan volop bezet met belangstellenden en schutters.
Voor de KKG liefhebbers werden door wapenhandel Slendebroek 4 prachtige semi
automatische geweren beschikbaar gesteld. Dit waren twee Smith & Wesson M&P en twee CZ
512 geweren. Deze laatste 2 geweren zijn de nieuwste wapens uit het CZ programma. Tevens
was Wim Slendebroek ook nog eens zo vrijgevig om de bijbehorende .22LR munitie
beschikbaar te stellen. De SV-Beilen wil hierbij dan ook Wim Slendebroek nogmaals hartelijk
danken voor zijn bijdrage aan deze succesvolle avond.
Het omver schieten van de “plates” zelf viel een groot aantal klein kaliber schutters in het
begin zwaar tegen. Aan de wapens lag het niet maar meer aan de ervaring van de schutters
om op 50 meter de kleine plaatjes te raken. Naarmate de avond vorderde kreeg men meer
ervaring en kon men er niet genoeg van krijgen.
Voor de groot kaliber geweer schutters was het een ander verhaal. De speciale kunststof
doelen boden (zoals verwacht) meer weerstand. De schutters die hun wapens met snelle
patronen meebrachten ontdekten dat de projectielen de platen doorboorden en daardoor
alleen maar wat bleven schommelen aan de installatie. De mannen waren gelukkig niet voor
een gat te vangen en er werd rap van wapen en munitie veranderd waardoor de platen alsnog
van de installatie vielen.
Gezien het enthousiasme van de deelnemers willen we dit waar mogelijk weer gaan
organiseren. Er kwamen zelfs verzoeken om dit ook op te nemen voor de Interne Competitie.
Gekeken zal worden of KKG op de KKP-installatie geschoten kan worden op 20 meter afstand
onder de auspiciën van de sectie “Action Shooting”.
De organisatie bedankt Wim Slendebroek voor zijn bijdrage en de deelnemers die deze avond
tot een succes hebben gemaakt.

Verslag Schiethuus bokaal
Op woensdag de 20e december werd het jaarlijkse schiethuis bokaal gehouden. De avond
wederom omlijst met gezelligheid en collegialiteit aangevuld met de diverse snacks/hapjes.
Deze laatsten werden door het COM als vanouds bereid.
Vanuit de SV-Beilen hebben uiteindelijk 23 leden deelgenomen (een mooie vertegenwoordiging) en het COM deed mee met met 12 leden. Van de 23 SV-Beilen leden waren ook 4
nieuwe leden die hebben deel genomen die zich op dat moment nog in de trainingsfase
bevonden. Deze nieuwe leden waren allen al instaat om uitstekende scores in te leveren.
In 2018 zal op verzoek van het COM het Schiethuus Bokaal verschoven worden ergens in de
maand november. Hierdoor is het voor meer COM leden mogelijk hier aan deel te nemen zodat
er ook een meer gelijkwaardig deelnemersveld zal ontstaan. Tevens zal gekeken worden of de
opzet van de wedstijd aangepast kan worden.
De scores waren dit jaar: een gemiddelde van 180,2 punten per schutter voor de SV-Beilen
leden en 144,0 punten voor de het COM leden.
Nieuw competitie jaar (2018)
Per 1-1-2018 zijn we weer gestart met een nieuw competitie jaar, vanaf dat moment kunt u
weer uw 12 (verplichte) series inleveren. Mocht u van discipline willen overstappen dan is dat
uiteraard mogelijk, dit kunt u doorgeven aan Peter Stuart.
Zoals bekend is het mogelijk om aan meerdere disciplines deel te nemen, daarbij wel
aangetekend dat men minimaal 1 discipline volledig moet afronden. Het advies is om eerst 1
discipline te voltooien alvorens met een 2e te starten (uiteraard daar waar mogelijk).
Er zal tevens een nieuwe discipline worden toegevoegd, dit is: “klein kaliber precisie geweer”.
Deelname hieraan is uitsluitend mogelijk mits men reeds een andere discipline volledig heeft
afgerond. Voor uitleg over de juiste regels en wapenkeuze kunt u zich wenden tot collega
schutter Jaco van der Vlies.
EXTRA: Vergeet niet uw naam op de ingeleverde kaarten te noteren, in de eerste 2 weken
van 2018 zijn er reeds 4 schutters geweest die niet hun naam vermeld hebben. Deze kaarten
worden helaas niet in de competitie opgenomen!
Wij wensen u allen een succesvol en vooral sportief 2018 toe.

*
*
*
*

Voorjaar 2018
2 & 3 Maart 2018
9 & 10 Juni 2018 (planning)
19 & 20 Oktober 2018

Agenda 2018:
Interne wedstrijd voor geweer schutters
DK Militair Pistool & SP Ranking
NK-2018 Militair Pistool (Jubileum SV-Beilen)
SP Wedstrijd & MP Ranking

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

