
 

S.V. SORANUS WEKEROM 

 

 

 

 

Uitnodiging 

 

Afdelingskampioenschappen 
District 2, Afdeling 3: Veluwe / Noord - Flevoland 

Luchtpistool & Luchtgeweer 

 staand / opgelegd 

16 t/m 21 november 2015 

 

 

 



Geachte schut(s)ters, 
 

Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan de Afdelingskampioenschappen (AK) 
Luchtgeweer staand en opgelegd en Luchtpistool staand en opgelegd van de Afdeling 3. 

De wedstrijd wordt gehouden van maandag 16 november t/m zaterdag 21 november 2015 
in de accommodatie van S.V. Soranus te Wekerom. 

 
Namens het bestuur, wensen wij alle schut(s)ters een sportieve wedstrijd. 

 
PROGRAMMA: Wedstrijd 60 schoten, Voorbereiding plus proefschieten 15 min. 

  Daarna 60 schoten = 90 minuten 
 Wedstrijd 40 schoten, Voorbereiding plus proefschieten 15 min. 

  Daarna 40 schoten = 60 minuten 
 

Categorie: Klasse LG Klasse LP Schoten 
Senioren Heren: H, A, B, C H, A, B, C 60  

Senioren Dames: H, A H, A 40  
Veteranen: H, A H, A, B 40  

Veteranen Opgelegd:  H, A, B, C H 40  

 Veteranen en Senioren Dames nemen verplicht deel in hun eigen 
klasse persoonlijk. In de veteranencategorie wordt door Dames en 

Heren ‘gemengd’ deelgenomen. 
 

Senioren: Niet geklasseerde Senioren vanaf licentienummer 179966 en 
hoger schieten in de laagste klasse. Andere niet geklasseerde 

schutters schieten in de H-klasse 
 

Teams: In een team kunnen alleen schutters opgesteld worden die ook 
aan de individuele wedstrijd deelnemen. Een team bestaat uit 3 

schutters. De hoogst geklasseerde schutter uit een team bepaald 
de indeling. 

 
Mindervaliden: SH1, SH2, SH3 

 
Jeugd/Veteranen: Bij de jeugd/veteranen is de geboortedatum bepalend voor de 

categorie. In het schietseizoen 1 okt. 2015 – 30 sep. 2016 waarin 
men 21/55 wordt, is men geen Jeugd/Senior meer. 

 

Junioren: LG LP Schoten 
18 t/m 20 jaar Heren A Heren A 60 

 Dames A Dames A 40 
15 t/m 17 jaar Heren B, Dames B B 40 

14 jaar en jonger C C 40 
13 en 14 jaar C Opgelegd C Opgelegd 40 

12 jaar en jonger D Opgelegd D Opgelegd 40 
 

Teams Junioren: Een juniorenteam kan alleen bestaan uit junioren van dezelfde 
categorie. 



 

Algemeen: De wedstrijd start met 15 minuten voorbereidingstijd. In deze tijd mag 
men alleen (en onbeperkt) proefschieten. 

 

 Voorafgaand aan de voorbereidingstijd zal de schietbaan 5 minuten 
eerder toegankelijk zijn om uw schietpunt in te richten. 

 
 Schijven worden geacht in numeriek volgorde te zijn geschoten en 

moeten weer op nummervolgorde worden ingeleverd. 
 

De cilinders worden gecontroleerd op leeftijd. 
 

Schietbaan: Baliehoogte 90 cm 
 Baliediepte 60 cm 

 Aantal schietpunten 12 
 

Adres: SV Soranus, Schoolsteeg 11 te Wekerom. 
 

Licentie: Bij aanmelding moet de schut(s)er zijn geldige K.N.S.A. licentie kunnen 
tonen. 

 
Prijzen: Eremetaal (uitreiking op de Afdelingsbijeenkomst LG/LP 2015) 

 

Inschrijfgeld: Individuele wedstrijd Senioren € 8,- 
  Junioren € 5,- 

 Teams Senioren/Junioren € 8,- 
   

Betaling: Op de wedstrijddag 
 

Belangrijk: Een vereniging is verplicht om voor alle vooraan gemelde schutters het 
inschrijfgeld te voldoen. 

 
Er wordt geschoten volgens het s&w reglement van de K.N.S.A. 

Het betreden van de wedstrijdbanen is op eigen risico. 
 

De vereniging stelt zich niet aansprakelijk voor evt. schade of verlies. 
 

Het is verboden om actieve GSM-toestellen en andere soortgelijke 
toestellen mee de baan op te nemen. 

 



 
 

Openstelling van de banen: 
 

Maandag (16) 1e serie 19:00 – 20:45 2e serie 21:00 – 22:45 
Dinsdag (17) 3e serie 19:00 – 20:45 4e serie 21:00 – 22:45 

Woensdag (18) 5e serie 19:00 – 20:45 6e serie 21:00 – 22:45 
Donderdag (19) 7e serie 19:00 – 20:45 8e serie 21:00 – 22:45 

Vrijdag (20) 9e serie 19:00 – 20:45 10e serie 21:00 – 22:45 
Zaterdag (21) 11e serie 09:30 – 11:15 12e serie 11:30 – 13:15 

  13e serie 13:30 – 15:15 14e serie 15:30 – 17:15 
 

 De begintijd van de serie is de start van de voorbereidingstijd. 
 

Inschrijving: Via www.baanplanner.eu kunt u banen reserveren door de individuele 
schutters in te schrijven. Via deze website kunnen geen teams, 

categorieën en klassen worden opgegeven! 
 

 Vandaar dat na baanreservering het inschrijfformulier moeten worden 

ingevuld, zodat wij alle gegevens vooraf compleet kunnen hebben. Het 
inschrijfformulier is bijgesloten, maar is ook te downloaden via 

www.soranus.nl. 
 

Bij Veteranen en Junioren de geboortedatum vermelden svp. 
 

Het ingevulde formulier kunt u naar ons per mail of post toesturen: 
 

Soranus@live.nl  
 

 Of 
 

RH van Amerongen  
Hertenlaan 58 

6741 BH Lunteren 
 

Inschrijving baanplanner.eu is reeds geopend 
 

Contact: Vragen bij voorkeur via email: soranus@live.nl 

Telefonisch zijn we tijdens de wedstrijd bereikbaar op de vereniging 
via 0318 – 462150. Daarbuiten kunt u contact opnemen met  

dhr RH. van Amerongen op 06 – 149 750 24. 
 

Uitslag: Na de wedstrijddagen is de uitslag op onze site www.soranus.nl te 
vinden. Daar vind u ook de routebeschrijving. 


