
                                     
 
Schietbond GEB  viert 50 jarig bestaan. 
 
De Schietbond GEB is opgericht in 1959 door individuele schietverenigingen uit het oosten van de 
Achterhoek. De letters GEB staan voor Groenlo, Eibergen en Borculo, naar de voormalige gemeenten 
waarbinnen de verschillende schietverenigingen zich bevonden. Tegenwoordig schiet ook de 
schietvereniging uit Barchem mee. De schietbond bestaat momenteel uit 11 verenigingen die 
vrijstaand schieten op een 10 meter baan. Geschoten wordt met luchtgeweren voorzien van een 
zogenaamde diopter. 
 
In de beginjaren werd geschoten op tijdelijke banen in stallen en in zalen van plaatselijke 
horecagelegenheden. Tegenwoordig beschikken de aangesloten verenigingen over eigen 
accommodaties voorzien van permanente banen met elektrische baanaandrijving. 
 
De schietbond organiseert de volgende competities: 

- luchtgeweer vrijstaand op 10 meter banen voor dames en heren (gemengd) voor 18 jaar en 
ouder); plm 250 actieve schutters 

- Competitie opgelegd schieten voor ouderen (Cosvo) voor leden ouder dan 55 jaar (dames) en 
ouder dan 60 jaar (mannen) op 10 meter banen; plm 30 actieve schutters 

- Jeugdcompetitie: opgelegd schieten op 10 meter baan voor leden t/m 14 jaar 
vrijstaand schieten op 10 meter baan voor leden van 14 t/m 18 jaar 
plm. 25 actieve schutters 
 

De competities worden wekelijks verschoten in de periode van september tot en met maart. 
Geschoten wordt op eenschots kaarten; 20 stuks per schutter per wedstrijd. 
De puntentelling geschiedt geheel geautomatiseerd door middel van telmachines en door leden zelf 
geprogrammeerde wedstrijdformulieren. De wekelijkse uitslagen worden verwerkt en verspreid door  
het wedstrijdbureau. 
Aan het begin en het eind van de competitie worden bekerwedstrijden verschoten. Het ere-metaal 
wordt gesponsord door particulieren en bedrijven. De bekerwedstrijden zijn in het leven geroepen om 
de leemte tussen eind en begin van de competities op te vullen. 
 
Voor het handhaven van de regelgeving, de technische controle van de schietbanen en het ‘up to 
date’ houden van het wedstrijdreglement is de technische commissie in het leven geroepen. 
 
De algemene beleidslijn wordt door het bestuur, bestaande uit 7 leden, bewaakt en uitgezet. 
 
De algemene ledenvergadering is het orgaan dat als enige wijzigingen in regelgeving en beleid kan en 
mag goedkeuren. 
 
Binnen de schietbond zijn er mogelijkheden om trainingen te volgen door ervaren instructeurs. Deze 
instructeurs hebben door hun gerichte trainingen en hun inzicht in de schietsport reeds een aantal 
schutters uit onze competitie op het niveau van de Nederlandse selectie gebracht. 
 
Ook aan landelijke wedstrijden, georganiseerd door de KNSA, kan worden deelgenomen. Hiervoor is 
een aparte vereniging binnen het GEB opgericht. Deze vereniging heet ‘de Berkelschutters’. Het is 



een volwaardige vereniging met een eigen bestuur, contributieafdracht en regelgeving. Elk GEB-lid 
kan lid worden kan deze vereniging. De Berkelschutters kunnen deelnemen aan regionale en 
landelijke wedstrijden georganiseerd door de KNSA. 
 
De luchtschietsport heeft zich de laatste jaren stormachtig ontwikkeld. Onder meer door specifieke 
schietkleding als jassen, broeken, schoenen, handschoenen, schietbrillen enzovoort en de sterke 
modernisering van de luchtgeweren in combinatie met zeer gerichte trainingen. 
 
De luchtschietsport is geschikt voor jong en oud, man en vrouw.  
Voor het schieten met een luchtgeweer is geen wapenvergunning o.i,d. nodig.  
 
De GEB vieren hun 50 jarig jubileum gepast. Er zal stil worden gestaan bij de overleden oprichters 
en leden van de GEB. Ter nagedachtenis aan hun zal een krans worden gelegd door het bestuur. 
Verder zal de jeugd worden uitgenodigd voor een grandioos schietspektakel. Verder wordt het feest 
beklonken met een gezellige feestavond op 25 april a.s. met alle seniorleden.  
 
GEB een vooruitstrevende club met een nieuw verfrissend Logo. 
 

 
 
Het huidige bestuur bestaande uit (van links naar rechts ) achter  Frans Rinders - Luuc Smeenk - 
Stanley Wolters en Marcel Oldenkotte, onder Rikie Hoenink en Arjan Klein Hazebroek. 
 
 
Neem voor meer informatie en foto’s van de luchtschietsport eens een kijkje op 
www.schietbondgeb.nl. 
 


