JAARPROGRAMMA
2022
SV DE SCHUTTERIJ
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ALLE ACTIVITEITEN IN 2022 OP DATUM VOLGORDE
==============================================
Vrij. 04 maart
Zon. 06 maart
Zon. 06 maart
Vrij.18 maart
Zat. 19 maart
Vrij. 8 april
Zat. 9 april
Ma. 18 april
Ma. 18 april
Vrij.13 mei
Zat. 14 mei
Zon.22 mei
Zon.22 mei
Zon.03 juli
Zon.03 juli
Vrij 09 sept
Zat. 10 sept
Zon.11 sept
Zon.11 sept
Zat. 08 okt
Vrij.14 okt
Zat. 15 okt
Zat. 07 jan

Algemene Leden Vergadering ( aanvang 19.00 uur )
Open HW Nederland/België
Sportpistool
Open Olympia Match (Master Of Flanders)
Open Olympia Match (Master Of Flanders)
Open Olympia Match
Open Olympia Match
100 Sporting Skeet + finale
Sportpistool
Open Olympia Match
Open Olympia Match
125 Olympic Skeet + finale
Sportpistool
125 Olympic skeet + finale
Sportpistool
Open Olympia Match
Open Olympia Match
100 Sporting Skeet + finale. DOUBLET CUP
Sportpistool
Open HW Nederland/België
Open Olympia Match (Master Of Flanders)
Open Olympia Match (Master Of Flanders)
Nieuwjaarsreceptie en uitreiking prijzen clubkampioenschappen
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SV de Schutterij
Stationsstraat 29
4551 EK Sas van Gent
Rabobank 1507.59.460 t.n.v. SV de Schutterij
IBAN:NL88 RABO 0150 7594 60 BIC:RABONL2U
Secretariaat:
Kantine en schietcentrum:
D. van den Hurk
E-mail: donder12@zeelandnet.NL
Oosterstraat, 60
Statenboomweg 6 4571
GP Axel
4567 PD CLINGE tel: 0031
(0) 650561305
tel. 0031 (0) 114310090 E-mail:
schutterij@svdeschutterij.nlWebsite:www.svdeschutterij.nl

WEDSTRIJDKALENDER 2022
========================
KKG:
VR 18 MRT + ZA 19 MRT
VR 8 APR+ ZA 9 APR
VR 13 MEI + ZA 14 MEI
VR 9 SEPT + ZA 10 SEPT
VR 14 OKT + ZA 15 OKT

MASTER OF FLANDERS
OPEN WEDSTRIJD OLYMPIA MATCH
OPEN WEDSTRIJD OLYMPIA MATCH
OPEN WEDSTRIJD OLYMPIA MATCH
MASTER OF FLANDERS

HISTORISCHE WAPENS:
ZO 06 MAART
ZA 08 OKT

OPEN WEDSTRIJD NED-BELGIE
OPEN WEDSTRIJD NED-BELGIE

KLEIDUIVEN:
MA 18 APRIL
ZO 22 MEI
ZO 03 JULI
ZO 11 SEPT

100 SPORTING SKEET + FINALE
125 OLYMPIC SKEET + FINALE
125 OLYMPIC SKEET + FINALE
100 DOUBLET CUP SKEET + FINALE
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Aanbod
Wat heeft het schietcentrum van SV De Schutterij u te bieden?

-

Op vrijdagen en zaterdagen geopend met kantine, verenigingswapens en verkoop van
munitie voor verenigingswapens.

