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VOORWOORD 
 
Geachte sportschut(s)ter, 
 
Wij hopen dat u het lidmaatschap van onze vereniging zult benutten om in de schietsport een 
prachtige vorm van ontspanning te vinden. Naast de gelegenheid om diverse wapens goed te leren 
hanteren, biedt onze vereniging tevens de mogelijkheid om door deelname aan onderlinge, nationale 
en internationale wedstrijden het fascinerende wedstrijdelement te ervaren. 
 
De vereniging beschikt over een aantal verenigingswapens, waarmee u kunt oefenen. 
 
Geoefendheid krijgt u niet door een enkele keer per jaar te komen schieten. Een regelmatige training 
is vereist. Wanneer u in het bezit bent van een eigen vuurwapen dient u minimaal 18 schietbeurten 
per jaar te maken. 
De leden van het bestuur, pistool- en geweercommissie, instructeurs en vele andere leden zijn bereid 
u met raad en daad terzijde te staan. Zoek contact met andere leden en bespreek mogelijke 
schietproblemen. 
Op deze wijze leert u het beste de vereniging en haar leden kennen. 
 
De pistool- en geweercommissie verzorgen ook het inschrijven en indelen in korpsen voor deelname 
aan interne en wedstrijden van andere verenigingen, afdelingskampioenschappen, 
districtskampioenschappen en nationale kampioenschappen e.d.. Voor het organiseren van 
wedstrijden op de schietbanen worden diverse taken verricht door de commissieleden, die echter vaak 
hulp behoeven van overige leden; hierin verwachten wij ook uw medewerking. 
 
Internationaal is de schietsport o.a. georganiseerd in de "International Shooting Sport Federation" 
(I.S.S.F.) en specifiek voor historische wapens in het "Muzzle Loading Associations International 
Committee" (M.L.A.I.C.); nationaal in de "Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie" (K.N.S.A.) 
en de "Nederlandse Parcours Schutters Associatie" (N.P.S.A.). 
Deze organisaties geven tijdschriften uit, o.a. “I.S.S.F. news” (I.S.S.F.), "N.P.S.A. bulletin" (N.P.S.A.) 
en "Schietsport" (K.N.S.A.). Dit laatste blad krijgt u periodiek thuis, omdat u via uw lidmaatschap 
automatisch aangesloten bent bij de K.N.S.A. 
Aangezien de reglementen van genoemde organisaties onze sport beheersen, is het lezen van ten 
minste een der genoemde tijdschriften of andere, hier niet genoemde tijdschriften, aan te raden. U 
krijgt dan informatie over nationaal en internationaal van belang zijnde wedstrijden; over wijzigingen 
van reglementen, wapenbeschrijvingen, kledingvoorschriften, etc.. 
Inlichtingen over thans geldende nationale en internationale voorschriften, toegestane wapens, 
benamingen, etc. worden u gaarne door de pistool- en/of geweercommissie verstrekt. U kunt daarvoor 
ook de reglementen van de K.N.S.A. (info.knsa.nl) en/of die van de I.S.S.F (www.issf-shooting.org) 
raadplegen. 
 
 
Het bestuur en de pistool- en geweercommissie van de Koninklijke Scherpschutters-Vereniging 
“Rotterdam". 
  

http://n.p.s.a.bulletin/
http://www.issf-shooting.org/
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ALGEMENE BEPALINGEN 
 
1. Bij binnenkomst dient men direct het presentieregister te tekenen. 
2. Introducés dienen zich te registreren in het daartoe bestemde register en vallen onder de 

verantwoording van degene die hen introduceert. 
3. Een ieder is verplicht zich aan de geldende veiligheidsvoorschriften te houden en bij overtreding 

door een ander, diegene daarop attent te maken. 
4. Iedere deelnemer aan schietoefeningen is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn handelingen en 

de eventuele gevolgen daarvan. 
5. Junior- en aspirant-leden mogen uitsluitend onder (bege)leiding van een door het bestuur 

aangesteld bevoegd instructeur of verenigingsverlofhouder met een klein kaliber wapen aan 
schietoefeningen deelnemen. Het bestuur kan ontheffing verlenen indien het junior- of aspirant-
lid de verplichte veiligheidscursus met goed gevolg heeft doorlopen (zie verder blz 6). 

6. Een introducé kan slechts drie keer per kalenderjaar worden toegelaten en uitsluitend 
deelnemen aan schietoefeningen en interne wedstrijden onder (bege)leiding van het 
introducerende lid, erelid, lid van verdienste, gezins- of studenten-lid. 

7. Het schieten met zwartkruitwapens is alleen toegestaan na keuring van de wapens door het lid 
van de pistool- of geweercommissie dat hiermee belast is. Het afleggen van een proeve van 
bekwaamheid onder toezicht van het desbetreffende commissielid of een bevoegd instructeur is 
vereist (zie verder blz. 6). Uitsluitend kan er geschoten worden op de daarvoor aangewezen 
schietbanen en tijden, vast te stellen door de pistool- of geweercommissie. 

8. Iedere schutter is verplicht een medailleserie duidelijk in te schrijven in het registratieboek voor 
de betreffende discipline en aan te kondigen aan degene die tot controle bevoegd is. 

9. Een medailleserie is alleen dan geldig indien verschoten onder controle van: 
a. een bestuurslid of een lid van de pistool- of geweercommissie, of 
b. twee leden. 

10. Deze leden dienen de serie te controleren en met hun handtekening en naam (in blokletters) te 
bekrachtigen.  

11. Elke onrechtmatigheid maakt de verschoten serie ongeldig. 
12. De schietreglementen gelden in de volgorde: 

a. M.L.A.I.C. (alleen voor historische wapens) 
b. I.S.S.F. 
c. K. N. S. A. 
d. N. P. S. A. 
e. K.S.V.R. 

13. In die gevallen, waarin genoemde reglementen niet voorzien, beslist het bestuur en/of de 
pistool- of geweercommissie. 

14. Ter beoordeling van het bestuur en/of de pistool- en geweercommissie kunnen wedstrijden en 
medailleseries onder afwijkende bepalingen worden verschoten (zie ook blz. 17). 

15. De in het afgelopen kalenderjaar behaalde klassen van de medailleseries, meesterkruizen en 
evt. competities worden op de eerstvolgende statutaire Algemene Vergadering uitgereikt. 

16. Sluiting van de schietbanen, bijv. op nationale feestdagen, zal ten minste een week daaraan 
voorafgaande, bekend worden gemaakt op het publicatiebord, lichtkrant en/of in een 
nieuwsbrief. Ook de opening van de schietbanen buiten de normale openingstijden wordt 
medegedeeld. 

17. Reservering van schietbanen i.v.m. wedstrijden volgt uit aankondiging van de wedstrijden op het 
publicatiebord, de lichtkrant en/of in een nieuwsbrief, dan wel ter plekke met eventuele 
vermelding van het aantal schietbanen. 

