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Beste sportschutters,  
 
 
Een ranking wedstrijd is altijd speciaal.  

Ranking het woord betekent een speciale positie in de ordening. Elke schutter die aan de ranking 

meedoet heeft al een speciale positie in de orde. Het meedoen is de start en met jezelf de competitie 

aangaan om zo hoog mogelijk te eindigen geeft voldoening. Alle ranking schutters succes en geniet van 

het moment.  

 

 
Mark Kleiter 

 

        

Een	wedstrijd	met	een	goed	doel!	

Voor	deze	wedstrijd	hebben	we	een	aantal	goede	doelen	geselecteerd	die	

rechtstreeks	te	maken	hebben	met	onze	mooie	sport.	We	hebben	een	drietal	

schutters	/	ambassadeurs	gevonden	die	elk	hun	eigen	goede	doel	

vertegenwoordigen.	Naast	de	“normale”	ranking	wedstrijd	is	het	mogelijk	om	

vooraf	aan	te	geven	óf	en	zo	ja	wélk	goed	doel	jij	wilt	steunen.	Het	deel	van	je	

inschrijfgeld	dat	wij	normaal	aan	prijzengeld	zouden	besteden	(en	nog	een	beetje	

meer)	gaat	dan	naar	“jouw”	goede	doel.	Om	te	winnen	schiet	je	samen	met	een	

schutter	van	jouw	vereniging,	jullie	scores	worden	opgeteld	en	daaruit	volgt	de	

ranglijst	en	daarmee	het	bedrag	dat	naar	het	goede	doel	gaat.	De	uitreiking	doen	

we	dan	op	de	laatste	wedstrijddag.		
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Wij hebben het genoegen u uit te nodigen om deel te nemen aan de Ranking wedstrijd bij SV Brabant 

Schietsport luchtgeweer en luchtpistool. 

 

Als juryleden zullen optreden:  

• Arjen van Aalderen,  

• Mirjam van den Nieuwenhuijzen 

 

De schietbanen van onze vereniging zijn te vinden op: 

Zwarte Molenweg 13 

5388 EE Nistelrode 

 

De organisatie van de ranking wedstrijd 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 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 wedstrijd wordt verschoten met lopende wissel; 

• 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 wedstrijd aan de schutters, het Bondsbureau en de Klasseringsbureaus toegezonden; 

• De uitslag wordt zo spoedig mogelijk na afloop van het wedstrijd 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. 

 

 

Wedstrijdregels 

De wedstrijd 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. 
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Er wordt geschoten volgens volgende klasse 

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. 

 
Extra wedstrijd element: 
 
Omdat we als vereniging de schietsport willen promoten zijn we gaan nadenken hoe kunnen we dat 

doen.  

Schietsport is een sport wat voor zoveel mensen is weggelegd van jong tot oud. Ook denken we met z’n 

alle aan onze medemens met een beperking. Ook voor deze sportieve schutters willen we mogelijkheden 

bieden om te schieten.  

Wat zou het mooi zijn als we schutters met een beperking kunnen helpen. Daarom hebben we als 

Brabant Schietsport besloten i.p.v. prijzen een gedeelte van het inschrijfgeld te schenken aan een goed 

doel. Daarbij hebben we besloten de ranking wedstrijd zonder prijzen te organiseren, maar de prijzen 

worden verdeeld onder de winnaars van onze speciale team wedstrijd. (Deze wordt verderop in het 

boekje verder uitgelegd) 

De doelen die we gekozen hebben met schutters te maken.  
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De goede doelenwedstrijd 
Buiten de wedstrijd die geschoten kan worden voor de ranking. Kan er geschoten worden voor het 

steunen van de goede doelen.  

Bij de inschrijving geef je aan welk goed doel je steunt. Vervolgens geef je aan met wie je van jouw 

vereniging je een team van twee schutters vormt. Belangrijk is wel dat beide schutters dezelfde discipline 

schieten.  Deze score wordt bij elkaar opgeteld en zo krijgen we in alle disciplines winnaars. Van iedere 

discipline krijgen we een uitslag 1, 2 en 3.  