-

12 schermbanen 50 meter Klein Kaliber Geweer liggend

-

10 schermbanen 25 meter alle kalibers handvuurwapens

-

10 Schermbanen 25 meter karabijn .30M1

-

10 Schermbanen 10/12 meter alle kalibers handvuurwapens

-

6 Overdekte banen 10 meter luchtgeweer/luchtpistool

-

1 Officiële volautomatische kleiduivenbaan

-

12 banen Historische Wapens 50 meter

-

10 schermbanen Historische wapens 25 meter

-

12 Banen Minikanon 25 en 50 meter

Op vrijdagen vereniging open van 12.00 uur tot 18.00 uur. Geen kleiduiven.
Op zaterdagen vereniging open van 09.00 uur tot 19.00 uur ook geopend voor kleiduivenschieten.
Met ingang van de wintertijd is de sluiting beide dagen om 18.00 uur.
De dienstdoende medewerker heeft de vrijheid om te beslissen eventueel langer open te blijven.
Tijdens de schietdagen op verzoek gediplomeerde schietsportinstructeurs beschikbaar.
Inlichtingen over wedstrijden bij de wedstrijdcommissarissen der VTC.
Inlichtingen over lidmaatschap of huur van het schietcentrum bij:
Voorzitter: G. Crosiers, Stationsstraat 29, 4551 EK Sas van Gent Tel: 06-55000319
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Algemene informatie over “SV DE SCHUTTERIJ”.
Oprichting
De schietsportvereniging voor Zeeuws-Vlaanderen SV De Schutterij is opgericht op 17 oktober
1974 door 17 leden van de Nationale Reserve in Zeeuws-Vlaanderen.
Schietcentrum Statenboom
De vereniging heeft een terrein aan de Statenboomweg 6 te Clinge, waarop eerst een tweevoudige
poortenbaan 50 m is aangelegd; in 1976 uitgebreid tot een viervoudige. In 1977 is een zesvoudige
schermbaan 25 meter voor alle kalibers gebouwd met overdekte schietpunten. In 1978 is een
officiële kleiduivenbaan in gebruik genomen voor kleiduivenschieten, terwijl in 1979 de
viervoudige poortenbaan is omgebouwd tot een twaalfvoudige schermenbaan 50 meter. In 1982 is
een nieuw verenigingsgebouw geplaatst, terwijl in 1986 de zesvoudige schermenbaan alle kalibers
25 meter geheel is gerenoveerd en aangepast aan het staand schieten van het politieparcours. Op
een aantal banen kan sinds 1986 geschoten worden met hand en kruisbogen. De kleiduivenbaan
voor het skeet schieten is uitgerust met volautomatische machines.
De discipline karabijn .30M1 kan worden geschoten, alle historische wapens zowel voor- als
achterladers en de discipline miniatuurkanon 25 en 50 meter.
De vereniging is in het bezit van alle vergunningen voor bovengenoemde activiteiten.
Openingstijden
De vereniging is officieel geopend op vrijdagmiddag van 12.00 uur tot 18.00 uur en op zaterdag
van 09.00 tot 19.00 uur met geopende kantine en beheerder. Er zijn verenigingswapens en er is
munitie ter beschikking.
Lidmaatschap
Men kan lid worden middels volgende procedure.
Aspiranten
Aspiranten zijn zij die nog geen half jaar lid zijn en nog geen proeve van bekwaamheid heeft
afgelegd.
Toelatingsprocedure
1. De aanvraag tot toelating als aspirant dient op een aanvraagformulier te gebeuren, vergezeld
van een verklaring omtrent gedrag, uitgereikt door de bevoegde instanties en maximaal twee
maanden oud en twee pasfoto's. Aanvraagformulier is in de kantine aanwezig. Hetgeen bij
het secretariaat dient te worden ingeleverd.
2. Niemand kan als regulier lid of junior lid worden toegelaten indien niet:
a. Het bestuur op deugdelijke gronden de verwachting heeft dat het lid over de nodige
kennis en vaardigheid beschikt, die voor een veilig gebruik van schietwapens vereist
zijn, en voorts
b. Er ten aanzien van de aspirant niet van zodanige eigenschappen, gedragingen of
omstandigheden aan het bestuur is gebleken, dat gebruik van de wapens voor een
ander doel dan de beoefening van de schietsport kan worden geducht.
Lidmaatschapsbewijs
1. Een aspirant wordt regulier lid nadat deze minimaal een half jaar aspirant is, een examen
met goed gevolg heeft afgelegd en de goedkeuring heeft van het dagelijks bestuur.
2. De aspirant wordt hiervan mondeling op de hoogte gebracht door het dagelijks bestuur.
Verlof
Na een jaar regulier lidmaatschap en een minimum van 18 schietbeurten in het afgelopen jaar, kan
een Verlof tot het voorhanden hebben van een vuurwapen aangevraagd worden.
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Zij dienen aan een aantal voorwaarden te voldoen en vragen het Verlof altijd aan via het dagelijks
bestuur. In de kantine zijn bij de beheerders voorgedrukte WM3 formulieren te krijgen en de
invulinstructie. De secretaris mag dit formulier pas in behandeling nemen als de aanvrager heeft
ondertekend. Men dient voldoende malen de trainingen te hebben bezocht, ten minste één jaar
regulier lid te zijn, wedstrijden te schieten en naar oordeel van het bestuur, veilig met vuurwapens
te kunnen omgaan.
Voor verlenging dient te worden voldaan aan:
Tezamen 18 schietbeurten voor de wapens op uw verlof per jaar.
Instructie
De vereniging heeft een aantal gediplomeerde schietsportinstructeurs. Elke aspirant ontvangt een
SIP boekje waarin de stappen van zijn opleiding worden aangemerkt en geëvalueerd.
Bezit
De geaccepteerde leden zijn mede-eigenaar van de accommodatie op het schietcentrum
“Statenboom” te Clinge, waar gebruik gemaakt kan worden van bovengenoemde banen. Zij
kunnen deelnemen aan wedstrijden en cursussen en instructie voor schietsportopleiding door eigen
bevoegde Schietsportinstructeurs, zij zijn W.A. verzekerd inzake schietsport.
Disciplines
Voor een aantal van de gerealiseerde takken van schietsport worden jaarlijks wedstrijden
gehouden.
Te schieten disciplines zijn:
KKG klein kaliber geweer 12 en 50 meter, KKK klein kaliber karabijn 12 meter, KKP klein
kaliber pistool 10 en 25 meter, GKP groot kaliber pistool 10 en 25 meter. M1 Karabijn .30 op 25
meter, HW-rev./pist. Historische Wapens revolver/pistool 25 meter, HW gew. Historische
Wapens geweer op 50 meter, Klei. Kleiduiven, Luchtgeweer en lucht pistool. Pistool/revolver.
Veiligheidscommissaris
Een lid is benoemd als veiligheidscommissaris. Hij geeft leiding aan de VTC - leden, instructeurs
en baancommandanten.
De veiligheidscommissaris zorgt dat een door het bestuur goedgekeurd en vastgestelde
veiligheidsinstructie in de kast van de beheerders aanwezig is en zo nodig ter inzage is voor de
leden -verlofhouders evenals een logboek waarin elk lid bemerkingen over baangebruik mag
noteren.
Bestuur controleert elke bestuursvergadering het logboek op veiligheidsbemerkingen.
Verenigingswapens:
Er zijn tijdens de openingstijden van de vereniging clubwapens aanwezig.
Hier kan men gebruik van maken als men lid is van de club.
Ook aspirant leden en introducees mogen deze wapens gebruiken.