18. U dient zich te houden aan het gebruik van het soort munitie dat op de schietbaan is 
aangegeven. Schade veroorzaakt door afwijkende munitie wordt zo mogelijk op u verhaald! Een 
maatregel kan volgen. 

19. Bij het constateren van (moedwillige) vernielingen van de schietbanen of installatie wordt deze 
schade zo mogelijk op u verhaald! Een maatregel kan volgen. 

20. Het is niet toegestaan na het gebruik van alcoholhoudende dranken of in het bezit hiervan zich 
op de schietbanen te bevinden. 

21. Het is ten strengste verboden op de schietbanen te roken of open vuur te hebben.  
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VEILIGHEIDSREGELS ALGEMEEN 
 
VEILIGHEID is in onze sport uiteraard een eerste vereiste. Nadrukkelijk stellen wij u de volgende 
regels strikt toe te passen: 
 
1. Wapens mogen alleen ingepakt in de sociëteit aanwezig zijn; het tonen van wapens aan 

anderen is toegestaan in de wapenkluis of op de schietbaan. 
2. Het hanteren van andermans wapen is alleen toegestaan als de eigenaar toestemming heeft 

gegeven, dus nooit een wapen van iemand anders zonder toestemming oppakken. 
3. Behandel een wapen altijd of het geladen is. 
4. Zodra een wapen uit een foedraal, andere verpakking of rek wordt genomen, de grendel of slede 

in de achterste stand wordt gebracht, dient het in elk geval voor ieder ander duidelijk zichtbaar te 
worden dat het wapen geheel ontladen en niet schietklaar is. 

5. Een wapen mag uitsluitend op een schijf en nooit op iemand of op een ander doel worden 
gericht. 

6. Bij weigering van een wapen dient deze ten minste 20 seconden in veilige richting (kogelvanger) 
te worden gehouden. 

7. Instructies van de baancommandant dienen strikt te worden opgevolgd. 
8. Als het commando "Vast Vuren" gegeven wordt of als de rode waarschuwingslamp gaat 

branden, dient iedere schutter direct het vuren te staken, het wapen te ontladen en het wapen 
zodanig neer te leggen dat vanaf een afstand duidelijk zichtbaar is dat het wapen ontladen en 
open is. Vervolgens dient men van de schietplaats te stappen c.q. van de schietbank af te gaan. 

9. Als er een schietincident heeft plaats gevonden wordt de situatie “bevroren”, d.w.z. alles blijft 
liggen waar het ligt en iedereen verlaat de ruimte, maar blijft wel beschikbaar. 

10. Bij het verlaten van de schietplaats dient het wapen geheel te zijn ontladen, dus geen patroon 
meer in de kamer, cilinder of het magazijn. 

11. Het dragen van gehoorbescherming wordt in het algemeen op alle schietbanen sterk 
aanbevolen, bij het pistoolschieten is het verplicht. 

12. Het is ten strengste verboden op de schietbanen te roken of open vuur te hebben.  
 
Indien wij allen bovenstaande regels correct toepassen blijft het schieten een veilige sport. Op 
overtredingen staan maatregelen. 
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VEILIGHEIDSREGELS VOOR HISTORISCHE WAPENS 
 
1. Originele wapens moeten in een zodanige staat verkeren dat er veilig mee kan worden 

geschoten. 
2. Replica's dienen van een betrouwbaar fabricaat zijn en in een zodanige staat verkeren dat er 

veilig mee kan worden geschoten. 
3. Elke schutter is verantwoordelijk voor de goede werking van zijn/haar vuurwapens en 

uitrusting. 
4. Alleen fabrieksmatig vervaardigd zwartkruit is toegestaan. Geen vervangende producten. 
5. De lading mag de voor het wapen aangegeven norm voor modern zwartkruit niet 

overschrijden. Als richtgetal wordt voor geweren gehanteerd 0,25 gram per mm 
loopdoorsnede en voor pistool en revolver 0,1 gram per mm loopdoorsnede. 

6. Men mag geen grote hoeveelheden kruit op de schietbaan hebben. Alle kruit dient te zijn 
verpakt in containers, elk bevattende de lading voor één schot. Pankruit niet meer dan 16 
gram (250 grain) in een container of kruitflesje. Lading en ontsteking uit de zon en uit de buurt 
van vonken houden. 

7. Neem daarom op de schietbaan niet meer mee dan nodig is en houd het doosje zoveel 
mogelijk gesloten. 

8. De kogel dient stevig op het kruit te worden gezet, teneinde het barsten van de loop te 
voorkomen. 

9. Bij weigeringen moet de schutter het wapen tenminste 1 minuut op de kogelvanger gericht 
houden. Ook daarna de loop zoveel mogelijk in deze richting houden. 

10. Bij een vuursteenslot en lontslot dient er tussen de schutters een afscherming te zijn tegen 
opzij springende vonken. 

11. Bij een lontslot dient de brandende lont tijdens het laden in een "veiligheidsdoos" te zijn 
opgeborgen. De lont dient tijdens het schieten stevig bevestigd te zijn. 

12. Het dragen van een veiligheidsbril al of niet gekleurd is verplicht. Ook schietbrillen zijn 
toegestaan, indien beide ogen beschermd zijn. 
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VEILIGHEIDSCURSUS/PROEVE VAN BEKWAAMHEID 
 
Het volgen van onderricht is vereist en verplicht, voordat met het daadwerkelijk schieten wordt 
aangevangen. Nadat uw aspirant-lidmaatschap is ingegaan bent u verplicht de veiligheidscursus voor 
pistool en geweer te volgen. De veiligheidscursus moet met goed gevolg zijn doorlopen alvorens 
zelfstandig te oefenen en/of deel te nemen aan wedstrijden en het schieten van medailleseries. 
Daarna is het aan uzelf om u verder te bekwamen in de schietsport. Informeer naar de 
trainingsmogelijkheden! Meestal zijn er bevoegde instructeurs en leden die bereid zijn om u op 
technisch verantwoorde wijze instructie te geven. 
 
Het volgen van de veiligheidscursus/afleggen van proeve van bekwaamheid is vereist voor: 
 

1. alle aspirant-leden; 
2. die leden die medailleseries pistool /revolver willen schieten doch geen medailleserie op dit 

wapen op hun naam hebben staan; 
3. die leden die medailleseries geweer willen schieten doch geen medailleserie op dit wapen op 

hun naam hebben staan; 
4. die leden die de medailleserie historisch wapen willen schieten. 

 
Door de bevoegde instructeurs kan ontheffing worden verleend indien de geoefendheid van de 
betreffende schutter voldoende bekend is of de schutter ten overstaan van hen de proeve van 
bekwaamheid die vereist is voor de C-klassemedaille behaalt. In dat geval heeft de schutter een 
ontheffing voor de A-, B- en C-klassemedaille en heeft hij/zij zodoende een status gelijk aan de 
bezitter van de C-klassemedaille. N.B. leder aspirant-lid dient de veiligheidscursus met goed gevolg bij 
een bevoegd instructeur te doorlopen om aanmerking te kunnen komen voor ontheffing. Wanneer 
hij/zij in het bezit is van de C-klassemedaille, dan wel ontheffing daarvoor heeft verkregen, kan 
diegene na een jaar een zwaar kaliber pistool of geweer via de te volgen wettelijke procedure 
aanschaffen (zie ook blz. 19). 
 
