
 

Uitnodiging  
SSV De Berkelschutters  

– Borculo –  
 
 
 
 
 
 

Open wedstrijd (LG + LP)  
9 t/m 13 april 2019 
Staand & Opgelegd 

 
 

 ∞ 3e ronde Veluwe Trofee 
∞ Grand Prix National 
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Beste schuttersvrienden,  
 
Namens schietsportvereniging De Berkelschutters nodigen wij u graag uit 
voor onze open wedstrijd dat tevens onderdeel uitmaakt als Grand Prix 
wedstrijd en dient als de 3

e
 ronde voor de Veluwe Trofee op 9 t/m 13 april 

2019.  
 
Voorgaande rondes van de 31

e
 Veluwe Trofee hebben reeds plaatsgevonden 

bij SV De Valk in Elspeet en SV Soranus in Wekerom. Wij als SSV de 
Berkelschutters zijn de uitdaging aangegaan om deze wedstrijd te 
organiseren en onze vereniging, na lange afwezigheid op wedstrijd - 
organisatorisch gebied, wederom op de kaart te zetten!  
 
De finale van de Veluwe Trofee vindt plaats op 11 mei bij SV Soranus te 
Wekerom. Voor meer informatie over de Veluwe Trofee verwijzen wij u 
graag naar het Veluwe Trofee Regelement.  
 
Wij hopen jullie allen te voorzien van een sportieve wedstrijd! 
 
Namens het bestuur van SSV De Berkelschutters 
 
Locatie: 
SSV De Berkelschutters (clubgebouw SV Diabolo) 
Haarloseweg 3 
7271 BV  BORCULO 
 
Telefoon: 0545 – 27 52 74 (op maandag,- en donderdagavond) 
SSV De Berkelschutters heeft beschikking over 14 schietbanen. 
De balie hoogte is: 95 cm 
 
Schietdata: 
 
Dinsdag   9 april   vanaf 19.00 – 23.00 uur 
Woensdag  10 april   vanaf 19.00 – 23.00 uur 
Donderdag  11 april   vanaf 19.00 – 23.00 uur 
Vrijdag   12 april   vanaf 19.00 – 23.00 uur 
Zaterdag   13 april   vanaf 10.00 – 16.00 uur 
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Inschrijven  
Via baanplanner.eu is er mogelijkheid voor inschrijving*. Via baanplanner 
wordt er gewerkt met een indeling in series, er wordt echter doorlopend 
geschoten. De aanvangstijden kunnen eerder of later plaatsvinden, het 
advies is dan ook op tijd te komen.  
 
* De inschrijving via baanplanner is voor ons een indicatie van het aantal te 
verwachten schutters. 

 
Disciplines / Klassen 
Luchtgeweer (staand): senioren heren (klasse: H, A, B), senioren dames 
(klasse: H, A), veteranen (klasse: H, A), junioren heren (klasse: A, B), junioren 
dames (klasse: A,B) 
 
Luchtgeweer (opgelegd): veteranen (klasse: H, A, B), junioren (klasse: C, D) 
 
Luchtpistool (staand): senioren heren (klasse: H, A, B), senioren dames 
(klasse: H, A), veteranen (klasse: H, A), junioren (klasse: A, B) 
 
Luchtpistool (opgelegd): veteranen (klasse: H, A), junioren (klasse: C) 
 
Mindervaliden 
 
Inschrijfgeld: 
Senioren  € 8,00 
Junioren  € 4,00 
 
Betaling dient contant plaats te vinden voorafgaand aan de wedstrijd. 
 
Prijzengeld: 
Senioren:  VVV Bonnen 
Junioren  Eremetaal, indien gewenst VVV bon 
 
Junioren kunnen bij inschrijving aangeven of hun voorkeur uitgaat naar 
eremetaal of een VVV bon. Per klasse zijn er maximaal drie prijzen 
beschikbaar conform het volgende aantal deelnemers: 
 
1 – 3 deelnemers:  1 stuks eremetaal / VVV – bonnen 
4 – 8 deelnemers:  2 stuks eremetaal / VVV – bonnen 
9+ deelnemers:  3 stuks eremetaal / VVV – bonnen 
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Wedstrijdregelement: 
- Er wordt geschoten conform het KNSA wedstrijdreglement. In situaties 

waarin het regelement niet voorziet beslist de wedstrijd commissie 
- Iedere deelnemer is persoonlijk verantwoordelijk voor alle ongevallen 

en schade van welke aard dan ook, door zijn/haar schuld is ontstaan 
- Schutters zonder KNSA licentie komen uit in de hoogste klasse van hun 

categorie 
- Een schutter mag slechts eenmaal voor zijn/haar discipline uitkomen 
- De schijven worden direct na het schieten van de serie door de 

baancommandant ingenomen 
- Geen cillinders wisselen en gasontladingen op het schietpunt 
- Bij het schietpunt dient de veiligheidsvlag in de kamer te zijn geplaatst 

 
Route: 
SSV De Berkelschutters (clubgebouw SV Diabolo) 
Haarloseweg 3 
7271 BV  BORCULO 
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Sponsorpagina Grand Prix National 
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VELUWE TROFEE 2019 