6

Baancommandanten
1. Alle leden doen dienst als baancommandant.
2. Is er geen lid aanwezig die baancommandant kan zijn, dan wijst de die dag dienstdoende
beheerder een lid als baancommandant aan.
BAANCOMMANDANT Kleiduifbaan

d.d. 1-8-2019

De Baancommandant (BC) draagt zorg voor de veiligheid op de schietstand.
Alle aanwijzingen van de Baan commandant moeten onmiddellijk worden opgevolgd.
De Baancommandant draagt het oranje vest of oranje armband.
Er mag alleen worden geschoten als er een bestuurslid aanwezig is en ook moeten er
minimaal twee personen op de club aanwezig zijn ook omdat de wet voorschrijft dat het
beoefenen van de schietsport een sociaal karakter moet hebben en gezamenlijk moet
worden beoefend.
Is er maar een (1) regulier lid op de schietstand is dan mag hij schieten en is hij ook gelijk
de Baancommandant.
Zijn er twee (2) reguliere leden op de schietenstand dan mogen beide gelijktijdig schieten
en is een van beide de Baancommandant.
Zijn er twee (2) leden op de schietstand dan moet er minimaal een (1) regulier lid zijn en
mogen beide gelijktijdig schieten, maar is het reguliere lid de Baancommandant.
Bij meer dan twee leden op de schietstand, Moeten er 2 baancommandanten zijn.
NR 1 en nr. 3 op de deelnamelijst die regulier lid is neemt de taak van de
Baancommandant op zich.
Wanneer een baancommandant aan de beurt is om te schieten neemt de andere
baancommandant voor de functie waar en vice versa.
Is er geen tweede persoon die regulier lid is dan mag hij de taak van Baancommandant
niet op zich nemen en moeten deze wachten om te mogen schieten tot er een regulier lid
de taak als Baancommandant overneemt.
Ieder regulier lid moet de taak van BC uit kunnen voeren om zelf te mogen schieten.
Ieder regulier lid moet de taak van BC uitvoeren als hij nr. 1 of nr. 3 op het
deelnameformulier staat.
De Baancommandant mag beginnende schutters adviseren.
In het algemeen geldend dus :
• Regulier lid is een lid, die lid is van SV de schutterij en verlofhouder is
• De club is zowel het clubhuis als de schietstand.
• De schietstand is de locatie waar geschoten wordt.
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BAANCOMMANDANT Kogelbanen

d.d. 1-8-2019

De Baancommandant (BC) draagt zorg voor de veiligheid op de schietstand.
Alle aanwijzingen van de Baancommandant moeten onmiddellijk worden opgevolgd.
De Baancommandant draagt het oranje vest of oranje armband.
Er mag alleen worden geschoten als er een bestuurslid aanwezig is en ook moeten er
minimaal twee personen op de club aanwezig zijn ook omdat de wet voorschrijft dat het
beoefenen van de schietsport een sociaal karakter moet hebben en gezamenlijk moet
worden beoefend.
Is er maar een (1) regulier lid op de schietstand is dan mag hij schieten en is hij ook gelijk
de Baancommandant.
Zijn er twee (2) reguliere leden op de schietenstand dan mogen beide gelijktijdig schieten
en is een van beide de Baancommandant.
Zijn er twee (2) leden op de schietstand dan moet er minimaal een (1) regulier lid zijn en
mogen beide gelijktijdig schieten, maar is het reguliere lid de Baancommandant.
Bij meer dan twee leden op de schietstand, mag de Baancommandant zelf niet schieten.
De laatst binnenkomende derde persoon die als regulier lid op de schietstand binnenkomt
neemt de taak van de Baancommandant op zich.
Is deze derde persoon geen regulier lid dan mag hij de taak van Baancommandant niet op
zich nemen en moet hij wachten om te mogen schieten tot er een regulier lid de taak als
Baancommandant overneemt.
De Baancommandant wordt afgelost door het eerstvolgende reguliere lid, die zijn
schietoefening beëindigt.
Ieder regulier lid moet de taak van BC uit kunnen voeren om zelf te mogen schieten.
Ieder regulier lid moet de taak van BC uitvoeren na zijn schietbeurt.
De Baancommandant mag beginnende schutters adviseren.
In het algemeen geldend dus:
• Wanneer een schutter die regulier lid is met schieten stopt wordt hij
automatisch baancommandant.
• Bij aanvang van een schietsessie met meer dan twee personen is het derde
binnenkomende reguliere lid altijd baancommandant en wordt hij afgelost
door de eerstvolgende schutter die stopt en die regulier lid is.
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Openingstijden schietbanen
Kleiduivenbaan: op zaterdagen van 9.30 uur tot 19.00 uur, maar niet na zonsondergang. Er zijn
vier ontheffingszondagen. Zie wedstrijdkalender.
50 meter baan:
Vrijdag: 12.30 uur tot 15.00 uur Historische Wapens/ opgelegd schieten
15.00 uur tot sluiten maar niet na zonsondergang, KKG liggend.
Indien de baan vrij is, kan een andere discipline geschoten worden.
Zaterdag: 9.30 uur tot 12.00 uur KKG liggend
12.00 uur tot 14.30 uur Historische wapens/opgelegd schieten
14.30 uur tot 16.30 uur KKG liggend
16.30 uur tot sluiten, maar niet na zonsondergang. Historische wapens/opgelegd
schieten.
Indien de baan vrij is, kan een andere discipline geschoten worden.

