
                         
                                                                    

                                                    
  
 

 
 

 
 

31 maart en 1,2 april  
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Wij hebben het genoegen om u uit te nodigen om deel te nemen aan  

 

SCHIETSPORT REGIONAAL 2023 
 

de Districtskampioenschappen District 1 voor Luchtgeweer Staand en Opgelegd en Luchtpistool 

Staand en Opgelegd.  

 

Accommodatie:  Schietsportcentrum Emmen  

Veenakkers 30 7881 XJ  

Emmercompascuum  

Tel: 0591 354741  

 

ADVIES:  Samen rijden geeft meer plek op de parkeerplaats !!!!  

 

Informatie voor de schutters  

 
Schutters dienen zich minimaal dertig minuten voor aanvang van hun serie te melden bij het 

inschrijfbureau.  

U kunt alleen deelnemen op vertoon van een geldige licentie.  

Daar krijgt men na betaling van het inschrijfgeld een startkaart en rugnummer.  

De schutter dient de gegevens op de startkaart te controleren. 

Voor dat men het wapen uit de foudraal/koffer haalt dient men de veiligheidsvlag in de loop te 

plaatsten.  

Bij de controle dient u uw perslucht- of Co2 cilinder los van het wapen aan te bieden.  
De schutters worden tijdig voor hun serie opgeroepen.  

Er wordt geschoten op elektronische banen.  

Voor aanvang van de serie dient de schutter de gegevens op het scherm te controleren.  

Voor elke wedstrijdserie wordt door de baancommandant het startsein gegeven.  

De schutter dient na de verschoten serie zijn wapen op VEILIG te zetten en na het plaatsen van de 

veiligheidsvlag de baan te verlaten.  

Als alle schutters van de serie klaar zijn wordt het sein gegeven dat men de spullen van de baan kan 

halen.  

Na afloop van iedere serie ontvangt de schutter zo spoedig mogelijk een voorlopige uitslag van de door 

hem geschoten serie. De algehele definitieve uitslagen, gecontroleerd door de DTC's wordt binnen drie 

weken na afloop van de DK aan de verenigingen, Schietsport en Klasseringsbureaus toegezonden.  

 

(De veiligheidsvlag moet lang genoeg zijn om hem door de volledige loop lengte te kunnen 

plaatsen)  

 

Een schutter is individueel verplicht om zijn/haar eigen klasse uit te komen, met de volgende 

uitzonderingen:  

● junioren mogen op eigen verzoek maximaal een (1) klasse (categorie)  

hoger uitkomen binnen de juniorencategorieën, mits dit is aangevraagd  

● als een schutter heeft aangevraagd om in een andere categorie uit te komen.  

 

Voor Teams geldt onderstaande indeling.  

 

Individuele schutters mogen in een team uitkomen dat hoger is geklasseerd als hun eigen klassering is, 

mits zij het voorgeschreven aantal schoten doen.  

Een team bestaat altijd uit 3 schutters en moet zijn aangemeld voordat de eerste schutter van het team 

het eerste schot lost.  

 

 

 



Er wordt geschoten volgens de onder staande klassen: 
 

LUCHTGEWEER 

Individueel klasse 
Aantal 

schoten 

Voorbereiding 

inclusief 

Proefschoten 

Tijdsduur 

Wedstrijd 

Heren  HH-HA-HB 60 *15 min 75 min 

Dames  DH-DA 60 *15 min 75 min 

Veteranen  VH-VA 40 *15 min 50 min 

Junioren-A Heren  JAH 60 *15 min 75 min 

Junioren-A Dames  JAD 60 *15 min 75 min 

Junioren-B Heren  JBH 40 *15 min 50 min 

Junioren-B Dames  JBD 40 *15 min 50 min 

Junioren-C  JC 40 *15 min 50 min 

LUCHTGEWEER OPGELEGD 

Individueel Opgelegd klasse 
Aantal 

schoten 

Voorbereiding 

inclusief 

Proefschoten 

Tijdsduur 

Wedstrijd 

Veteranen  VH-VA-VB 40 *15 min 50 min 

Junioren-C  JC 40 *15 min 50 min 

Junioren-D  JD 40 *15 min 50 min 

GEHANDICAPTE SCHUTTERS STAAND 

Heren SH1 40 *15 min 60 min 

Dames  SH1 40 *15 min 60 min 

Dames/Heren  SH2 40 *15 min 60 min 

Dames/Heren  SH3 60 *15 min 75 min 

GEHANDICAPTE SCHUTTERS STAAND  

Dames/Heren/Vet          SH1 40 *15 min 60 min 

Dames/Heren/Jun-B/Vet SH2 40 *15 min 60 min 

Heren/Vet          SH3 40 *15 min 60 min 

 
 

LUCHTPISTOOL 

Individueel klasse 
Aantal 

schoten 

Voorbereiding 

inclusief 

Proefschoten 

Tijdsduur 

Wedstrijd 

Heren  HH-HA-HB 60 *15 min 75 min 

Dames  DH-DA 60 *15 min 75 min 

Veteranen Heren VH-VA 40 *15 min 50 min 

Veteranen Dames VH 40 *15 min 50 min 

Junioren-A Heren  JAH 60 *15 min 75 min 

Junioren-A Dames  JAD 60 *15 min 75 min 

Junioren-B  JB 40 *15 min 50 min 

Junioren-C  JC 40 *15 min 50 min 

Individueel Opgelegd  

Junioren C Opgelegd  JC 40 *15 min 50 min 

Junioren D Opgelegd  JD 40 *15 min 50 min 

Veteranen Opgelegd  VH 40 *15 min 50 min 

Veteranen Opgelegd  VA 40 *15 min 50 min 

 Schutters met een licentienummer hoger dan 203339 schieten in de laagste klasse van de categorieën 

Dames klasse, Heren klasse of veteranen klasse. 

