
Schietsport-

vereniging ‘t Veen 

UITNODIGING    

Beste schutters,  
 
Hierbij nodigen wij jullie uit voor deelname aan “Competitie Noord  2019” bij Schietsport-
vereniging ‘t VEEN te Musselkanaal  die wordt gehouden op 12, 14 en 17 februari 2019 ”. 
 
De Competitie Noord wordt  dit jaar georganiseerd door 8 schietverenigingen in het noorden van Neder-
land te weten SSG Groningen, SV Filadelfia, SV t Veen, S.V. Lucas Aardenburg,  SV de Tolschutters, SV 
Johan Willem Friso, SV Wilhelmina en SSV Duel Sneek.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Het zijn leuke laagdrempelige wedstrijden waarbij je volop in de gelegenheid bent  kennis te maken met 
collega-schutters van de andere verenigingen.  

 
Wedstrijdindeling  
Er zal geschoten worden in de disciplines KKK, KKG en KKP in de houdingen liggend, knielend voor 
KKK/KKG en staand KKP. Een serie KKK/KKG bestaat uit 60 wedstrijdschoten binnen een tijd van maxi-
maal 65 minuten. Voor KKP geldt 40 schoten in 60 minuten. Er wordt afhankelijk van de vereniging ge-
schoten op een 12meter, 50meter  of 10 meter baan afhankelijk van de wedstrijd-discipline(s). 
 
Om in aanmerking te komen voor een klassering  geldt voor 2019 de volgende regeling: 
 KKG en KKK disciplines: minimaal deelnemen aan 3 wedstrijden op een 12m baan; 
 KKG en KKK disciplines: minimaal deelnemen aan 1 wedstrijd op een 50m baan; 
 KKP: minimaal deelnemen aan 4 van de 8 wedstrijden. 
Neem je aan meer wedstrijden deel dan gelden de hoogste scores.  
 
Het inschrijfgeld voor deelname bij SV ’t Veen is 8 Euro per serie.  

 
Aanmelden  
Alle disciplines kunnen op dezelfde dagen worden verschoten. Om eenvoudig direct aan te melden voor 
de discipline KKG/KKK click hier  KKG/KKK  of click  KKP voor de discipline KKP.  Let er bij de discipli-
nes KKG/KKK op dat je de juiste baan kiest qua houding. Je dient minimaal  30 minuten voor aan-
vang van jouw serie aanwezig te zijn.  

 
Schietsportvereniging het Veen: enkele wetenswaardigheden 
 Wapens kunnen kostenloos in bruikleen worden verkregen, alle muntie .22LR is toegestaan, wij 

verkopen zelf CCI .22LR standaard.; 

 Schietmatten/-kussens worden gratis ter beschikking gesteld; 

 Graag gepast betalen. Alle verschuldigde kosten kunnen ook worden voldaan met munten 
uit een muntautomaat die biljetten van 5, 10, 20 en 50 Euro accepteert. 

Nijverheidslaan 48, 9581 EK Musselkanaal 

https://www.baanplanner.eu/index.php?pagina=baan.php&wedstrijd=2229
https://www.baanplanner.eu/index.php?pagina=baan.php&wedstrijd=2230