25 meter baan
Rechtse banen 09.30 uur tot 12.00 uur: GKG: .30 M1
09.30 uur tot 19.00 uur, maar niet na zonsondergang: pistool en revolver alle
kalibers.
Indien de baan vrij is, kan een andere discipline geschoten worden.
VTC
De wedstrijden worden geregeld door de VTC leden (Vereniging Technische Commissie). De
algemene leiding der VTC berust bij de Wedstrijdcommissaris.
Zij organiseren met een aantal uitvoerende VTC - leden de wedstrijd.

9

Bestuur:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Bestuursleden;

Gert Crosiers
Dennis van den Hurk
Wilfried Crosiers
Rocco Selis
Peter Wagenaer
Marcel de Jong
Freddy Maertens

Gediplomeerde Kantinebeheerders
Dennis van den Hurk
Rocco Selis
Gecertificeerde barmedewerkers
Zie map kantine zaken
VTC – KKG
Wedstrijdcommissaris:
Leden VTC:

VTC – HW
Wedstrijdcommissaris:
Leden VTC:

VTC KLEI
Wedstrijdcommissaris
Leden VTC:

VTC SPORTPISTOOL
Wedstrijdcommissaris:
Leden VTC:

Th. Andriessen
W. Lauwers
J. de Craene

W. Lauwers
A. Lauwers - Smet
J. De Craene
B. De Craene

R. Selis
W. Crosiers
J. Oosthoek
K. Goossens

W. Burm
R. Visser

Coördinator bouw en onderhoud
T. Andriesen
Kascommissie 2021
P. van de Walle
A. Verheyden
F. Bouziane