 
SV de Valk Elspeet   5, 8 t/m 11 januari  
SV Soranus Wekerom   5 t/m 9 maart  
SSV de Berkelschutters Borculo.   9 t/m 13 april  
 

Finale 11 mei bij s.v. Soranus  
 
SV Soranus organiseert dit jaar een finalewedstrijd voor alle 
geklasseerde luchtgeweer en luchtpistool schutters. Om in 
aanmerking te komen voor de finalewedstrijd van de Veluwe Trofee 
moet u aan alle drie de bovengenoemde toernooien hebben 
deelgenomen. Deelname aan de finaledag is gratis en hiervoor 
worden uitgenodigd:  
Senioren :  De eerste 3 in de klasse H, A, B  

De eerste 3 in de klasse dames en veteranen  
Junioren :  De eerste 3 in de klasse Jun A, Jun B, Jun C  
 
De prijzen bestaan uit eremetaal, waaronder 1 wisseltrofee. De 
prijsuitreiking zal direct plaats vinden na afloop van de finale om de 
Veluwe Trofee.  
 
Wedstrijdonderdelen Veluwe Trofee:   
LG : H, A, B, Jun A, Jun. B, Jun. C. Dam, Vet.(staand)  
LP : H, A, B, Jun A, Jun. B, Jun. C, Dam, Vet (staand).  
 
Zie voor informatie/reglementen over de Veluwe Trofee 
www.sesnederland.nl   
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Veluwe Trofee reglement voor LG en LP 
  
1. De Veluwe Trofee wordt georganiseerd door de s.v de Valk, s.v. 

Soranus en s.s.v. de Berkelschutters.   
2. Er wordt geschoten volgens het wedstrijdreglement van de 

organiserende vereniging.   
3. Alleen de uitslagen van deze 3 wedstrijden worden gebruikt voor 

de Veluwe Trofee.   
4. De puntentelling gaat uit van het gemiddelde waarin de 

luchtgeweer/pistool schutter is geklasseerd. De schutter kan 
hierdoor plus en min punten halen.   

5. De uitslag van de junioren worden na 3 wedstrijden bij elkaar 
opgeteld en de eerste 3 Junioren in elke categorie worden 
persoonlijk uitgenodigd voor de eindronde.   

6. Veluwe Trofee, LG en LP in de H, A, B, Veteranen, Dames en 
Junioren staand.  

7. De Wisseltrofee mag worden behouden als men hem drie keer 
achter elkaar, of vijf maal in totaal heeft gewonnen.  

8. De organiserende verenigingen zijn vrij om andere klassen en/of 
onderdelen toe te voegen maar tellen niet mee voor de Veluwe 
Trofee.   

9. Juniorschutters, die willen deelnemen aan juniorencompetitie 
dienen dit vooraf aan te geven en zijn verplicht dit in combinatie 
te schieten met de Veluwe Trofee wedstrijd. Waarbij dan de 
juniorencompetitie gratis is.  

10. Wordt een schutter tijdens het seizoen (her)geklasseerd dan 
worden de winstpunten herberekend, zowel naar boven of 
beneden.   

11. De deelnemers die zich plaatsen voor de voorronde schieten 
deze in de KNSA klassering en niet meer in de junioren, 
veteranen of dames klasse.   

12. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de 
wedstrijdcommissie van de Veluwe-Trofee.  
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De puntentelling is als volgt opgebouwd.  
Luchtgeweer: H. kl. 8,2 gem., A. kl. 7,6, B. kl. 7,0 gem.   
Veteranen H, 7,5, A, 7,0, B, 6,7, C, 6,5 gem. en Dames klasse H, 7,8, 
A, 7,4. Bij de junioren worden de 3 wedstrijden bij elkaar opgeteld  
 
Voorbeeld LG./LP:   
Een B klasse schutter LG heeft een gemiddelde nodig voor de Veluwe 
Trofee van 420 punten (60 schoten).   
Als deze schutter bij de s.v. de Valk 492 punten haalt levert dit 72 
winstpunten op,  schiet deze schutter bij s.v Soranus 481 punten dan 
heeft deze schutter 61 winstpunten en bij SSV de Berkelschutters 
487 punten dan levert dit 67 plus punten op.  Zijn totaal is dan 
72+61+67=200 winstpunten.   
 
Hoe kom ik in de eindronde op het onderdeel luchtgeweer/pistool:  
Na 3 wedstrijden wordt de eindstand opgemaakt, en de eerste 3 
schutters per klasse met de meeste pluspunten worden hier 
persoonlijk voor uitgenodigd. De deelnemers in de eindronde nemen 
deel in hun KNSA klassering, dus niet in de veteranen of dames 
klasse. Bij gelijke stand is de uitslag van SSV de Berkelschutters 
doorslaggevend.  Deze eindronde is gratis.  
 
Hoe kom ik in de finale op het onderdeel luchtgeweer/pistool:  
De eindronde gaat over 40 schoten. Na deze 40 schoten gaan de 
eerste 8 schutters over alle klassen met de meeste winstpunten over 
naar de finale.  Bij gelijke stand gaat de schutter met de meeste 
punten/winstpunten over alle drie wedstrijden door naar de finale.  
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