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S.V. Soranus 
Wekerom 

 

Wekerom, 09-12-2022 

Beste mensen, 

 

De schietsportvereniging “S.V. Soranus” organiseert voor de twintigste keer, de 

 

BEDRIJFSSCHIETCOMPETITIE LUCHTGEWEER. 
 

Door deel te nemen aan deze schietwedstrijd is het voor medewerkers van bedrijven, leden van 

verenigingen en families, mogelijk om op aangename wijze kennis te maken met de schietsport. De 

wedstrijd wordt georganiseerd in onze accommodatie te Wekerom.  

 

Geschoten wordt uitsluitend met de door “S.V. Soranus” ter beschikking gestelde luchtgeweren, vrije 

hand, 20 schoten per schutter (M/V). Elke schutter zal ter plaatse worden bijgestaan door ervaren 

schutters van “S.V. Soranus” en kennis van het schieten is daarom niet nodig.  

 

Net als voorgaande jaren geldt dat leden van S.V. Soranus uitgesloten zijn van de persoonlijke prijzen. 

Het resultaat telt natuurlijk wel mee voor het team (als dat genoeg is). Dit jaar wordt er in 2 rondes 

staand geschoten  op een kleine (geweer) kaart. 

 

De wedstrijdavonden zijn de dinsdagen 17 januari 2023 en 14 maart 2023. 

Als u wilt deelnemen aan de Bedrijfsschietwedstrijd, mail of stuur dan zo spoedig mogelijk, maar het 

liefst uiterlijk op 30-12-2022, uw inschrijfformulier naar Robert van Amerongen (adres staat op het 

inschrijfformulier). 

 

U kunt zich inschrijven met 1 of meer teams van 3, 4 of 5 personen. De 3 hoogste scores tellen, dus 

met meer personen, iets meer kans! Het is niet de bedoeling dat iemand de wedstrijdkaarten van 

iemand anders schiet. Ook al zijn deze van een (afwezig) teamlid. Zie voor de verdere regels het 

wedstrijdreglement! 

 

Er staan voor de beste teams en de beste individuele schutters (M/V) weer prijzen klaar. De prijzen 

zullen op dinsdag 14 maart 2023, na het bekend worden van de laatste scores, worden uitgereikt in 

het clubgebouw. 

 

Wilt u eerst nog inlichtingen en/of heeft u nog vragen, mailt u dan naar soranus@live.nl  

 

Wij hopen van harte u als deelnemer aan de competitie te mogen begroeten. 

 

Met vriendelijke groet, 
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S.V. Soranus 
Wekerom 

Bestuur S.V. Soranus. 

 

 

REGLEMENT BEDRIJFSCOMPETITIE “S.V. SORANUS” 

 

- Het inschrijfgeld bedraagt 40 euro per team. 

- Een team bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 schutters. 

- Dit mogen zowel dames als heren zijn, maar moeten ouder dan 16 jaar zijn. 

- De teamscore is de optelsom van de 3 hoogste scores van de teamleden. 

- Nadat een schutter geschoten heeft, mag deze niet meer verwisselen van team. 

- Per team mag slechts 1 persoon lid van een schietvereniging zijn. 

- Schutters van S.V. Soranus dingen niet mee naar de persoonlijke prijzen. 

- Per bedrijf moet een contactpersoon aanwezig zijn. 

- Indien een team/bedrijf verhinderd is, dient de contactpersoon de wedstrijdleiding hiervan in kennis 

te stellen. 

- Het meenemen van eten of drinken naar de schietbaan is verboden. 

- Supporters zijn van harte welkom. Maar moeten voldoende afstand bewaren, zodat de 

baancontroleurs zich vrij kunnen bewegen en de zaak kunnen overzien op de schietbaan. 

- Er mag alleen worden geschoten met de door “S.V. Soranus” beschikbaar gestelde wapens. 

- Er wordt 2 keer staande geschoten met luchtgeweer, aanleunen of opleggen is niet toegestaan.  

- Bij gebruik van hulpmiddelen, bijvoorbeeld een stoel of een geweerstandaard, dingt een schutter 

niet mee naar de eindprijzen. 

- Het totaal van 3 x 20 schoten is het resultaat van het team per avond, dus de scores van de beste 3 

schutters van het team doen mee voor de teamwedstijd. 

- Er wordt geschoten op geweerkaarten, 2 schoten per kaart. De eerste kaart is een proefkaart, 

herkenbaar aan een zwarte driehoek. Daarna volgen 10 wedstrijdkaarten die meetellen voor 

teamresultaat. Op elke wedstrijdkaart schiet de schutter 2 resultaten, zodat hij in totaal 20 

wedstrijdschoten aflevert. 

- Wanneer er 1 schot teveel op de kaart wordt aangetroffen vervalt het hoogste schot. Bij meer dan 1 

schot teveel, vervalt de gehele kaart. 

- Een schutter mag alleen zijn eigen kaarten schieten. Dus niet op de kaarten van de tegenstanders, 

maar ook niet op de kaarten van een afwezig teamlid. 

- Wanneer een schutter klaar is, levert hij zijn kaarten in bij de baancontroleur. 

- Een schutter die een wedstrijdavond verhinderd is, kan dat in de competitie van dit seizoen helaas 

niet in halen.  

- Een schutter dient minimaal 2 wedstrijdavonden geschoten te hebben om mee te dingen naar de 

eindprijzen.  

- Op de laatste wedstrijdavond vindt de prijsuitreiking plaats.  

- In situaties waarin dit reglement niet in voorziet, beslist de wedstrijdleiding van S.V. Soranus.
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INSCHRIJFFORMULIER BEDRIJFSCOMPETITIE “S.V. SORANUS” 
 

Naam bedrijf : __________________________________________________________ 

Naam contactpersoon : __________________________________________________________ 

Telefoon : _____________________ Fax : ________________________________ 

Adres contactpersoon : __________________________________________________________ 

Postcode en woonplaats : __________________________________________________________ 

Email* : __________________________________________________________ 

Uitnodigingen/uitslagen* : per post en email / alleen per email 

 

Team 1 Schut(s)ters (svp voor en achternaam) Man/Vrouw 

1      m / v 

2      m / v 

3      m / v 

4      m / v 

5      m / v 

 

Team 2** Schut(s)ters (svp voor en achternaam) Man/Vrouw 

1      m / v 

2      m / v 

3      m / v 

4      m / v 

5      m / v 

 

*)  Het emailadres wordt gebruikt voor de uitslagen en de uitnodigingen. 

  Als er meer of langere emailadressen zijn, kunnen deze op de achterzijde worden geschreven. 

**) Bij meer teams dit blad zelf kopiëren. 

 

Hierbij verklaren wij kennis te hebben genomen van het reglement, 

  

 

__________________________ 

Handtekening Contactpersoon 

 

Dit formulier a.u.b. volledig ingevuld zenden aan: 

Robert van Amerongen, Hertenlaan 58, 6741 BH Lunteren 
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Of email: soranus@live.nl 
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Extra emailadressen voor uitslagen en uitnodigingen. 
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