Bij deze uitslag wordt gekeken welk goed doel geld binnen haalt. Een gedeelte van het inschrijfgeld gaat 

hiervoor gebruikt worden.  

 
De doelen en hun ambassadeurs: 

 
Iris van Oosterhout 

Zij heeft jaren fanatiek geschoten bij sv Hedilo. Iris heeft een energie stofwisselingsziekte. Door deze 

ziekte is Iris beperkt in haar energie en is op de normale manier schieten voor haar niet mogelijk. Twee 

jaar geleden is Iris geopereerd en sindsdien is haar energie level zo laag dat schieten niet meer lukt 

helaas. Daarom hebben we gekozen voor stichting stofwisselkracht. Zodat we een steentje kunnen 

bijdragen aan het moment dat stofwisselingsziektes de wereld uit gaan 

www.stofwisselkracht.nl/interview-iris-en-mechy 

 
Mylene Aerts 

Dat hart problemen iedereen kan overkomen werd duidelijk toen Mylene te horen kreeg dat ze een 

hartafwijking had en geopereerd moest gaan worden. Mylene schiet bij sv Brabant Schietsport en 

daarvoor bij LBV Diodwi. Door haar hartprobleem was Mylene snel moe. Daardoor was het schieten een 

hele opgave. Gelukkig is de medische wetenschap zover dat de operatie mogelijkheden steeds beter 

worden. Toch blijft ontwikkeling van belang. Daarom hebben we gekozen. 

www.hartstichting.nl 

 
Schietsportvereniging Brabant Schietsport 
 
Binnen schietsportvereniging Brabant Schietsport willen we graag open staan voor jeugdige schutters 

met een aandachts- en concentratiebeperking. Er zijn meerdere vormen van aandacht beperkingen en 

ADHD.  

Schietsport is voor mensen met een dergelijke beperking een mooie gelegenheid om concentratietraining 

te combineren met sportiviteit. Ze hebben immers de specifieke aandacht nodig die we binnen 

schietsport vereniging graag willen geven.  

Nog belangrijker is dat ADHD wordt aangepakt bij de bron. De Hersenstichting doet onderzoek naar de 

mogelijkheden bij aandacht- en concentratiebeperkingen. Daarom hebben we ervoor gekozen om de 

hersenstichting als een van onze doelen te kiezen. 

www.hersenstichting.nl 
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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-VD 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.  

 

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 

 

Inschrijving  
Dit is mogelijk via 06-12665502 iedere avond tussen 19.00 uur en 21.00 uur. 

Of via wedstrijden@brabantschietsport.nl. U hoort dan zo spoedig mogelijk van ons of de inschrijving 

mogelijk is.  

 

Inschrijfgelden 

• Persoonlijk: 

o Senioren € 8,50 per persoon; 

o Junioren € 4,50 per persoon. 

• Teams: 

o Inbegrepen bij persoonlijk inschrijfgeld.  
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Programma 
 

Dag Datum Serie Aanvangstijd serie 

Maandag 1 april 
1 19.15 uur 

2 21.15 uur 

Dinsdag 2 april 
3 19.15 uur 

4 21.15 uur 

Woensdag 3 april 
5 19.15 uur 

6 21.15 uur 

Donderdag 4 april 
7 19.15 uur 

8 21.15 uur 

Vrijdag 5 april 
9 19.15 uur 

10 21,15 uur 

Zaterdag 6 april 

11 10.00 uur 

12 12.00 uur 

13 14.00 uur 

14 16.00 uur 
 
Per serie zijn tien banen beschikbaar. 
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Sponsoren Grandprix 
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Sponsoren Brabant Schietsport 
 
 
 
 
 

 
 
 

      
 
 
  
 
 


