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Beste collega schutters,
Baancommandantenlijst 2e helft 2018 (correctie)
In de bijlage treft u een gecorrigeerde baancommandantenlijst aan, helaas bleek er een foutje
ingeslopen te zijn. De data in januari 2019 bleken per abuis op de maandagen te zijn i.p.v. de
dinsdagen. Ondanks de zeer vele vragen en commentaren blijft de reguliere schietavond
uiteraard gewoon op de dinsdagen!
Het nieuwe baantransport systeem is geplaatst.
Het kan u niet ontgaan zijn, zie ook het live verslag op facebook. Op de 25meter baan is het
gehele kaarttransportsysteem vervangen alsmede 1 transport op de 50meter baan. Tevens zijn
de banen volledig opgeknapt en geheel opnieuw in de verf gezet.
Ook is er aan de buitenkant van het gebouw het nodige onderhoud aan pand verricht. Er was
een zeer strak en ambitieus tijdsschema opgesteld en het is gelukt om dit uit te voeren. Al met
al mogen we rustig vermelden dat door de vrijwilligers exceptioneel veel werk verricht is.
Daarbij mogen we trots zijn op het nieuwe kaarttransportsysteem. Het bestuur wil alle
vrijwilligers dan ook hartelijk dank voor hun buitengewone hoge inzet om dit alles
mogelijk te maken.
Gebruik van het nieuwe baantransport systeem
De bediening van de installatie is uiteraard ook nieuw. Het is een stuk eenvoudiger geworden. U
kiest voor de gewenste afstand op de kast boven u op het schietpunt. Daarna drukt u alleen op
de knop op het losse kastje, hiermee gaat de kaart naar voren en ook weer mee retour. Op de
25 meter baan is 1 extra baantransport aangebracht en daarmee is het aantal schietpunten van
5 naar 6 verhoogd, dus nog meer pistool schutters kunnen tegelijk van de banen gebruik
maken.
Er zal nog een aangepast kaart ophang systeem worden gemaakt door onze vrijwilligers wat nog
beter aansluit op ons gebruik. Op de schakelkast staan diverse afstanden vermeld. Alleen de
afstanden 10 en 25 meter welke bij de SV van toepassing zijn, zijn door ons aangesloten. Voor
de 50 meter baan is dit resp. 12 en 50 meter. Voor de 50 meter baan gebruikt men de 10 meter
schakelaar voor de 12 meter afstand. De schakelkast zal voor sommige leden wellicht wat te
hoog hangen, hiervoor zijn opstapjes/krukjes aanwezig op de baan.
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