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Beste sportschutters, 
 
 
Wij heten u van harte welkom bij de afdelingskampioenschappen Brabant/Zeeland tijdens het 

schietseizoen 2018-2019. 

U kent S.V. Brabant Schietsport mogelijk al onder de naam ’T Koskojjer. Onze vereniging en het gebouw 

hebben in de laatste maanden een flinke opknapbeurt gehad. Daardoor zijn we nu helemaal klaar om 

wedstrijden te organiseren. We heten alle deelnemers aan de afdelingskampioenschappen van harte 

welkom in onze vernieuwde vereniging.  

 

Tot ziens in december, 

 

Groeten, 

Schietsportvereniging Brabant Schietsport 

wedstrijden@brabantschietsport.nl 

 

 

mailto:wedstrijden@brabantschietsport.nl
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Wij hebben het genoegen u uit te nodigen om deel te nemen aan de afdelingskampioenschappen Noord-

Brabant & Zeeland voor luchtgeweer en luchtpistool. 

 

Als juryleden zullen optreden:  

• Jan de Jong, Hoofd Jury 

• Arjen van Aalderen, DTC Luchtgeweer 

• Mirjam van den Nieuwenhuijzen, Wedstrijdleider 

 

De schietbanen van onze vereniging zijn te vinden op: 

Zwarte Molenweg 13 

5388 EE Nistelrode 

 

De organisatie van de AK is tijdens wedstrijdtijden bereikbaar op: 

• 06-12665502  

• 06-54744949 

 

Buiten de wedstrijdtijden kunt u voor vragen altijd met ons contact opnemen.  

 

Informatie voor de schutters 

• Schutters dienen zich minimaal 30 minuten voor aanvang van hun installatietijd te melden bij het 

inschrijfbureau;  

• Schutters kunnen alleen deelnemen op vertoon van een geldige KNSA schietlicentie;  

• Schutters die opgelegd schieten, dienen hun eigen steun mee te brengen: 

• De baliehoogte van onze schietbanen is 90 cm; 

• De schutters worden tijdig voor hun serie opgeroepen. Voorafgaand aan de starttijd van iedere serie, 

krijgen de schutters 15 minuten gelegenheid om hun schietpunt in te richten. Voor elke 

wedstrijdserie wordt door de baancommandant het startsein gegeven; 

• Na afloop van iedere serie ontvangen de schutters zo spoedig mogelijk een voorlopige uitslag van 

de door hun geschoten series; 

• De algehele definitieve uitslagen, gecontroleerd door de DTC’s, worden binnen twee weken na 

afloop van de AK aan de verenigingen, het Bondsbureau en de Klasseringsbureaus toegezonden; 

• De uitslag wordt zo spoedig mogelijk na afloop van het AK gepubliceerd op de website van district 4; 

• Gedurende de wedstrijd zullen de uitslagen gepubliceerd worden op de website 

www.brabantschietsport.nl; 

• De organisatoren kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor vermissing of beschadiging van 

eigendommen van deelnemers of bezoekers. 
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Wedstrijdregels 

Verenigingsbesturen dienen ervoor zorg te dragen dat iedere schutter op de hoogte is van de 

wedstrijdregels. 

De afdelingskampioenschappen worden geschoten overeenkomstig de internationale ISSF-bepalingen. 

Daar waar de ISSF-bepalingen niet in voorzien geldt het Schiet- en Wedstrijdreglement KNSA. Voor 

gevallen waarin geen van deze reglementen voorzien, wordt beslist door de jury. Voorafgaand aan de 

wedstrijd zal wapen- en kledingcontrole plaatsvinden. Bij de controle dient u uw perslucht- of CO2 cilinder 

los van het wapen aan te bieden (let op de verloopdatum van uw cilinder). 

 

Er wordt geschoten volgens volgende klassen 

Schutters zonder klassering (staan dus niet in klasseringboek) komen binnen hun categorie uit in de 

Hoofdklasse (HH, DH of VH). 

Voor de categorie-indeling is bepalend de leeftijd die de schutter bereikt in het schietseizoen 2019 dat 

loopt van 1 oktober 2018 tot en met 30 september 2019. 

Schutters met een licentienummer hoger als 191702 komen binnen hun categorie uit in de laagste 

klasse. 

 

PILOT opgelegd Pistool Zittend 

Vanaf 1 oktober 2018 gaat in heel Nederland een pilot plaatsvinden, namelijk: “pistool opgelegd zittend”. 

Deze discipline is toegestaan voor de categorie veteranen.  

Regels voor deze pilot 

• Er wordt geschoten met behulp van een kruk (zonder rugleuning). Leunen op of tegen 

schietbalie/tafel is niet toegestaan. Ook de benen mogen niet ondersteund worden; 

• Luchtpistool wordt met de onderzijde van de kolf op een steun geplaatst en mag niet zijdelings 

“aangeleund” zijn tegen de installatie; 

• Tijdens het afvuren mag de “niet-schiethand” niet verder komen dan de pols en mag de steun 

niet raken c.q. omvatten; 

• Er wordt een schietstandaard gebruikt met dezelfde afmetingen als bij pistool opgelegd; 

• Er mag alleen geschoten worden met een enkelschots luchtpistool; 

• De luchtkogel mag alleen worden geplaatst wanneer het luchtpistool op de schietbalie ligt met de 

loop richting de kogelvanger. 
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LUCHTGEWEER  
 
LG staand individueel 

 klasse aantal schoten beschikbare tijd 

Heren HH-HA-HB 60 105 min. 

Dames DH-DA 60 105 min. 

Veteranen VH-VA 40 75 min. 

Junioren-A Heren JAH 60 105 min. 

Junioren-A Dames JAD 60 105 min. 