Proeve van bekwaamheid voor pistool/revolver 
De proeve moet met een kaliber .22 Long Rifle worden verschoten. Afstand: 25 meter. Schijf: int. 
pistoolschijf. 
De proeve bestaat uit 3 aaneengesloten series van 2x5 schoten, waarbij een minimum van 80 punten 
per serie moeten worden behaald of waarbij ter beoordeling van de instructeur dusdanige groepen 
worden geschoten, dat van een bekwaamheid sprake is. Proefschoten zijn toegestaan. 
 
Proeve van bekwaamheid voor geweer 
De proeve moet met een kaliber .22 Long Rifle worden verschoten. Houding: liggend. Afstand: 50 
meter. Schijf: int. KKG 50 meter schijf. De proeve bestaat uit 3 aaneengesloten series van 10 schoten, 
waarbij een minimum van 90 punten per serie moeten worden behaald of waarbij ter beoordeling van 
de instructeur dusdanige groepen worden geschoten, dat van een bekwaamheid sprake is. 
Proefschoten zijn toegestaan. 
 
Proeve van bekwaamheid voor historisch wapen 
De proeve bestaat uit 3 aaneengesloten series van 10 schoten (13 schoten minus de 3 laagste 
schoten), waarbij een minimum van 80 punten per serie moet worden behaald of waarbij ter 
beoordeling van de instructeur dusdanige groepen worden geschoten, dat van een bekwaamheid 
sprake is. Afstand voor revolver/pistool: 25 meter. Schijf: int. pistoolschijf. Afstand voor geweer: 50 
meter. Schijf: int. pistoolschijf.  
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INTERNE COMPETITIES 
 
Ieder schutter met een verlof tot het voorhanden hebben van een vuurwapen dient, conform het 
wettelijk gestelde in de circulaire WWM, mee te doen aan ten minste 5 wedstrijden van een interne 
competitie of aan ten minste 3 ranking wedstrijden om in aanmerking te kunnen komen voor het 
verlengen van zijn of haar verlof tot voorhanden hebben van een vuurwapen. Doe je niet aan ranking- 
wedstrijden mee, dan dien je mee te doen aan een interne competitie. 
 
De interne competitie bestaat uit minimaal 5 en maximaal 12 deelnames. 
Per maand kan slechts 1x worden deelgenomen per discipline. De resultaten dient men te deponeren 
in de daarvoor bestemde brievenbus in de wapenkamer. Er mag aan meerdere disciplines naast 
elkaar worden meegedaan, maar aan ten minste 1. Van alle ingeleverde scores worden de 5 hoogste 
scores meegenomen in de totaalscore. 
Er wordt niet in klassen geschoten. 
De scores worden maandelijks op de website van de vereniging vermeld. 
 
 
Voor de geweer competitie kan gekozen worden voor: 
 KKG Olympia match 60 schoten met ISSF telling 
 PG50 25 schoten  
 GKG Olympia match 30 schoten (10 schoten per kaart)  
 MG 30 schoten (10 schoten per kaart)  
 MG KT 30 schoten (10 schoten per kaart)  
 PG 100 25 schoten  
 De verschoten schijven dienen in de daarvoor bestemde brievenbus in de wapenkamer 
  te worden gedeponeerd. 
 
Voor de pistool competitie kan gekozen worden voor: 
 MKL 40 schoten (10 schoten per kaart) 
 MKZ 40 schoten (10 schoten per kaart) 
 De genummerde schijven zijn verkrijgbaar aan de bar. De verschoten schijven dienen in de 
  daarvoor bestemde brievenbus in de wapenkamer worden gedeponeerd. 
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ONDERLINGE WEDSTRIJDEN LUCHTGEWEER 
 
DE K.S.V.R. WISSELBEKER JEUGD (wordt thans niet meer verschoten) 
 
Deze wedstrijd wordt eenmaal per jaar verschoten. 
Deze beker is in 1987 ingesteld om deelname aan wedstrijden door juniorleden te bevorderen. Aantal 
schoten: 40. Reglement volgens de I.S.S.F 
De vereniging draagt er zorg voor dat de naam van de winnaar en het aantal punten dat hij/zij heeft 
behaald ieder jaar op de beker wordt gegraveerd. 
De beker blijft in het bezit van de vereniging. 
 
DE LG WEDSTRIJD (wordt thans niet meer verschoten) 
 
Deze wedstrijd wordt tweemaal per jaar verschoten. Reglement volgens de I.S.S.F 
Heren: 60 schoten  
Dames: 40 schoten 
 
Prijzen: 1e prijs: kleine vergulde medaille 
 2e prijs: kleine verzilverde medaille 
 3e prijs: kleine bronzen medaille 
 
DE LG COMPETITIE  (wordt thans niet meer verschoten) 
 
Deze competitie bestaat uit 12 series per jaar.  
Heren: 60 schoten. 
Dames: 40 schoten. 
De regels zijn verder gelijk aan de competitie voor KKG. 
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ONDERLINGE WEDSTRIJDEN KLEIN KALIBER GEWEER 
 
DE “BRUSSAARD” CUP  (wordt thans niet meer verschoten) 
 
De wedstrijd bestaat uit KKG 50 meter 12 series 3-houdingen (3x20). Combinatie met de 3-h 
verenigingscompetitie is mogelijk. Minimaal aantal deelnemers: 3.  
De winnaar is de schutter met het hoogste aantal punten van 10 series. Bij gelijke eindstand beslist 
eerst het beste laagste resultaat van de 10 staande series, daarna de 10 knielende en daarna van de 
10 liggende. 
De vereniging draagt er zorg voor dat de naam van de winnaar en het aantal punten dat hij/zij heeft 
behaald ieder jaar op de cup wordt gegraveerd. 
De cup blijft in het bezit van de vereniging. 
 
Deze cup is in 1948 door wijlen de heer P.J. Brussaard ter beschikking gesteld en was oorspronkelijk 
bestemd voor het winnende korps KKK 50 meter. 
 
Prijzen: 1e prijs: kleine vergulde medaille 
 2e prijs: kleine verzilverde medaille 
 3e prijs: kleine bronzen medaille 
 
DE GOKWEDSTRIJD (wordt thans verschoten in combinatie met de Reversed Match) 
 
Deze wedstrijd wordt eenmaal per jaar in de maand december verschoten.  
De wedstrijd bestaat uit KKG 50 meter liggend 10 schoten. Er mogen geen proefschoten worden 
geschoten en er mag geen gebruik worden gemaakt van een kijker. Ook het terughalen van de schijf 
gedurende de wedstrijd is verboden. Er moet gebruik worden gemaakt van de verenigingswapens. 
Introducés mogen opgelegd schieten en deelnemers tot de leeftijd van 16 jaar mogen uitsluitend met 
luchtwapens schieten. De schutter moet voorafgaand aan de serie opgeven hoeveel punten (max. 50) 
hij/zij erbij gokt om op het totaal van 100 punten uit te komen. Het overschot aan punten wordt van de 
100 punten afgetrokken.  
De winnaar is de schutter met het hoogste aantal punten. Bij gelijke eindstand gaat de schutter met de 
grootste gok voor. Indien gelijk is gegokt gaat die schutter voor, welke niet over de 100 punten is 
gegaan. Mocht ook dit geen uitsluitsel geven, dan beschikt het lot. De prijzen worden verzorgd door 
de vereniging; in principe is er voor iedere deelnemer een prijs. 
  