10

SV De Schutterij.be
Tot 2006 waren wapens in België vrij te koop. Er was
enkel een registratieplicht voor vuurwapens zonder
wachtperiode of voorafgaande controle. Maar in mei
2006 is de Belgische wapenwet grondig veranderd.
Om nog een wapen te mogen bezitten moest men ofwel
jager zijn, en dit geldt dan enkel voor lange wapens
specifiek ontworpen voor de jacht, ofwel moet men
sportschutter zijn.
De jager bewijst zijn hoedanigheid door een jachtverlof
voor te leggen, de sportschutter doet dat met zijn
sportschutters licentie.
Om deze licentie te behalen en/of te behouden moet de
sportschutter jaarlijks 12 schietbeurten bewijzen bij / of
mede georganiseerd door, een Vlaamse schietclub.
Zij het een wedstrijd of een oefening.
SV De Schutterij was op dat moment een Nederlandse schietclub en mag dus geen schietbeurten
afstempelen voor Belgen. We dreigden toen onze Belgische vrienden te verliezen. En een kleinere
opkomst te hebben van Belgische schutters op oefeningen en wedstrijden omdat deze schietbeurten
niet meer meetelden voor het verplichte aantal.
Daarom heeft SV de Schutterij zich aangesloten bij VSK, (de Vlaamse Schietsportkoepel).
En SV De Schutterij Be opgericht, dit is dus een erkende Vlaamse schietvereniging die gebruik
maakt van de faciliteiten van SV De Schutterij en er wedstrijden en schietoefeningen organiseert.
SV De Schutterij. Be mag dus schietbeurten afstempelen voor alle schutters met een Vlaamse
sportschutters licentie die in Clinge komen schieten.
Leden van SV De Schutterij Be, kunnen de Vlaamse sportschutters licentie aanvragen en/of
behouden, hun schietbeurten register kan hier afgestempeld worden en bezoekende Vlaamse
sportschutters kunnen hier ook schietbeurten maken.
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================================================
UITNODIGING OM DEEL TE NEMEN AAN DE VERENIGINGSWEDSTRIJD VOOR HET
CLUBKAMPIOENSCHAP KKG-50 METER
================================================
Te houden op alle vrijdagen en zaterdagen op het schietcentrum “Statenboom” van SV De
Schutterij te Clinge.
Schijven
Schijven zijn bij de VTC in het kantoor te koop. De kaarten moeten worden ingeschreven in de
daarvoor bestemde map op de tafel, met naam en datum en nummer. Op de kaarten zet u uw naam
en de datum van schieten. Willy Lauwers draagt zorg voor de telling en de punten inschrijving in
de map. William Burm verzorgt het bord.
Wedstrijd
Zes schijven x vijf schoten = dertig schoten
Op wedstrijddagen kan niet worden geschoten voor het clubkampioenschap.
De wedstrijd loopt van 15 november tot en met 14 november.
Er is geen maximum aan series. Wel een minimum van twaalf series. Aan het einde van de
wedstrijd worden de beste tien series geteld voor het eindresultaat.
Puntentelling
Dit wordt gedaan door Willy Lauwers.
Prijzen
Geld
Het bestuur van SV De Schutterij
Wedstrijdcommissaris KKG
Theo Andriessen
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================================================
UITNODIGING OM DEEL TE NEMEN AAN DE VERENIGINGSWEDSTRIJD VOOR HET
CLUBKAMPIOENSCHAP KKK
================================================
Te houden op alle vrijdagen en zaterdagen op het schietcentrum “Statenboom” van SV De
Schutterij te Clinge.
Schijven
Schijven zijn bij de VTC in het kantoor te koop. De kaarten moeten worden ingeschreven in de
daarvoor bestemde map op de tafel in de kantine, met naam en datum en nummer. Op de kaarten
zet u uw naam en de datum van schieten. Willy Lauwers draagt zorg voor de telling en de punten
inschrijving in de map en op het bord. De daarvoor bevoegde personen stempelen uw inlegvel af.
Wedstrijd
Op wedstrijddagen kan niet worden geschoten voor het clubkampioenschap.
De wedstrijd loopt van 15 november tot en met 14 november.
Er is geen maximum aan series. Wel een minimum van twaalf series. Aan het einde van de
wedstrijd worden de beste tien series geteld voor het eindresultaat.
Puntentelling
Dit wordt gedaan door Willy Lauwers.
Prijzen
Geld
Het bestuur van
SV De Schutterij
Wedstrijdcommissaris KKK
Th. Andriessen
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================================================
UITNODIGING OM DEEL TE NEMEN AAN DE VERENIGINGSWEDSTRIJD VOOR HET
CLUBKAMPIOENSCHAP HW-PISTOOL/REVOLVER/GEWEER
================================================
Te houden op alle vrijdagen en zaterdagen op het schietcentrum “Statenboom” van SV De
Schutterij te Clinge.
Schijven
Schijven zijn bij de VTC in het kantoor te koop. De kaarten moeten worden ingeschreven in de
daarvoor bestemde map op de tafel in de kantine, met naam en datum en nummer. Op de kaarten
zet u uw naam en de datum van schieten. Moederschijven worden geleverd door de VTC. Er mag
op moederschijven niet worden proef geschoten. Willy Lauwers draagt zorg voor de telling en de
punten inschrijving in de map en op het bord. De daarvoor bevoegde personen stempelen uw
inlegvel af.
Wedstrijd
Een kaart x 13 schoten waarvan de 10 beste tellen voor de wedstrijd.
Op wedstrijddagen kan niet worden geschoten voor het clubkampioenschap.
De wedstrijd loopt van 15 november tot en met 14 november.
Er is geen maximum aan series. Wel een minimum van twaalf series. Aan het einde van de
wedstrijd worden de beste tien series geteld voor het eindresultaat.
Puntentelling
Dit wordt gedaan door Willy Lauwers.
Prijzen
Geld
Het bestuur van SV De Schutterij
Wedstrijdcommissaris HW: W. Lauwers
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================================================
UITNODIGING OM DEEL TE NEMEN AAN DE VERENIGINGSWEDSTRIJD VOOR HET
CLUBKAMPIOENSCHAP KKP – GKP
================================================
Te houden op alle vrijdagen en zaterdagen op het schietcentrum “Statenboom” van SV De
Schutterij te Clinge.
Schijven
Schijven zijn bij de VTC in het kantoor te koop. De kaarten moeten worden ingeschreven in de
daarvoor bestemde map op de tafel in de kantine, met naam en datum en nummer. Op de kaarten
zet u uw naam en de datum van schieten. Moederschijven worden geleverd door de VTC. Er mag
op moederschijven niet worden proef geschoten. Willy Lauwers draagt zorg voor de telling en de
punten inschrijving in de map en op het bord. De daarvoor bevoegde personen stempelen uw
inlegvel af.
Wedstrijd
Twee schijven x 10 schoten = twintig schoten.
Op wedstrijddagen kan niet worden geschoten voor het clubkampioenschap.
De wedstrijd loopt van 15 november tot en met 14 november.
Er is geen maximum aan series. Wel een minimum van twaalf series. Aan het einde van de
wedstrijd worden de beste tien series geteld voor het eindresultaat.
Puntentelling
Dit wordt gedaan door Willy Lauwers.
Prijzen
Geld
Het bestuur van SV De Schutterij
Wedstrijdcommissaris KKP-GKP: Th. Andriessen
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================================================
UITNODIGING OM DEEL TE NEMEN AAN DE VERENIGINGSWEDSTRIJD VOOR HET
CLUBKAMPIOENSCHAP KLEIDUIVEN
================================================
Te houden op alle zaterdagen op het schietcentrum “Statenboom” van SV De Schutterij te Clinge.
Wedstrijd
De schutter kan onbeperkt deelnemen.
Hiervoor gelden de normale trainingen.
Alle scores van het jaar worden geteld evenals alle wedstrijden die dit jaar worden verschoten.
Uit al deze scores worden de beste 25 samengeteld voor het clubkampioenschap. Bij gelijke
score maakt het beste jaargemiddelde van alle scores het verschil uit. De wedstrijd loopt van
15 november tot en met 14 november.

