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Geachte Schuttersvrienden, 

 

Schietsport Vereniging Soranus heeft wederom het genoegen u uit te 

nodigen voor onze Ranking wedstrijd luchtgeweer en luchtpistool die 

zal worden gehouden op 4 t/m 7 maart 2020. Zoals gebruikelijk telt 

deze wedstrijd ook voor de Grand Prix en de Juniorencompetitie 

2020 (JC2020).  

 

Deze wedstrijd is tevens de tweede ronde van de 32e Veluwe Trofee. 

Net als vorig jaar worden de twee andere rondes van de Veluwe Trofee 

wedstrijden georganiseerd door SV de Valk uit Elspeet en SSV de 

Berkelschutters uit Borculo. De finale vindt op 16 mei plaats op bij 

SV de Valkuit Elspeet. Voor meer informatie over de Veluwe Trofee zie 

elders in dit boekje en het reglement op www.sesnederland.nl. 

 

De wedstrijdcommissie, 

SV Soranus 

 

 

 

Schietdata 

Woensdag 4 maart vanaf  19:00 uur  

Donderdag 5 maart vanaf  19:00 uur 

Vrijdag 6 maart vanaf  19:00 uur 

Zaterdag 7 maart vanaf    9:30 uur 

 

Inschrijven via www.baanplanner.eu 

Baanplanner werkt met een indeling in series. Er wordt echter 

doorlopend geschoten (vliegende wissel), ook als u deelneemt aan het 

AK. De aanvangstijd van de tweede en volgende series is op basis van 

een gemiddelde (75 minuten). De werkelijke aanvangstijd kan eerder 

of later zijn. Het advies is om op tijd te komen. 

 

Aan (nieuwe) rolstoel schutters het advies om in uw serie 2 banen te 

reserveren. Indien bij eerdere deelname bleek dat dit niet nodig was, 

hoeft dat natuurlijk niet. 

 
 



 

Clubgebouw SV Soranus 

Schoolsteeg 11, 6733 AW  Wekerom, Telefoon: 0318 – 46 21 50 
 

Wedstrijdonderdelen Ranking / JC 2020 /Grand Prix 

Er wordt geschoten in de volgende klasse voor luchtgeweer/pistool:  

H, A, B, Dames H, A, Veteranen H, A staand 

Jun A Heren, Jun A Dames, Jun B Heren, Jun B Dames, Jun C. staand 

Veteranen opgelegd H, A, B en C, Junioren C en D opgelegd 

Mindervaliden 
 

Inschrijfgeld 

Senioren : 8 euro 

Junioren : 4 euro 
 

Prijzen 

Senioren : VVV bonnen (na aantal deelnemers) 

Junioren : Bekers, indien gewenst is ook een VVV bon mogelijk 
 

Wedstrijdreglement 

• Er wordt geschoten volgens het K.N.S.A. wedstrijdreglement. In 

situaties waarin het reglement niet in voorziet beslist de 

Wedstrijdcommissie. 

• Iedere deelnemer(ster) is persoonlijk voor alle ongevallen en schade 

van welke aard dan ook, door zijn/haar schuld ontstaan 

aansprakelijk. 

• U dient in het bezit te zijn van een geldige schietlicentie van de 

KNSA. 

• Voor opgelegd schieten: De hoogte van de baantafel is circa 90 cm. 

• Nieuwe leden van de KNSA die nog niet geklasseerd zijn, komen uit 

in de laagste klasse van zijn/haar categorie. 
 

Mindervalide/Visueel gehandicapten 

• Er wordt geschoten volgens het K.N.S.A. reglement deel X. 

• Vermeld duidelijk uw categorie en discipline codering. 

• Onze accommodatie is gelijkvloers. 

• Indien u extra toebehoren op de baan moet plaatsen/installeren, 

vragen wij u om bij voorkeur in de eerste serie op een dag deel te 

nemen, zodat u dit in alle rust kunt doen. 

• Onze schietpunten zijn smaller dan 90 cm. Mocht u meer ruimte 

nodig hebben, dan is het advies om 2 banen te reserveren. 
 



 



 



 

VELUWE TROFEE 2020 
 
SV de Valk Elspeet. 7 t/m 11 januari 

SV Soranus Wekerom. 4 t/m 7 maart 

SSV de Berkelschutters Borculo. 14 t/m 19 april 

 

Finale 16 mei bij S.V. de Valk 
 
Wij organiseren dit jaar een wedstrijd voor de 32e jaargang om de 

Veluwe trofee die open staat voor alle geklasseerde luchtgeweer en 

luchtpistool schutters. Het enige wat u moet doen om in aanmerking te 

komen voor de Veluwe Trofee is deelnemen aan het onderdeel 

persoonlijk, en wel op alle 3 de toernooien. 