DE HALFJAARLIJKSE WEDSTRIJD KKG 50 METER LIGGEND 

 
Deze wedstrijd wordt in principe tweemaal per jaar verschoten.  
Reglement volgens de I.S.S.F. 
 
Prijzen voor liggend ( 3-h en de combinatie): 
 1e prijs: kleine vergulde medaille 
 2e prijs: kleine verzilverde medaille 
 3e prijs: kleine bronzen medaille 
 
DE HALFJAARLIJKSE WEDSTRIJD KKG 100 METER LIGGEND 

 
Deze wedstrijd wordt in principe tweemaal per jaar verschoten. Reglement volgens de I.S.S.F 
 
Prijzen: 1e prijs: kleine vergulde medaille 
 2e prijs: kleine verzilverde medaille 
 3e prijs: kleine bronzen medaille 
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DE KKG COMPETITIE 

 
Ieder jaar kan er voor een competitie worden geschoten.  
De competitie uit 12 (maandelijkse) wedstrijden op de 50 meterbanen, waarvan de 5 hoogste scores 
bepalend zijn voor het eindresultaat. Men moet ten minste 5 wedstrijden hebben verschoten, conform 
het wettelijk gestelde in de circulaire WWM. De scores worden ter plekke door de baancommandant in 
ontvangst genomen, maar kunnen ook aan een lid van de geweercommissie worden afgegeven. 
De scores worden maandelijks op de website van de vereniging vermeld. 
Er wordt niet in klassen geschoten. 
 
Prijzen: 1e prijs: kleine vergulde medaille 
 2e prijs: kleine verzilverde medaille 
 3e prijs: kleine bronzen medaille 
 
 
DE PG 50 COMPETITIE 

 
Ieder jaar kan er voor een competitie worden geschoten.  
De competitie uit 12 (maandelijkse) wedstrijden op de 50 meterbanen, waarvan de 5 hoogste scores 
bepalend zijn voor het eindresultaat. Men moet ten minste 5 wedstrijden hebben verschoten, conform 
het wettelijk gestelde in de circulaire WWM. De scores worden ter plekke door de baancommandant in 
ontvangst genomen, maar kunnen ook aan een lid van de geweercommissie worden afgegeven. 
De scores worden maandelijks op de website van de vereniging vermeld. 
Er wordt niet in klassen geschoten. 
Alvorens er aan deze discipline mee geschoten kan worden, dient minimaal de B-klassemedaille 
standaard geweer te zijn behaald. 
 
Prijzen: 1e prijs: kleine vergulde medaille 
 2e prijs: kleine verzilverde medaille 
 3e prijs: kleine bronzen medaille 
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ONDERLINGE WEDSTRIJDEN GROOT KALIBER GEWEER 
 
DE OPENINGSWEDSTRIJD (wordt thans niet meer verschoten) 
 
Deze wedstrijd wordt als eerste onderlinge wedstrijd van het jaar verschoten.  
De wedstrijd wordt knielend verschoten. Afstand: 100 meter. Aantal schoten: 10. Proefschoten: 5.  
Reglement volgens de I.S.S.F. 
 
Rangschikking: 
naar de hoogste score; 
naar de meeste tienen, negens, etc; 
naar het beste laatste schot; 
bij gelijke score voor de eerste 3 plaatsen: een barrage, maximaal 2 proefschoten, daarna een serie 
van 5 schoten. 
 
Prijzen: 1e prijs: kleine vergulde medaille 
 2e prijs: kleine verzilverde medaille 
 3e prijs: kleine bronzen medaille 
 
DE 2e "VAN WELY" BEKER  (wordt thans niet meer verschoten) 
 
Deze wedstrijd wordt eenmaal per jaar verschoten.  
De wedstrijd wordt in staande houding uit de vrije hand met een Standaard geweer verschoten. 
Telling: 1-10, Afstand: 100 meter. Aantal schoten: 15. De serie mag niet worden onderbroken. 
Proefschoten: 5. 
De leden worden in 4 klassen verdeeld. De tweede klasse krijgt 4, de derde 8 en de vierde 12 punten 
voorgift. Indien een lid meent verkeerd te zijn ingedeeld, dan kan hij/zij zijn/haar bezwaren bij de 
geweercommissie kenbaar maken. Schutters ouder dan 65 jaar krijgen bovendien 10 punten voorgift. 
Zij moeten van deze voorgift gebruik maken.  
Rangschikking naar de meeste punten. Bij gelijke score wordt een barrage verschoten, bestaande uit 
een serie van 5 schoten. Tijd: 10 minuten. 
Heeft een schutter de prijs eenmaal gewonnen dan verliest hij/zij het recht op toegift. 
De vereniging draagt er zorg voor dat de naam van de winnaar en het aantal punten dat hij/zij heeft 
behaald ieder jaar op de beker wordt gegraveerd. 
De beker blijft in het bezit van de vereniging. 
 
De heer E.A. van Wely (1877-1945) is de grondlegger van het oude schietcomplex (1914-1992) en 
stelde deze beker ter beschikking om het precisieschieten met Militair geweer in staande positie te 
bevorderen. De beker is in 1969 definitief gewonnen door de heer C. Westbroek sr, waarna in 1970 de 
tweede “Van Wely” beker ter beschikking werd gesteld. De heer Van Wely bekleedde vele jaren 
bestuursfuncties binnen de vereniging en de Stichting tot instandhouding van Schietbanen te 
Rotterdam alsmede bij de KvVNS (opgericht in 1890), voorloper van de K.N.S.A.. Hij is in 1945 in het 
interneringskamp op Java om het leven gekomen. 
 
Prijzen: 1e prijs: kleine vergulde medaille 
 2e prijs: kleine verzilverde medaille 
 3e prijs: kleine bronzen medaille 
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DE 2e HANDICAPBEKER (wordt thans niet meer verschoten) 
 
Ieder jaar wordt door de geweercommissie de voorgift voor elk van de leden vastgesteld (60, 40, 20 of 
0 % van de niet behaalde punten). 
De wedstrijd wordt met een Standaard geweer verschoten. Afstand: 100 meter. Aantal schoten: 10 
liggend, 10 staand en 10 knielend. In totaal worden 20 proefschoten toegestaan naar eigen 
welgevallen over de series te verdelen. De series van 10 schoten mogen niet worden onderbroken. 
De winnaar is de schutter met het hoogste aantal punten. Bij gelijke eindstand wint diegene met de 
laagste handicap. Als dat geen uitkomst brengt dan geldt eerst de score staand, daarna de score 
knielend. 
Heeft een schutter 3 maal achtereen dan wel 5 maal in totaal de wedstrijd gewonnen, dan stelt de 
vereniging een verzilverd bekertje ter beschikking. 
De vereniging draagt er zorg voor dat de naam van de winnaar en het aantal punten dat hij/zij heeft 
behaald ieder jaar op de beker wordt gegraveerd. 
De beker is in 1971 ingesteld en blijft in het bezit van de vereniging. 
 