Prijzen
Geld
Het bestuur van
SV De Schutterij
Wedstrijdcommissaris KLEIDUIVEN:
VTC:

R. Selis
W. Crosiers
K. Goossens
J. Oosthoek
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=============================================
UITNODIGING OM DEEL TE NEMEN AAN DE WEDSTRIJD OLYMPIA MATCH
KKG 50 METER LIGGEND
=============================================
Te houden op het schietcentrum “Statenboom” van SV De Schutterij te Clinge op:
VR 18 MRT + ZA 19 MRT
MASTER OF FLANDERS
VR 8 APR + ZA 9 APR
OPEN WEDSTRIJD OLYMPIA MATCH
VR 13 MEI + ZA 14 MEI
OPEN WEDSTRIJD OLYMPIA MATCH
VR 9 SEPT + ZA 10 SEPT
OPEN WEDSTRIJD OLYMPIA MATCH
VR 14 OKT + ZA 15 OKT
MASTER OF FLANDERS
Opgave:
Inschrijven van deelnemers en korpsen met vermelding van schietpaspoortnummer bij de VTCKKG Willy Lauwers.
Tel. +32.476.95.11.54
Email: willy.lauwers-smet@telenet.be
Betaling:
Ter plaatse bij het inschrijfbureau.
Baanindeling:
De indeling en het tijdstip waarop geschoten zal worden, worden bekend gemaakt zodra de
inschrijving gesloten is. Met voorkeurdatum en tijd zal rekening worden gehouden.
Wedstrijd:
Zestig wedstrijdschoten en 15 proefschoten.
Inleg:
Individueel

€ 10

Klassering:
Er zal worden geschoten in de klassen H, A, B, C, D en VETERANEN.
Prijzen:
Natura prijzen
Het bestuur van
SV De Schutterij
Wedstrijdcommissaris Th. Andriessen

17

=============================================
UITNODIGING OM DEEL TE NEMEN AAN DE WEDSTRIJD OLYMPIA MATCH
KKG 50 METER LIGGEND
MASTER OF FLANDERS
=============================================
Te houden op het schietcentrum “Statenboom” van SV de Schutterij te Clinge op: Vrijdag 18
maart en zaterdag 19 maart 2022 om 10.00 uur
Opgave:
Inschrijven van deelnemers en korpsen met vermelding van schietpaspoortnummer bij de VTCKKG Willy Lauwers
Tel. +32.476.95.11.54
Email: willy.lauwers-smet@telenet.be
Betaling:
Ter plaatse bij het inschrijfbureau.
Baanindeling:
De indeling en het tijdstip waarop geschoten zal worden, worden bekend gemaakt zodra de
inschrijving gesloten is. Met voorkeurdatum en tijd zal rekening worden gehouden.
Wedstrijd:
Zestig wedstrijdschoten en 15 proefschoten.
Inleg:
Individueel

€ 10

Klassering:
Er zal worden geschoten in de klassen H, A, B, C, D en VETERANEN.
Prijzen:
Natura prijzen
Het bestuur van
SV De Schutterij
Wedstrijdcommissaris: Th. Andriessen

18

================================================
UITNODIGING OM DEEL TE NEMEN AAN DE WEDSTRIJD OLYMPIA MATCH
KKG 50 METER LIGGEND
================================================
Te houden op het schietcentrum “Statenboom” van SV de Schutterij te Clinge op:
Vrijdag 8 april en zaterdag 9 april 2022 om 10.00 uur
Opgave:
Inschrijven van deelnemers en korpsen met vermelding van schietpaspoortnummer bij de VTCKKG Willy Lauwers
Tel. +32.476.95.11.54
Email: willy.lauwers-smet@telenet.be
Betaling:
Ter plaatse bij het inschrijfbureau.
Baanindeling:
De indeling en het tijdstip waarop geschoten zal worden, worden bekend gemaakt zodra de
inschrijving gesloten is. Met voorkeurdatum en tijd zal rekening worden gehouden.
Wedstrijd:
Zestig wedstrijdschoten en onbeperkt aantal proefschoten.
Inleg:
Individueel

€ 10

Klassering:
Er zal worden geschoten in de klassen H, A, B, C, D en VETERANEN.
Prijzen:
Natura prijzen
Het bestuur van
SV De Schutterij
Wedstrijdcommissaris: Th. Andriessen
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=============================================
UITNODIGING OM DEEL TE NEMEN AAN DE WEDSTRIJD OLYMPIA MATCH
KKG 50 METER LIGGEND
=============================================
Te houden op het schietcentrum “Statenboom” van SV de Schutterij te Clinge op:
Vrijdag 13 mei en zaterdag 14 mei 2022 om 10.00 uur
Opgave:
Inschrijven van deelnemers en korpsen met vermelding van schietpaspoortnummer bij de VTCKKG Willy Lauwers
Tel. +32.476.95.11.54
Email: willy.lauwers-smet@telenet.be
Betaling:
Ter plaatse bij het inschrijfbureau.
Baanindeling:
De indeling en het tijdstip waarop geschoten zal worden, worden bekend gemaakt zodra de
inschrijving gesloten is. Met voorkeurdatum en tijd zal rekening worden gehouden.
Wedstrijd:
Zestig wedstrijdschoten en onbeperkt aantal proefschoten.
Inleg:
Individueel