 

Deelname aan de finaledag is gratis en hiervoor worden uitgenodigd: 

Senioren : De eerste 3 in de klasse H, A, B 

  De eerste 3 in de klasse dames en veteranen 

Junioren : De eerste 3 in de klasse Jun A, Jun B, Jun C 

 

De prijzen bestaan uit eremetaal, waaronder 1 wisseltrofee. De 

prijsuitreiking zal direct plaats vinden na afloop van de finale om de 

Veluwe Trofee. 

 

Wedstrijdonderdelen Veluwe Trofee:  

LG : H, A, B, Jun A, Jun. B, Jun. C. Dam, Vet.(staand) 

LP : H, A, B, Jun A, Jun. B, Jun. C, Dam, Vet (staand). 

 

Zie voor informatie/reglementen over de Veluwe Trofee 

www.sesnederland.nl  

 

Andere inschrijfadressen Veluwe Trofee 

 
1e ronde SV de Valk 3e ronde SSV de Berkelschutters 

7 t/m 11 januari 14  t/m 19 april 

Adres: Ploegweg 65, Elspeet Adres:  Haarloseweg 3a Borculo 

telefoon: 06-23187990 telefoon: 0545 – 275274 (ma,do) 

Inschrijfadres  www.baanplanner.eu Inschrijfadres: www.baanplanner.eu 

Contact: Andre ten Voorde Contact: Sharon Dekker 

telefoon: 06-23187990 telefoon: 06- 23596058 

 



Veluwe Trofee Reglement voor luchtgeweer en luchtpistool 
 
1. De Veluwe Trofee wordt georganiseerd door de s.v de Valk, s.v. Soranus en s.s.v. de 

Berkelschutters.  
2. Er wordt geschoten volgens het wedstrijdreglement van de organiserende 

vereniging.  
3. Alleen de uitslagen van deze 3 wedstrijden worden gebruikt voor de Veluwe Trofee.  
4. De puntentelling gaat uit van het gemiddelde waarin de luchtgeweer/pistool schutter 

is geklasseerd. De schutter kan hierdoor plus en min punten halen.  
5. De uitslag van de junioren worden na 3 wedstrijden bij elkaar opgeteld en de eerste 

3 Junioren in elke categorie worden persoonlijk uitgenodigd voor de eindronde.  
6. Veluwe Trofee, LG en LP in de H, A, B, Veteranen, Dames en Junioren staand. 
7. De Wisseltrofee mag worden behouden als men hem drie keer achter elkaar, of vijf 

maal in totaal heeft gewonnen. 
8. De organiserende verenigingen zijn vrij om andere klassen en/of onderdelen toe te 

voegen maar tellen niet mee voor de Veluwe Trofee.  
9. Juniorschutters, die willen deelnemen aan juniorencompetitie dienen dit vooraf aan 

te geven en zijn verplicht dit in combinatie te schieten met de Veluwe Trofee 
wedstrijd. Waarbij dan de juniorencompetitie gratis is. 

10. Wordt een schutter tijdens het seizoen (her)geklasseerd dan worden de winstpunten 
herberekend, zowel naar boven of beneden.  

11. De deelnemers die zich plaatsen voor de voorronde schieten deze in de KNSA 
klassering en niet meer in de junioren, veteranen of dames klasse.  

12. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie van de 
Veluwe-Trofee. 

 

De puntentelling is als volgt opgebouwd. 
Luchtgeweer: H. kl. 8,2 gem., A. kl. 7,6, B. kl. 7,0 gem.  
Veteranen H, 7,5, A, 7,0, B, 6,7, C, 6,5 gem. en Dames klasse H, 7,8, A, 7,4. 
Bij de junioren worden de 3 wedstrijden bij elkaar opgeteld 

 

Voorbeeld L.G./L.P.:  
Een B klasse schutter L.G. heeft een gemiddelde nodig voor de Veluwe Trofee van 420 
punten (60 schoten).  
Als deze schutter bij de s.v. de Valk 492 punten haalt levert dit 72 winstpunten op,  
schiet deze schutter bij s.v Soranus 481 punten dan heeft deze schutter 61 winstpunten 
en bij s.v. de Berkelschutters 487 punten dan levert dit 67 plus punten op.  
Zijn totaal is dan 72+61+67=200 winstpunten.  
 

Hoe kom ik in de eindronde op het onderdeel luchtgeweer/pistool: 
Na 3 wedstrijden wordt de eindstand opgemaakt, en de eerste 3 schutters per klasse met 
de meeste pluspunten worden hier persoonlijk voor uitgenodigd. De deelnemers in de 
eindronde nemen deel in hun K.N.S.A. klassering, dus niet in de veteranen of dames 
klasse. Bij gelijke stand is de uitslag van s.s.v. de Berkelschutters doorslaggevend.  
Deze eindronde is gratis. 
 

Hoe kom ik in de finale op het onderdeel luchtgeweer/pistool: 
De eindronde gaat over 40 schoten. Na deze 40 schoten gaan de eerste 8 schutters over 
alle klassen met de meeste winstpunten over naar de finale.  
Bij gelijke stand gaat de schutter met de meeste punten/winstpunten over alle drie 
wedstrijden door naar de finale. 



         