Prijzen: 1e prijs: kleine vergulde medaille 
 2e prijs: kleine verzilverde medaille 
 3e prijs: kleine bronzen medaille 
 
DE GKG COMPETITIE 

 
Ieder jaar kan er voor een competitie worden geschoten.  
De competitie uit 12 (maandelijkse) wedstrijden op de 50 meterbanen, waarvan de 5 hoogste scores 
bepalend zijn voor het eindresultaat. Men moet ten minste 5 wedstrijden hebben verschoten, conform 
het wettelijk gestelde in de circulaire WWM. 
De volgende disciplines kunnen worden verschoten: Standaard geweer, Militair geweer en Militair 
geweer + tweepoot en kijker. De scores worden ter plekke door de baancommandant in ontvangst 
genomen, maar kunnen ook aan een lid van de geweercommissie worden afgegeven. 
De scores worden maandelijks op de website van de vereniging vermeld. 
Er wordt niet in klassen geschoten. 
 
Prijzen: 1e prijs: kleine vergulde medaille 
 2e prijs: kleine verzilverde medaille 
 3e prijs: kleine bronzen medaille 
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ONDERLINGE WEDSTRIJDEN PISTOOL/REVOLVER 
 
DE PRIMOWISSELBEKER (wordt thans niet meer verschoten) 
 
Deze wedstrijd luchtpistool wordt eenmaal per jaar verschoten.  
Aantal schoten: 40. Reglement volgens de I.S.S.F. 
De vereniging draagt er zorg voor dat de naam van de winnaar en het aantal punten dat hij/zij heeft 
behaald ieder jaar op de beker wordt gegraveerd.  
De beker blijft in het bezit van de vereniging. 
 
Deze beker is op voorstel van het oud lid de heer D. Zwart in 1994 ingesteld om deelname aan 
wedstrijden door aspirant-leden te bevorderen. 
 
DE "KETS DE VRIES" TROFEE  (wordt thans niet meer verschoten) 
 
Deze wedstrijd wordt eenmaal per jaar in het najaar verschoten.  
De wedstrijd bestaat uit een halve match Sportpistool zwaar. Reglement volgens de I.S.S.F. 
De vereniging draagt er zorg voor dat de naam van de winnaar en het aantal punten dat hij/zij heeft 
behaald ieder jaar op de trofee wordt gegraveerd.  
De trofee blijft in het bezit van de vereniging. 
 
Deze trofee is in 1964 door de heer J. Kets de Vries (1931-2000) ter beschikking gesteld ter 
stimulering van het onderdeel zwaar kaliber pistool. De heer Kets de Vries was lid van verdienste 
sinds 1983, bestuurslid van de vereniging en raadslid van de Stichting tot instandhouding van 
Schietbanen te Rotterdam. 
 
Prijzen: 1e prijs: kleine vergulde medaille 
 2e prijs: kleine verzilverde medaille 
 3e prijs: kleine bronzen medaille 
 
DE "VAN DER HULST" BEKER  (wordt thans niet meer verschoten) 
 
Deze wedstrijd wordt eenmaal per jaar in het voorjaar verschoten.  
De wedstrijd bestaat uit een volledige match Sportpistool licht. Reglement volgens de I.S.S.F. 
De vereniging draagt er zorg voor dat de naam van de winnaar en het aantal punten dat hij/zij heeft 
behaald ieder jaar op de beker wordt gegraveerd.  
De beker blijft in het bezit van de vereniging. 
 
Deze beker is in 1962 door de heer A.N. van der Hulst (1899-1989) ter beschikking gesteld om de 
zogenaamde  
"ladiesmatch" (licht kaliber pistool) te stimuleren. De heer Van der Hulst was gedurende een zeer 
lange reeks van jaren lid van de pistoolcommissie en erelid van de vereniging alsmede raadslid van 
de Stichting tot instandhouding van Schietbanen te Rotterdam. 
 
Prijzen: 1e prijs: kleine vergulde medaille 
 2e prijs: kleine verzilverde medaille 
 3e prijs: kleine bronzen medaille 
 
  

http://wedstri.id/
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DE “VAN VOLLENHOVEN" BEKER  (wordt thans niet meer verschoten) 
 
Deze wedstrijd wordt eenmaal per jaar in het najaar verschoten. 
De wedstrijd bestaat uit 15 schoten precisie 25 meter met licht kaliber pistool en 15 schoten precisie 
25 meter met zwaar kaliber pistool. Proefschoten: 5 op elk onderdeel. Tijd: 45 minuten inclusief 
proefschoten. 
Reglement volgens de I.S.S.F. voor Sportpistool zwaar.  
De winnaar is de schutter met het hoogste aantal punten van de onderdelen licht en zwaar Bij gelijke 
eindstand op een medailleplaats volgt een barrage op het onderdeel zwaar kaliber pistool, d.w.z. 
series van 5 schoten tot de winnaar kan worden vastgesteld. 
De vereniging draagt er zorg voor dat de naam van de winnaar en het aantal punten dat hij/zij heeft 
behaald ieder jaar op de beker wordt gegraveerd.  
De beker blijft in het bezit van de vereniging. 
 
Deze beker is in 1974 door de heer P. van Vollenhoven (1899-1977) ter beschikking gesteld om het 
precisieschieten met pistool (licht en zwaar) te bevorderen. De heer Van Vollenhoven was gedurende 
een reeks van jaren voorzitter van de bestuursraad en lid van verdienste van de vereniging. 
 
Prijzen: 1e prijs: kleine vergulde medaille 
 2e prijs: kleine verzilverde medaille 
 3e prijs: kleine bronzen medaille 
 
DE “P.J. PETERS” TROFEE 

 
Deze wedstrijd Vrijpistool wordt tweemaal per jaar verschoten. Reglement volgens de I.S.S.F. 
Deze wisseltrofee wordt per wedstrijd uitgereikt aan de schutter die het hoogste aantal punten heeft 
behaald, echter met dien verstande dat voor het opnieuw behalen van de prijs steeds een hoger 
aantal punten moet worden geschoten dan de hoogste score, die van de desbetreffende schutter op 
de trofee staat. Indien dit bij de winnaar, tevens (een van) de vorige winnaar(s) niet het geval is, wordt 
de prijs uitgereikt aan degene die volgens de rangorde van de uitslag het hoogst geklasseerd staat en 
de prijs nog nimmer of met een geringer aantal punten heeft gewonnen. Mocht bovenstaande voor 
geen van de deelnemers gelden, dan wordt de prijs niet uitgereikt. 
De vereniging draagt er zorg voor dat de naam van de winnaar en het aantal punten dat hij/zij heeft 
behaald ieder halfjaar op de trofee wordt gegraveerd.  
De trofee blijft in het bezit van de vereniging. 
 
