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1. Wedstrijdreglement - Zomerwedstrijd 1 juni 2019 

1.1. Geschiedenis 
Op 14 maart 1919 kreeg Schietvereniging Baarn en Omstreken van Hare Majesteit Koningin-Moeder 

Emma toestemming om een schietbaan in te richten op haar grond in het Paardenbos aan de 

Hilversumsestraatweg in Baarn. De schietbaan werd op 30 augustus 1919 officieel geopend. Dat 

betekent dat de buitenbaan dit jaar precies 100 jaar bestaat! Daarom wordt er dit jaar een 

zomerwedstrijd gehouden op de buitenbaan.  

Tegelijkertijd zal de Zomerwedstrijd van de SKGV, waar schietvereniging Baarn en Omstreken lid van 

is, plaatsvinden. Deze wedstrijd is ooit  ontstaan als onderlinge wedstrijd op het door het Rijk 

versterkte militaire geweer. De eerste vermeldingen van zo’n wedstrijd dateren al uit 1902. Om deze 

wedstrijd meer handen en voeten te geven werd in 1923 de SKGV opgericht.  

1.2. Wedstrijd 
De buitenbanen hebben geen elektronisch transport, dus tijdens de wedstrijd zullen de kaarten 

handmatig worden gewisseld. Na elke 10 minuten is er een ‘vast vuren’ om de kaarten te wisselen. 

Dit wordt gedaan voor de schutters, zodat zij zelf kunnen blijven zitten/liggen/staan. Dit zal 3 keer 

per serie zijn. Het vast vuren zal maximaal 5 minuten bedragen.  

In totaal zijn er 6 series. Na afloop is er een BBQ in buitenbaanstsijl voor iedereen die zich hiervoor 

heeft aangemeld.  

1.3. Disciplines 
100 meter GKG optiek - 25 schoten 

- 1 grote kaart met totaal 30 visuelen: 5 proef en 25 wedstrijd 
- Geen wissel noodzakelijk, maar wel 3x een vast vuren na 10    

minuten 
50 meter GKG optiek - 25 schoten 

- 1 grote kaart met totaal 30 visuelen: 5 proef en 25 wedstrijd 
- Geen wissel noodzakelijk, maar wel 3x een vast vuren na 10 minuten 

50 meter KKG 
knielend 

- 30 schoten 
- 5 kaarten op een bord. Per kaart 2 schoten. 1e bord met 5 kaarten is 

voor proef, en na 1e wissel zijn wedstrijdkaarten 
- 3 wissels noodzakelijk, na 10 minuten is een vast vuren en dienen de 

10 schoten te zijn afgerond 

50 meter KKG liggend - 30 schoten 
- 5 kaarten op een bord. Per kaart 2 schoten. 1e bord met 5 kaarten is 

voor proef, en na 1e wissel zijn wedstrijdkaarten 
- 3 wissels noodzakelijk, na 10 minuten is een vast vuren en dienen de 

10 schoten te zijn afgerond 
25 meter KKP / GKP - 30 schoten 

- 1 kaart op een bord. Per kaart 10 schoten.  1e kaart is voor proef, en 
na 1e wissel zijn wedstrijdkaarten 

- 3 wissels noodzakelijk, na 10 minuten is een vast vuren en dienen de 
10 schoten te zijn afgerond 
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1.4. Programma  
In principe start de wedstrijd om 9.00 uur met de eerste serie. Bij te weinig aanmeldingen start de 

wedstrijd om 10.30 uur. Schutters dienen een half uur van te voren aanwezig te zijn.  

In totaal zijn er 6 series: 

• 9.00 uur (reserve, alleen bij voldoende belangstelling) 

• 10.30 uur  

• 12.00 uur  

• 13.30 uur  

• 15.00 uur  

• 16.30 uur  

 

Nadat de laatste serie geschoten is volgt om 18.00 uur uur een BBQ  in buitenbaanstijl. Voor 

zonsondergang dient iedereen het bos verlaten te hebben.  

1.5. Baanindeling 
Per serie zijn er:  

• 3x 100 meter banen (GKG optiek) 

• 6x 25 meter banen (KKP / GKP) 

• 8x 50 meter (GKG optiek, KKG knielend, KKG liggend) 

1.6. Kaarten 
Bij het inschrijfpunt ontvangen iedere schutter het totaal aantal kaarten, inclusief proefkaarten. Alle 

kaarten zijn genummerd aan de schutter en geadministreerd. Na wissel worden de kaarten 

teruggelegd op de bridge. Na afloop van de serie worden alle kaarten tegelijk meegenomen en 

ingeleverd bij de scoreverwerking. 

1.7. Gehoorbescherming en baankijker 
Omdat er ook met pistool en groot kaliber geschoten wordt is, zodra de wedstrijd begint, 

gehoorbescherming bij alle series verplicht. Omdat er geen baantransport is wordt geadviseerd een 

baankijker mee te nemen. 

Alle schutters dienen zelf gehoorbescherming en, indien gewenst, een baankijker mee te nemen.  

1.8. Doelgroep 
De wedstrijd is voor mannen en vrouwen vanaf 18 jaar die lid zijn van de KNSA. Leden van de SKGV 

schieten automatisch mee aan de zomerwedstrijd van de SKGV.  