€ 10

Klassering:
Er zal worden geschoten in de klassen H, A, B, C, D en VETERANEN.
Prijzen:
Natura prijzen
Het bestuur van
SV De Schutterij
Wedstrijdcommissaris
Th. Andriessen
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=============================================
UITNODIGING OM DEEL TE NEMEN AAN DE WEDSTRIJD OLYMPIA MATCH
KKG 50 METER LIGGEND
=============================================
Te houden op het schietcentrum “Statenboom” van SV de Schutterij te Clinge op:
Vrijdag 9 september en zaterdag 10 september 2022 om 10.00 uur
Opgave:
Inschrijven van deelnemers en korpsen met vermelding van schietpaspoortnummer bij de VTCKKG Willy Lauwers
Tel. +32.476.95.11.54
Email: willy.lauwers-smet@telenet.be
Betaling:
Ter plaatse bij het inschrijfbureau.
Baanindeling:
De indeling en het tijdstip waarop geschoten zal worden, worden bekend gemaakt zodra de
inschrijving gesloten is. Met voorkeurdatum en tijd zal rekening worden gehouden.
Wedstrijd:
Zestig wedstrijdschoten en onbeperkt aantal proefschoten.
Inleg:
Individueel

€ 10

Klassering:
Er zal worden geschoten in de klassen H, A, B, C, D en VETERANEN.
Prijzen:
Natura prijzen
Het bestuur van SV De Schutterij
Wedstrijdcommissaris:
Th. Andriessen

21

=============================================
UITNODIGING OM DEEL TE NEMEN AAN DE WEDSTRIJD OLYMPIA MATCH
KKG 50 METER LIGGEND
MASTER OF FLANDERS
=============================================
Te houden op het schietcentrum “Statenboom” van SV de Schutterij te Clinge op:
Vrijdag 14 en zaterdag 15 oktober 2022 om 10.00 uur.
Opgave:
Inschrijven van deelnemers en korpsen met vermelding van schietpaspoortnummer bij de VTCKKG Willy Lauwers
Tel. +32.476.95.11.54
Email: willy.lauwers-smet@telenet.be
Betaling:
Ter plaatse bij het inschrijfbureau.
Baanindeling:
De indeling en het tijdstip waarop geschoten zal worden, worden bekend gemaakt zodra de
inschrijving gesloten is. Met voorkeurdatum en tijd zal rekening worden gehouden.
Wedstrijd:
Zestig wedstrijdschoten en onbeperkt aantal proefschoten.
Inleg:
Individueel

€ 10

Klassering:
Er zal worden geschoten in de klassen H, A, B, C, D en VETERANEN.
Prijzen:
Natura prijzen
Het bestuur van
SV De Schutterij
Wedstrijdcommissaris
Th. Andriessen
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================================================
UITNODIGING OM DEEL TE NEMEN AAN DE OPEN WEDSTRIJD NEDERLAND –
BELGIË HISTORISCHE WAPENS 25/50 METER ONDERDELEN
================================================
Te houden op het schietcentrum “Statenboom” van SV de Schutterij te Clinge.

ZONDAG 06 MAART 2022
Zondag laatste serie 16.10 uur
AANVANG:
Zondag om 09.30 uur
OPGAVE:
Bij de VTC HW wedstrijdcommissaris de heer W. Lauwers.
Tel. Vanuit Nederland:
00 32 37726866
Tel. Vanuit België:
0 37726866
E-mail: willy.lauwers-smet@telenet.be
WEDSTRIJD:
Dertien wedstrijdschoten, tien tellend.
DISCIPLINES:
Alle 25 en 50 meter disciplines.
Herkansing mogelijk.
Indien onvoldoende plaats maximaal 1 serie per discipline.
INLEG:
Individueel eerste
serie€ 5,00 tweede
serie € 2,50
INSCHRIJVEN:
Ter plaatse bij het inschrijfbureau.
PRIJZEN: Natura
Het bestuur van
SV De Schutterij
De wedstrijdcommissaris HW
W. Lauwers
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================================================
UITNODIGING OM DEEL TE NEMEN AAN DE OPEN WEDSTRIJD NEDERLAND –
BELGIË HISTORISCHE WAPENS 25/50 METER ONDERDELEN
================================================
Te houden op het schietcentrum “Statenboom” van SV de Schutterij te Clinge.