Deze trofee is in 1970 door de heer P.J. Peters (1942-2001) ter beschikking gesteld. 
 
Prijzen: 1e prijs: kleine vergulde medaille 
 2e prijs: kleine verzilverde medaille 
 3e prijs: kleine bronzen medaille 
 
DE REVERSED MATCH  (wordt thans verschoten in combinatie met de Gokwedstrijd) 
 
Deze wedstrijd wordt als laatste onderlinge pistool/revolver wedstrijd van het jaar in de maand 
december verschoten. Kaliber: .22 Long Rifle. Afstand 25 meter. Schijf: int. pistoolschijf. Aantal 
schoten precisie: 10.  Proefschoten: 5. Tijd: 20 minuten inclusief proefschoten. 
Deelnemers tot de leeftijd van 16 jaar mogen uitsluitend met luchtwapens schieten. 
Schotwaardering: een schot in de 10 = 1 punt, een schot in de 9 = 2 punten, etc., een schot in de 1 = 
10 punten. 
Een vereiste voor deelname is dat men een prijs(je) meebrengt, dat in de sfeer van de 
decembermaand past. 
Daarnaast zijn er de officiële prijzen. 
 
Prijzen: 1e prijs: kleine vergulde medaille 
 2e prijs: kleine verzilverde medaille 
 3e prijs: kleine bronzen medaille 
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HET BOWLINGPIN SCHIETEN  (wordt thans niet meer verschoten) 
 
Deze wedstrijd wordt eenmaal per jaar in het najaar verschoten. Er kan zowel met een klein als met 
groot kaliber pistool of revolver worden geschoten. Zes bowlingpins moeten van een tafel worden 
geschoten. Bij licht 
kaliber wordt de plaats van de bowlingpins op de tafel aangepast. Afstand 15 meter. Het wisselen van 
magazijn tijdens het schieten is toegestaan. De prijzen worden door de vereniging verzorgd. 
 
DE PISTOOLCOMPETITIE  

 
Ieder jaar kan er voor een competitie worden geschoten.  
De competitie uit 12 (maandelijkse) wedstrijden MKL of MKZ op de 25 meterbanen, waarvan de 5 
hoogste scores bepalend zijn voor het eindresultaat. Men moet ten minste 5 wedstrijden hebben 
verschoten, conform het wettelijk gestelde in de circulaire WWM. De genummerde schijven zijn 
verkrijgbaar aan de bar. De verschoten schijven dienen in de daarvoor bestemde brievenbus in de 
wapenkamer worden gedeponeerd. 
De scores worden maandelijks op de website van de vereniging vermeld. 
Er wordt niet in klassen geschoten. 
 
Prijzen: 1e prijs: kleine vergulde medaille 
 2e prijs: kleine verzilverde medaille 
 3e prijs: kleine bronzen medaille 
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ONDERLINGE WEDSTRIJDEN GECOMBINEERD GEWEER EN 
PISTOOL 
 
DE VOORJAARSTROFEE (wordt thans niet meer verschoten) 
 
Deze wedstrijd wordt eenmaal per jaar in het voorjaar verschoten. 
De wedstrijd bestaat uit een combinatie van KKG 50 meter 10 schoten liggend en pistool 25 meter 
precisie 10 schoten. Proefschoten: 5 voor elk onderdeel. Reglement verder volgens de I.S.S.F.. 
De winnaar is de schutter met het hoogste aantal punten. Bij gelijke eindstand wint de schutter met het 
kleinste verschil aan punten tussen de beide onderdelen, daarna het grootste aantal tienen, negens, 
etc. in de totale wedstrijd, daarna het laatste schot en eventueel een barrage van 5 schoten op elk 
onderdeel. 
De vereniging draagt er zorg voor dat de naam van de winnaar en het aantal punten dat hij/zij heeft 
behaald ieder jaar op de trofee wordt gegraveerd. 
Deze trofee is in 1973 ingesteld en blijft in het bezit van de vereniging. 
 
Prijzen: 1e prijs: kleine vergulde medaille 
 2e prijs: kleine verzilverde medaille 
 3e prijs: kleine bronzen medaille 
 
DE “ARIE VAN VEEN” BEKER  (wordt thans niet meer verschoten) 
 
Deze wedstrijd wordt eenmaal per jaar in het voorjaar verschoten.  
De wedstrijd bestaat uit 15 schoten luchtgeweer (staand) en 15 schoten luchtpistool. Proefschoten: 5 
voor elk onderdeel. Reglement verder volgens de I.S.S.F. 
De winnaar is de schutter met het hoogste aantal punten. Bij gelijke eindstand wint de schutter met het 
kleinste verschil aan punten tussen de beide onderdelen, daarna het grootste aantal tienen, negens, 
etc. in de totale wedstrijd, daarna het laatste schot en eventueel een barrage van 5 schoten op elk 
onderdeel. 
De vereniging draagt er zorg voor dat de naam van de winnaar en het aantal punten dat hij/zij heeft 
behaald ieder jaar op de beker wordt gegraveerd.  
De beker blijft in het bezit van de vereniging. 
 
Deze beker is door het erelid de heer A. van Veen (1905-1994) bij de opening van het nieuwe 
schietcomplex in 1992 ter beschikking gesteld. De heer Van Veen was een allround schutter en wilde 
met deze trofee het luchtschieten bevorderen en ook de jeugd enthousiasmeren. De heer Van Veen 
was vele jaren bestuurslid van de vereniging en van de Stichting tot instandhouding van Schietbanen 
te Rotterdam. 
 
Prijzen: 1e prijs: kleine vergulde medaille 
 2e prijs: kleine verzilverde medaille 
 3e prijs: kleine bronzen medaille 
 
DE ALL-ROUND BEKER  (wordt thans niet meer uitgereikt) 
 
De All-round beker wordt uitgereikt aan de schutter die in één jaar, zowel de Voorjaarstrofee als de 
“Van Veen” trofee heeft gewonnen.  
De vereniging draagt er zorg voor dat de naam van de winnaar en het aantal punten dat hij/zij heeft 
behaald ieder jaar op de beker wordt gegraveerd.  
Deze beker is in 1986 ingesteld en blijft in het bezit van de vereniging. 
 
  

http://etc.in/
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DE “ANS VAN POELVOORDE” TROFEE  (wordt thans niet meer verschoten) 
 
Deze wedstrijd wordt eenmaal per jaar in het najaar verschoten.  
De wedstrijd bestaat uit een wedstrijd Militair pistool en een wedstrijd Militair geweer.  
De wedstrijd Militair geweer wordt verschoten als een wedstrijd Militair pistool.  
Reglement volgens de I.S.S.F./K.N.S.A. 
De vereniging draagt er zorg voor dat de naam van de winnaar en het aantal punten dat hij/zij heeft 
behaald ieder jaar op de trofee wordt gegraveerd.  
De trofee blijft in bezit van de vereniging. 
 