Junioren-B Heren  JBH 40 75 min. 

Junioren-B Dames JBD 40 75 min. 

Junioren-C JC 40 75 min. 

 
 
LG opgelegd individueel 

 klasse aantal schoten beschikbare tijd 

Veteranen VH-VA-VB-VC 40 75 min. 

Junioren-C JC 40 75 min. 

Junioren-D JD 40 75 min. 

Senioren (Optioneel) S 40 75 min. 

 
 
LG gehandicapte schutter staand 

 classificatie aantal schoten beschikbare tijd 

Heren + Junioren-A Heren SH1 60 105 min. 

Dames + Junioren B-C + 
Veteranen 

SH1 40 75 min. 

Heren + Junioren-A Heren   SH2 60 105 min. 

Dames + Junioren B-C + 
Veteranen 

SH2 40 75  min. 

Heren SH3 60 105 min. 

Dames + Junioren + 
Veteranen 

SH3 40 75 min. 

 
 
LG gehandicapte schutter liggend 

 classificatie aantal schoten beschikbare tijd 

Dames + Heren + Junioren + 
Veteranen  

SH1 + SH2 40 75 min. 

Dames + Junioren + Veteranen SH3 40 90 min. 

 
 
LUCHTPISTOOL 
 
LP staand individueel 

 
klasse aantal schoten beschikbare tijd 

Heren HH-HA-HB 60 105 min. 

Dames DH-DA 60 105 min. 

Veteranen VH-VA 40 75 min. 

Junioren-A Heren  JAH 60 105 min. 

Junioren-A Dames JAD 60 105 min. 

Junioren B  JB 40 75 min. 

Junioren C JC 40 75 min. 
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LP opgelegd individueel 
 klasse aantal schoten beschikbare tijd 

Veteranen V 40 75 min. 

Veteranen Zittend VZ 40 75 min. 

Junioren-C JC 40 75 min. 

Junioren JD 40 75 min. 

 
 
LP gehandicapte schutter 

 klasse aantal schoten beschikbare tijd 

Heren P1 SH1 60 105 min 

Dames P2 SH1 40 75 min. 

 
De beschikbare tijd geldt voor een wedstrijd op kaarten inclusief 15 minuten proefschieten vooraf. 

Schutters beginnen allen gelijktijdig aan de serie. 

 

Voor teams geldt bovenstaande indeling. 

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

mits zij het voorgeschreven aantal schoten doen. Een juniorenteam kan alleen bestaan uit juniorschutters 

van dezelfde categorie. 

Een team bestaat altijd uit drie schutters en mag worden gewijzigd totdat de eerste schutter van het team 

zijn/haar eerste schot heeft gelost. 

 

Eremetaal 

De KNSA stelt medailles beschikbaar voor 

• Alle klassen, de plaatsen 1, 2 en 3, op basis van één medaille per drie schutters. 

• De plaatsen 1, 2 en 3 in alle categorieën. 

• Teams kennen dezelfde verdeelsleutel; er wordt per prijswinnend team één legmedaille verstrekt. 

 

Inschrijving  

Een inschrijving is verplicht voorafgaand aan de afdelingskampioenschappen. 

Dit is mogelijk via 06-12665502 en 0413-303129 op 6 november 2018 tussen 19.00 uur en 22.00 uur. 

Daarna is inschrijven mogelijk via wedstrijden@brabantschietsport.nl. U hoort dan zo spoedig mogelijk 

van ons of de inschrijving mogelijk is.  

Direct na de inschrijving dient het volledige ingevulde inschrijfformulier verzonden te worden aan:

 S.V. Brabant Schietsport  

 Pa Schuurakker 40 

 5473 PC Heeswijk Dinther 

 wedstrijden@brabantschietsport.nl 

Pas na het insturen van het inschrijfformulier met alle gegevens van de schutters én het betalen van het 

inschrijfgeld, is de reservering definitief. De inschrijving sluit op 26 november 2018. 

 

mailto:wedstrijden@brabantschietsport.nl
mailto:wedstrijden@brabantschietsport.nl
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Inschrijfgelden 

• Persoonlijk: 

o Senioren € 8,50 per persoon; 

o Junioren € 4,50 per persoon. 

• Teams: 

o Inbegrepen bij persoonlijk inschrijfgeld.  

 

Betaling 

De inschrijfgelden dienen vóór 27 november 2018 te zijn overgemaakt aan:  

 S.V. Brabant Schietsport 

 NL70 RABO 0137 1131 45 

Bij betaling s.v.p. vermelden:  

Afdelingskampioenschappen, verenigingscode en verenigingsnaam, aantal senioren, aantal junioren. 

Programma 
 

Dag Datum Serie Aanvangstijd serie 

Vrijdag 30-nov 
1 19.15 uur 

2 21.15 uur 

Zaterdag 01-dec 

3 10:00 uur 

4 12:00 uur 

5 14:00 uur 

6 16:00 uur 

7 18:00 uur reserve 

Zondag 02-dec 

8 10:00 uur 

9 12:00 uur 

10 14:00 uur 

11 16:00 uur 

Maandag 03-dec 
12 19.15 uur 

13 21.15 uur 

Dinsdag 04-dec 
14 19.15 uur 

15 21.15 uur 

Donderdag 06-dec 
16 19.15 uur 

17 21.15 uur 

 
Per serie zijn negen banen beschikbaar. Op de aanvangstijd van de serie begint het proefschieten. Het 

inrichten van uw schietpunt vind dus plaats voorafgaand aan dit tijdstip. 
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De afdelingskampioenschappen Brabant & Zeeland 2019 worden mede mogelijk gemaakt door: 
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Ook voor de perfecte Diabolo Test!
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