1.9. Inschrijvingen 
Inschrijven voor zowel wedstrijd en/of BBQ dient te gebeuren via de website 

www.schietverenigingbaarn.nl/zomerwedstrijd. Betaling geschiedt via IDEAL via de website.  

Indien men onverhoopt verhinderd is dan kan men zich afmelden via de link in de bevestigingsmail. 

Tot 5 dagen voor de wedstrijd krijgt men volledige restitutie van wedstrijdgeld en/of BBQ. Binnen 

deze 5 dagen dient de schutter zich af te melden via een e-mail naar wedstrijd@schietvereniging.nl, 

zodat een andere schutter zijn plaats kan innemen. Restitutie van het geld is dan niet meer mogelijk.  

 

 

http://www.schietverenigingbaarn.nl/zomerwedstrijd
mailto:wedstrijd@schietvereniging.nl
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1.10. Kosten 
Wedstrijd € 10,- 

BBQ.        € 18,- exclusief drankjes 

Gedurende de hele dag is er koffie/thee te koop en tijdens de lunch zijn er ook broodjes te koop. Let 

op: Er is geen mogelijkheid tot pinnen op de buitenbaan 

1.11. Toegestane geweren 
Alle wapens conform het KNSA schiet- en wedstrijdreglement, conform de discipline waar men zich 

voor heeft ingeschreven. Voor een overzicht check de KNSA website: https://www.knsa.nl/de-

knsa/wet-en-regelgeving/schiet-en-wedstrijdreglementen/knsa/  

1.12. Hanteren van wapens tijdens en rondom de wedstrijd 
• Bij aankomst dienen alle wapens binnen op de tafels achter de bridges te worden neergelegd. 

• Wanneer de wedstrijd nog niet van start is gegaan dient het vervoeren van het wapen te 

geschieden met een open geweer/pistool waarbij gebruik wordt gemaakt van een kamervlag  

• Tijdens de wedstrijd dient het wapen te allen tijde op het schietpunt te blijven met de loop 

gericht op de schietschijf 

• Tijdens het wisselen van de kaarten dient er gebruik gemaakt te worden van een kamervlag. De 

baancommandanten zullen hier extra op toezien. Pas als iedereen een kamervlag in het wapen 

heeft worden de kaarten gewisseld.  

• Na afloop van de serie zal de schutter zal het wapen weer terugplaatsen op de tafels achter de 

bridges 

• Overtreding van deze regels kan leiden tot puntenstraf of diskwalificatie 

1.13. Publicatie uitslagen 
De uitslagen worden na de serie 20 minuten getoond, waarbij de schutter de gelegenheid heeft om 

bezwaar te maken tegen de uitslag. Wanneer er in die periode geen bezwaren komen, zal de 

wedstrijdleider de uitslagen als definitief bestempelen. Zowel de voorlopige als de definitieve 

uitslagen zullen worden gepubliceerd via een hand-out en print bij de inschrijfbalie.  

1.14. Prijsuitreiking 
De prijsuitreiking zal plaatsvinden na de afloop van de laatste serie, tijdens de BBQ. Er zijn twee 

wedstrijden: een open wedstrijd en de SKGV Zomerwedstrijd.  

1.15. Catering 
Gedurende de hele wedstrijd is er tegen betaling koffie, thee en frisdrank beschikbaar. Tijdens de 

lunch is er de mogelijkheid om broodjes te kopen.  

Nadat de laatste serie geschoten is volgt om 18.00 uur een BBQ in buitenbaanstijl. Aanmelden voor 

de BBQ gaat via de inschrijving o p de wedstrijd. Kosten voor de BBQ zijn € 18,- exclusief drankjes. 

Drankjes worden apart afgerekend tijdens de BBQ.  

Let op: op de buitenbaan is geen mogelijkheid tot pinnen.  

 

 

https://www.knsa.nl/de-knsa/wet-en-regelgeving/schiet-en-wedstrijdreglementen/knsa/
https://www.knsa.nl/de-knsa/wet-en-regelgeving/schiet-en-wedstrijdreglementen/knsa/
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1.16. Locatie 
De wedstrijd vind plaats de schietvereniging Baarn & Omstreken. Voor navigatie: 

Hilversumsestraatweg 1, 3744 KB Baarn (volg borden Groepsverblijf De Stulp). Sla voor de rood-witte 

slagboom linksaf het bospad in welke uitkomt bij de buitenbaan en volg de borden Zomerwedstrijd.  

 

1.17. Afval 
Op diverse plekken zullen afvaltonnen staan. Afval wordt gescheiden ingezameld: PMD en overige.  

1.18. Parkeren 
Via borden staat aangeven waar men kan parkeren.  
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1.19.  Persoonsgegevens 
Bij inschrijving worden de volgend persoonsgegevens geregistreerd 

• Naam 

• E-mailadres 

• Woonplaats 

• Licentienummer KNSA 

• Naam schietvereniging 

• Discipline 

• Tijdstip serie 

• Aanwezig bij BBQ ja/nee 

Deze gegevens worden gebruikt voor de organisatie van de wedstrijd, het informeren over de 

wedstrijd en na afloop het sturen van de uitslagen.  

1.20. Foto’s en filmen 
Tijdens de zomerwedstrijd en BBQ worden er foto’s gemaakt en wordt er gefilmd. Deze zullen 

worden gebruikt door Schietvereniging Baarn en Omstreken en de SKGV voor hun website, Facebook 

en clubblad.  
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