Deze trofee is in 1998 door het oud lid mevrouw J.C.M.F.J. (Ans) van Poelvoorde ter beschikking 
gesteld. 
 
Prijzen: 1e prijs: kleine vergulde medaille 
 2e prijs: kleine verzilverde medaille 
 3e prijs: kleine bronzen medaille 
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MEDAILLESERIES GEWEER 
 
Het schieten voor medailleseries moet worden aangemeld bij de geweercommissie. Er mogen 
uitsluitend genummerde en door de I.S.S.F voorgeschreven schijven worden gebruikt. Houdingen 
kunnen in willekeurige volgorde worden verschoten. ledere score moet 9 maal worden geschoten, 
voordat men over gaat naar de hogere klasse. Elke onrechtmatigheid maakt de verschoten serie 
ongeldig. Aantekeningen in het registratieboek mogen alleen door de geweercommissie worden 
aangebracht. In geval dit reglement geen uitsluitsel biedt, beslissen ten minste 3 leden van de 
geweercommissie. 
 
Prijzen, tenzij anders vermeld:  klasse A: kleine bronzen medaille 
 klasse B: kleine zilveren medaille 
 klasse C: kleine vergulde medaille 
 klasse D: grote bronzen medaille 
 klasse E: grote zilveren medaille 
 klasse F: grote vergulde medaille 
 
LUCHTGEWEER 
 
Reglement volgens de I.S.S.F. 
Aantal pogingen: 3 x per maand 
 
 LG 10 meter 

Klasse Staand knielend 

A 75 77 

B 80 83 

C 85 87 

D 90 91 

E 93 95 

F 95 97 
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KLEIN KALIBER GEWEER 
 
Reglement volgens de I.S.S.F. 
Aantal pogingen: 3 x per maand 
 

KKG 50/100 meter 

Klasse Liggend staand knielend 

A 80/78 70 75 

B 85/83 74 80 

C 90/88 78 85 

D 93/93 82 88 

E 96/95 86 92 

F 98/97 90 95 

 
GROOT KALIBER GEWEER 
 
Reglement volgens de I.S.S.F. 
Aantal pogingen: 3 x per maand 
 
Pogingen voor GKG 300 meter kunnen worden verschoten op trainingen en wedstrijden. De 
medailleserie moet worden aangemeld bij de geweercommissie, die er zorg voor draagt dat de serie in 
het registratieboek wordt opgenomen. Bij wedstrijden moet de schutter tevoren aangeven welke series 
tellen. De schutter dient zo spoedig mogelijk het scorebriefje bij de geweercommissie in te leveren. 
Schijven: volgens de I.S.S.F.. Bij twijfel advies vragen aan de geweercommissie. 
 
Prijzen: klasse A: grote bronzen medaille 
 klasse B: grote zilveren medaille 
 klasse C1: kleine vergulde medaille 
 klasse C2: grote vergulde medaille 
 

GKG 100/300 meter 

klasse Liggend Staand knielend 

A (100m) 91 70 80 

B (100m) 95 75 85 

C1 (100m) 98 85 92 

C2 (300m) 97 85 92 
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MEDAILLESERIES PISTOOL/REVOLVER 
 
ledere schutter is verplicht een medailleserie duidelijk in te schrijven in het registratieboek en aan te 
kondigen aan degene die tot controle is bevoegd (zie verder blz. 3). Voor alle medailleseries pistool 
geldt dat men na het behalen van 9 series overgaat naar een hogere klasse. Wanneer een schutter 
meer dan het toegestane aantal series per week/maand verschiet, worden deze pogingen geschrapt 
uit het betreffende register. Volgens de geest van dit reglement mag men bijv. aan het eind van de 
maand, het aantal beurten waar men "recht" op zou hebben, vol maken, d.w.z. heeft men C8 en C9 
verschoten dan heeft men die maand eigenlijk nog recht op 1 serie. Men mag dan nog één poging 
voor de D-klassemedaille doen (dus niet voor de volgende twee pogingen!). Problemen in dezen 
kunnen met het betreffende commissielid die belast is met het bijhouden van de medailleseries 
worden besproken.  
 
Prijzen voor alle onderdelen behalve vrij pistool: 
 klasse A: kleine bronzen medaille 
 klasse B: kleine verzilverde medaille 
 klasse C: kleine vergulde medaille 
 klasse D: grote bronzen medaille 
 klasse E: grote verzilverde medaille 
 klasse F: grote vergulde medaille 
 klasse G: oorkonde 
 
MEDAILLESERIE LUCHTPISTOOL 10 METER 
 
Reglement volgens de I.S.S.F. 
Aantal schoten: 10 
 

Klasse A B C D E F 

pogingen per maand 3 3 2 2 2 1 

Punten 70 75 80 85 90 95 

 
MEDAILLESERIE PRECISIE 25 METER 
 
Toegestaan zijn semiautomatisch pistool of revolver. Reglement volgens de I.S.S.F. voor Standaard 
pistool. Schijf: int. pistoolschijf. Aantal schoten: 10. De klassen A, B en C moeten met het kaliber .22 
Long Rifle worden verschoten, daarna is het kaliber vrij. 
 

Klasse A B C D E F 

pogingen per maand 3 3 2 2 2 1 

Punten 70 75 80 85 90 95 

 
Eerst na het behalen van de C-klassemedaille precisie 25 meter is het een schutter toegestaan om de 
volgende medailleseries pistool te schieten. 
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MEDAILLESERIE SPORTPISTOOL LICHT 
 
Reglement volgens de I.S.S.F. voor Sportpistool licht. Schijf: int. pistoolschijf (precisiegedeelte), 
snelvuurschijf (snelvuurgedeelte). Aantal schoten: 10 schoten precisie en 10 schoten snelvuur (2x5). 
Proefschoten: 5 voor elke serie. De series moeten in genoemde volgorde worden verschoten.  
Aantal pogingen: 1 x per week 
 

klasse A B C D E F 

punten 145 150 160 170 180 187 

 
MEDAILLESERIE SPORTPISTOOL ZWAAR 
 

Reglement volgens de I.S.S.F. voor Sportpistool zwaar. Schijf: int. pistoolschijf 

(precisiegedeelte), snelvuurschijf (snelvuurgedeelte). Aantal schoten: 10 schoten precisie en 10 
schoten snelvuur (2x5). 
Proefschoten: 5 voor elke serie. De series moeten in genoemde volgorde worden verschoten.  
Aantal pogingen: l x per week 
 

klasse A B C D E F 

punten 145 150 160 170 180 187 
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MEDAILLESERIE VOOR VUISTWAPEN 
 
