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Inloop dagen 

Elke eerste 
zondag van de 
maand van 
10:00 uur tot 
13:00 uur. 
 
 
 
 
 

Militair Pistol 

Elke eerste 
woensdag van 
de maand, van-
af 20:00 uur. 
 
 
 
 
 

Service Pistol 

Elke zondag van 
11:30 uur tot 
13:00 uur en 
elke derde 
woensdag van 
de maand, van-
af 20:00 uur. 
 
 
 
 
 

Zwartkruit 

Elke tweede 
woensdag van 
de maand, van-
af 20:00 uur. 
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Schietsportvereniging ‘t Veen 

Facebook 

Website 

Documentatie 

Open dag 

Op 16 november houden wij een “open dag” dus zegt het voort. Er zullen diverse demonstraties ge-

geven worden van allerlei schietsport disciplines en belangstellenden mogen het zelf ook eens pro-

beren, Iedereen is van harte welkom. 

 

E-screener 

Sinds 1 oktober is de E-screener en feit, alle schutters moeten eraan geloven om de test af te leg-

gen. Inmiddels blijken de resultaten rampzalig waarbij een negatieve uitslag oplopend tot 30% van de 

deelnemers niet ongewoon is. Dit wordt mede veroorzaakt door de rare vraagstelling die voor velerlei 

uitleg vatbaar is en de onmogelijkheid het antwoord op een vraag te corrigeren mocht je tot de con-

clusie komen deze fout te hebben geïnterpreteerd. Inmiddels is justitie ‘mede door kritische kamer 

vragen die gesteld zijn’ gestopt met het versturen van oproepen, eindelijk zijn er toch nog politici die 

hun verstand gebruiken. 

De test is nog lang niet van de baan, wordt vervolgd… 

 

Groot kaliber geweren 

De aanschaf van een groot kaliber geweer is volledig ter verantwoording van de schutter. De vereni-

ging moet aantonen dat zij over faciliteiten beschikt om de desbetreffende schietsportdiscipline te 

beoefenen. Om deze reden is besloten ‘naast alle andere overwegingen om medewerking te verle-

nen’ ook weer te gaan invoeren dat een Emmen-pas vereist is. Dit artikel luidt als volgt: 

“Medewerking tot de aanschaf van een groot kaliber geweer-/karabijn wordt uitsluitend verleend in-

dien men daar aantoonbaar in verenigingsverband mee gaat oefenen op een daarvoor geschikte 

baan. Via het bestuur kan als oefenfaciliteit voor groot kaliber geweer een EMMEN-PAS verkregen 

worden om te mogen oefenen op de KNSA Emmen-baan. Hiermee is aangetoond dat de desbetref-

fende schietsportdiscipline bij de vereniging kan worden beoefend”. 

Voor het aanvragen van een Emmen-pas, maakt u het bedrag daarvoor over naar de vereniging 

o.v.v. "Emmen-pas". Als dat bedrag ontvangen is wordt de Emmen-pas via het secretariaat aange-

vraagd en betaald aan de KNSA. Is dit alles achter de rug dan kunnen we medewerking verlenen tot 

het aanschaffen van een grootkaliber wapen. 

Tot op heden kocht men zo'n wapen, oefende er bij ons mee op de 25 meter baan en ging dan ge-

woon naar Emmen om zijn geluk te beproeven. Zoals blijkt zijn ze daar in Emmen niet gelukkig mee 

omdat zij de regel hebben (dit is geen KNSA regel) dat alleen schutters worden toegelaten die erva-

ring op 100 meter hebben, wellicht is eerst een (betaalde) instructie-/training nog niet zo'n slecht 

idee, niet alleen de schutter krijgt een slechte naam als iets aan barrels wordt geschoten, wij als ver-

eniging ook!. 

http://www.schietvereniging-het-veen.nl/documentatie/
http://www.schietvereniging-het-veen.nl/
https://www.facebook.com/tveenmusselkanaal/