ZATERDAG 08 OKTOBER 2022
Zaterdag laatste serie 16.10 uur
AANVANG:
Zaterdag om 09.30 uur
OPGAVE:
Bij de VTC HW wedstrijdcommissaris de heer W. Lauwers.
Tel. Vanuit Nederland:
00 32 37726866
Tel. Vanuit België:
0 37726866
E-mail: willy.lauwers-smet@telenet.be
WEDSTRIJD:
Dertien wedstrijdschoten, tien tellend.
DISCIPLINES:
Alle 25 en 50 meter disciplines.
Herkansing mogelijk.
Indien onvoldoende plaats maximaal 1 serie per discipline.
INLEG:
Individueel eerste
serie€ 5,00 tweede
serie € 2,50
INSCHRIJVEN:
Ter plaatse bij het inschrijfbureau.
PRIJZEN: Natura
Het bestuur van
SV De Schutterij
De wedstrijdcommissaris HW
W. Lauwers
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================================================
UITNODIGING OM DEEL TE NEMEN AAN DE OPEN PAASWEDSTRIJD KLEIDUIVEN
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = =

Te houden op het schietcentrum “Statenboom” van SV de Schutterij te Clinge.

Paasmaandag 18 april 2022
Aanvang: 09.00 uur
Opgave uitsluitend met voorinschrijving
Sluiting van de inschrijvingen: 14 april 2022, (Max. 24 schutters)

Wedstrijd: 100 Sport skeet + finale
Inleg:
Individueel € 60
Alleen voorinschrijvingen via de VTC of www.kleiduivensport.nl

Het bestuur van SV De Schutterij
Wedstrijdcommissaris:
VTC:

R. Selis
W. Crosiers
J. Oosthoek
K. Goossens
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========================================== ====
UITNODIGING OM DEEL TE NEMEN AAN DE OPEN WEDSTRIJD KLEIDUIVEN
===============================================
Te houden op het schietcentrum “Statenboom” van SV de Schutterij te Clinge, op

Zondag 22 mei 2022
Aantal duiven: 125 Olympisch skeet + finale
Opgave uitsluitend met voorinschrijving
Sluiting van de inschrijvingen: 19 mei 2022, (Max. 18 schutters)

Inleg:
Individueel € 65

Aanvang: 09.00 uur
Prijzen: Natura
Alleen voorinschrijvingen via de VTC of www.kleiduivensport.nl
Het bestuur van SV De Schutterij
Wedstrijdcommissaris:
VTC:

R. Selis
W. Crosiers
J. Oosthoek
K. Goossens
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===============================================
UITNODIGING OM DEEL TE NEMEN AAN DE OPEN WEDSTRIJD KLEIDUIVEN
===============================================
Te houden op het schietcentrum “Statenboom” van SV de Schutterij te Clinge, op

Zondag 03 juli 2022
Aantal duiven: 125 Olympic skeet + finale
Opgave uitsluitend met voorinschrijving
Sluiting van de inschrijvingen: 30 juni 2022, (Max. 18 schutters)

Inleg:
Individueel € 65
Aanvang: 09.00 uur
Prijzen: Natura
Alleen voorinschrijvingen via de VTC of www.kleiduivensport.nl
Het bestuur van SV De Schutterij
Wedstrijdcommissaris:
VTC:

R. Selis
W. Crosiers
J. Oosthoek
K. Goossens
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===============================================
UITNODIGING OM DEEL TE NEMEN AAN DE OPEN WEDSTRIJD KLEIDUIVEN

DOUBLET - CUP - WISSELBEKER
===============================================
Te houden op het schietcentrum “Statenboom” van SV de Schutterij te Clinge, op

Zondag 11 september 2022
Aantal duiven: 100 Sporting skeet + finale
Opgave uitsluitend met voorinschrijving
Sluiting van de inschrijvingen: 08 september 2022, (Max. 24 schutters)

Inleg:
Individueel € 60
Aanvang: 09.00 uur
Prijzen: Natura
Alleen voorinschrijvingen via de VTC of www.kleiduivensport.nl
Het bestuur van SV De Schutterij
Wedstrijdcommissaris:
VTC:

R. Selis
W .Crosiers
J. Oosthoek
K. Goossens
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===============================================================
UITNODIGING OM DEEL TE NEMEN AAN DE OPEN WEDSTRIJD Sportpistool

================================================
Zondag 06 maart
Maandag 18 april
Zondag 22 mei
Zondag 03 juli
Zondag 11 september
30 schots Precisie
30 schots Duel ( klapschijf )
Aanvang:

10.00 uur
12.00 uur
14.00 uur

VTC: Wedstrijdcommissaris:
Leden:

René Visser
William Burm

Het bestuur van SV De Schutterij
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EVS BV INFRABOUW
EVERSDAM 2
4554LH WESTDORPE
+31.6.30.86.13.40

ZEELAND BOTEN
UIJTERSCHOOTWEG 22
4338PN MIDDELBURG
+31.118.61.36.59

@-RENT
INDUSTRIEPARK ROSTEYNE 19
9060 ZELZATE
+32.9.343.02.01

ZEELAND AANHANGWAGENS
UIJTERSCHOOTWEG 22
4338PN MIDDELBURG
+31.118.61.36.59

30

DOUBLET VOF JACHTHUIS EN
GEWEERMAKERIJ
DE POORT 79
4411PB RILLAND
+31.113.35.08.89

LEVEL 4 TACTICAL GEAR
AVENUE PASTEUR 2A
B-1300 WAVRE
+32.10.22.21.40
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