Dit onderdeel moet worden verschoten  met zgn. dienstwapens (ongewijzigd), d.w.z. pistool of 
revolver mits het kaliber groter is dan .22 Long Rifle Bij twijfel advies vragen aan de pistoolcommissie.  
Schijf: oud model duelschijf (langwerpig). Houding vrij, d.w.z. aanleunen toegestaan, behalve bij de 
F-klasse.  
Reglement volgens de I.S.S.F. voor Sportpistool zwaar (snelvuurgedeelte). Aantal schoten: 10.  
Alleen toegestaan op die schietbanen die voor dit onderdeel geschikt zijn. 
Aantal pogingen: 1 x per week 
 

Klasse Tijd punten 

A vaste schijf, tijd vrij 70 

B 3 sec. per schot  (snelvuurgedeelte) 75 

C 3 sec. per schot  (snelvuurgedeelte) 80 

D 3 sec. per schot  (snelvuurgedeelte) 85 

E 3 sec. per 2 schoten  (snelvuurgedeelte) 90 

F 3 sec. per schot  (snelvuurgedeelte) 90 

 
MEDAILLESERIE MILITAIR PISTOOL 
 

Reglement volgens de K.N.S.A.. schijf: oud model duelschijf (langwerpig).  

Alleen toegestaan op die schietbanen die voor dit onderdeel geschikt zijn. 
Aantal pogingen: 1 x per week 
 

serie Tijd afstand schoten 

1 180 sec. 25m 6 op 1 schijf 

2   15 sec. 20m 6 op 1 schijf 

3   12 sec. 20m 3 op 2 schijven 

4     9 sec. 15m 2 op 3 schijven 

 
 

klasse A B C D E F G 

punten 168 180 192 204 216 228 234 

 
MEDAILLESERIE SERVICE PISTOL  
 
Reglement volgens de I.S.S.F. voor Sportpistool zwaar. Schijf: oud model duelschijf (langwerpig).  
Alleen toegestaan op die schietbanen die voor dit onderdeel geschikt zijn.  
Aantal pogingen: 1 x per week 
 

serie Tijd Afstand schoten 

1 15 sec. 25m 6 op 1 schijf (linker) 

2 10 sec. 20m 3 op 2 schijven 

3             3x3 sec. 20m 6 op 1 schijf (rechter) 

4   6 sec. 15m 3 op 2 schijven 

 
 

klasse A B C D E F G 

punten 168 180 192 204 216 228 234 
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MEDAILLESERIE STANDAARD PISTOOL 
 
Reglement volgens de I.S.S.F. 
Aantal pogingen: 1 x per week 
 

klasse Schoten tijd punten 

A 3x5 150 – 20 – 10 sec. 105 

B 3x5 150 – 20 – 10 sec. 115 

C 3x5 150 – 20 – 10 sec. 125 

D 3x10 150 – 20 – 10 sec. 260 

E 3x10 150 – 20 – 10 sec. 270 

F 3x10 150 – 20 – 10 sec. 280 

 
MEDAILLESERIE OLYMPISCH SNELVUUR PISTOOL (OUD) 
 
Reglement volgens de I.S.S.F. .22 short. Tijd per serie van 5 schoten in respectievelijk 8-6-4 
seconden.  
Aantal pogingen: 1 x per week 
 

klasse A B C D E F 

schoten 3x10 3x10 3x10 3x10 3x10 3x10 

punten 215 225 245 255 265 275 

 
MEDAILLESERIE OLYMPISCH SNELVUUR PISTOOL  
 
Reglement volgens de I.S.S.F. .22 Long Rifle. Tijd per serie van 5 schoten in respectievelijk 8-6-4 
seconden. 
Aantal pogingen: 1 x per week 
 

klasse A B C D E F 

schoten 3x10 3x10 3x10 3x10 3x10 3x10 

punten 205 215 225 235 245 255 

 
MEDAILLESERIE VRIJPISTOOL 
 
Reglement volgens de I.S.S.F. 
Aantal schoten: 10 
 

klasse A B C 

punten 77 84 90 
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MEDAILLESERIE HISTORISCH WAPEN 
 
Reglement volgens de M.L.A.I.C.. Aantal schoten: 13-3. 
Naar keuze kan worden geschoten met elk historisch wapen, behalve met miniatuur kanon. 
 

Klasse pogingen per maand punten 

A 3 9 x 70 

B 3 9 x 75 

C 3 9 x 80 

D 2 9 x 83 

E 2 9 x 88 

F 1 9 x 93 

 
EISEN VOOR MEESTERKRUIZEN GEWEER, PISTOOL EN HISTORISCHE WAPENS 
 
Een meesterkruis kan 1 x per jaar worden geschoten op een tevoren door de pistool- of geweercom-
missie vermelde datum. 
 

Geweer goud zilver brons 

LG 10m staand  550 525 500 

LG 10m knielend 380 365 350 

KKG 50m liggend  580 565 550 

KKG 50m 3-h  540 520 500 

KKG 100m liggend 575 560 545 

GKG 100m 3-h vrij 544 524 500 

GKG 100m 3-h standaard 540 520 500 

GKG 100m liggend vrij 299 294 284 

GKG 100m liggend stand. 295 290 280 

 

Pistool goud zilver brons 

Luchtpistool 565 550 535 

Sportpistool licht 570 555 540 

Sportpistool zwaar 562 547 532 

Olymp. Snelv. pist. oud 550 540 530 

Olymp. Snelv. pist. nieuw 520 510 500 

Standaard pistool 545 530 515 

Vrij pistool 530 515 500 

Meesterkaart licht 380 370 360 

Meesterkaart zwaar 375 365 355 

Militair pistool 225 210 195 

Service pistol 225 210 195 

 

Historische wapens geweer, 
pistool of revolver 

goud zilver brons 

schoten: 13-3 90 85 80 
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SLOTWOORD 
 
U heeft nu kennis gemaakt met de verenigingsactiviteiten. Daarnaast zijn er vele activiteiten op het 
gebied van het schieten, waarin u zich nader kunt bekwamen. Deze bestaan o.a. uit 
afdelingskampioenschappen, districtskampioenschappen, nationale kampioenschappen, 
districtscompetitie LP/KKP, open wedstrijden, uitwisselings- en vriendschappelijke wedstrijden enz.. 
Deze wedstrijden worden gewoonlijk tijdig van tevoren gepubliceerd in de "Schietsport" en indien 
mogelijk ook op de website, het publicatiebord en/of in een nieuwsbrief. 
Onze vereniging speelt al vele jaren lang een belangrijke rol in het landelijke schietsportgebeuren: 
onze teams en individuele schutters behalen elk jaar weer prachtige resultaten, terwijl sommige 
schutters deel uit maken van nationale teams die Nederland vertegenwoordigen in het buitenland. 
Voor het inschrijven voor wedstrijden en nadere inlichtingen kunt u het beste contact opnemen met de 
pistool- of geweercommissie. Deze commissies regelen ook de samenstelling van de korpsen (teams). 
 
Het bestuur en de pistool- en geweercommissie wensen u veel succes en een fijne en veilige beleving 
van de schietsport. 
 