Ongeklasseerde schutters schieten in de H klasse. Klassering is 1 jaar geldig. 

 
* 15 min voorbereiding inclusief proefschieten vooraf aan de wedstrijd. 

 
Het inschrijfformulier moet uiterlijk  27 maart binnen zijn bij het inschrijf 
adres 



 
Schutters uit de omgeving in een straal van 50 km van Emmen worden verzocht 
om zich aan te melden in de serie van 8:30 uur.  
Andere schutters kunnen zich ook aanmelden voor die serie. 
  
 

Let op: Alleen op vertoon van een geldig licentie   wordt een startkaart 
afgegeven. 
 
Schutters dienen zich minimaal 30 minuten voor aanvang van de serie te 
melden bij het inschrijfbureau.  
 
Reglementen. 
 

 Iedereen betreedt de accommodatie op eigen risico. 
 

 Voor het zoekraken of beschadigen van privé-eigendommen draagt de 
organisatie geen verantwoording. 

 

 Schade of ongevallen komen voor rekening van de veroorzaker. 
 

 Er wordt geschoten volgens de reglementen van de KNSA  
 

 In gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist de 
wedstrijdorganisatie/jury 

 

 Om kleden in de daarvoor bestemde ruimte. 
 

 Wapens opbergen in de daarvoor bestemde ruimte 
           

                             
Inschrijfgeld: Luchtwapens: Senioren  € 8,50 Teams Gratis 
     Junioren  Gratis Teams Gratis 

 
  

 
Betaling: Bij het inschrijfbureau (liefst gepast) bij afmelden zonder gegronde 
reden wordt het inleggeld in rekening gebracht bij de vereniging. 
Inschrijfadressen: 
 
 
 
 
 
 
 



 
Inschrijving voor de DK lucht wapens vanaf HEDEN  
 

Inschrijving: →   Eerst telefonische baan reservering.   ←  

    Daarna het ingevulde inschrijfformulier mailen naar onderstaand     
    mailadres. Dit formulier moet uiterlijk 27 maart op het    
    Onderstaande adres binnen zijn. 

 
Inschrijfadres : W Moors  

Niersstraat 3  
8303 DC Emmeloord  
Tel :      0527-619345  
Mob:     0622347967  
E-mail : moorsw.g.i@home.nl  

 
Overzicht van de serie indeling Voor de DK Lucht wapens 

 

 

 PROGRAMMA SSR 2023 

Dag 
Serie Melden 

serie 
Aanvangstijd 

wedstrijd serie 
Bijzonderheden 

Vrijdag  
31 maart 

1 18:30 18:45  
2 20:30 20:45  

Zaterdag  
1 april 

3 08:30 08:45  
4 10:30 10:45  
5 12:30 12:45  
6 14:30 14:45  
7 16:30 16:45  
8 18:30 18:45 Reserve 

Zondag  
2 april 

9 08:30 08:45  
10 10:30 10:45  
11 12:30 12:45  
12 14:30 14:45  
13 16:30 16:45  
14 18:30 18:45 Reserve 

     
 Er zijn 14 banen per serie beschikbaar 

     
 
 

* 15 min voorbereiding inclusief proefschieten vooraf aan de wedstrijd. 
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Routebeschrijving naar Schietsportcentrum Emmen 

 

 

De route vanuit de richting Zwolle, Hoogeveen is als volgt: 

Ga via de A 37 richting Emmen bij knooppunt Holsloot gaat men de N 34 op richting Emmen,  neem 

afslag Emmen - zuid, volg richting Emmen – zuid , u rijdt nu op de N391 de rondweg van Emmen, 

blijf deze volgen tot de rotonde met afslag Emmercompascuum, daar gaat u rechtsaf, neem de eerste 

afslag links en volg de bordjes “ schietsportcentrum”, na ongeveer 2,6 km vindt u het 

schietportcentrum aan uw linkerkant. 

 

 

De route vanuit Leeuwarden, Drachten is als volgt: ga bij Emmen de N 34 op neem afslag Emmen - 

zuid, volg richting Emmen – zuid , u rijdt nu op de N391 de rondweg van Emmen, blijf deze volgen tot 

de rotonde met afslag Emmercompascuum, daar gaat u rechtsaf, neem de eerste afslag links en volg de 

bordjes “ schietsportcentrum”, na ongeveer 2,6 km vindt u het schietportcentrum aan uw linkerkant. 

 

De route vanuit Groningen is als volgt: ga via de A28 richting Emmen neem de afslag van de N34 

richting Emmen, neem afslag Emmen – zuid, volg richting Emmen – zuid, u rijdt nu op de N391 de 

rondweg van Emmen, blijf deze volgen tot de rotonde met afslag Emmercompascuum, daar gaat u 

rechtsaf, neem de eerste afslag links en volg de bordjes “ schietsportcentrum”, na ongeveer 2,6 km 

vindt u het schietportcentrum aan uw linkerkant. 

 

De route vanuit Hardenberg, Coevorden is als volgt: ga via de N 34 richting Emmen, neem afslag 

Emmen – zuid, volg richting Emmen – zuid , u rijdt nu op de N391 de rondweg van Emmen, blijf deze 

volgen tot de rotonde met afslag Emmercompascuum, daar gaat u rechtsaf, neem de eerste afslag links 

en volg de bordjes “ schietsportcentrum”, na ongeveer 2,6 km vindt u het schietportcentrum aan uw 

linkerkant. 

 

ADVIES: Samen rijden geeft meer plek op de parkeerplaats  !!!! 

 
 
 
 
 
   
 


