Een stukje historie van S.V. HSV
Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan in 2009

Februari 1959 is de vereniging H.S.V. “Haarlose Schiet Vereniging” opgericht door Gerrit
Memelink, Jan Grooters en Jan van de Pol. Het eerste bestuur bestond uit J. Grooters
(voorzitter) G. Memelink (secretaris), J. v/d. Pol (penningmeester), H. ten Pas en H.J.
Memelink (bestuursleden). De toetredingsleeftijd werd gesteld op 17 jaar en het inleggeld
was fl 15,-. Er werd gestart met 1 Diana verenigingsbuks en na enkele weken werd er al
gesproken over een 2e buks. Een aantal leden (12) storten een renteloos voorschot (fl 200,-)
en de 2e buks kon gekocht worden. Er werd de eerste jaren geschoten in de “oude school”
aan de Wolinkweg en de banen bestonden uit twee standaards met op ieder 2 kogelvangers
zonder transport en de schietafstand was 8 meter, deze afstand werd gemarkeerd door
gymbanken. Als eerste activiteit werd deelgenomen aan een concours georganiseerd door te
Korstschot uit Borculo, hier behaalde men 2 eerste prijzen.
Eind 1959 wordt de G.E.B. opgericht en wordt besloten zich hierbij aan te sluiten, de
vereniging bestaat dan inmiddels uit 26 personen. In 1961 worden er 4 nieuwe Walter
buksen gekocht en worden de 2 Diana’s verkocht aan A. Nijhuis en J. Koier en in dat zelfde
jaar wordt door H. Florijn een prijzenkast gemaakt.
In 1963 wordt H.S.V. eerste in de GEB competitie , wint men de Grevink beker en wordt men
lid van de Twentsebond en is het ledental gegroeid tot 32.
1965 de schietafstand wordt vergroot na 9 meter, het ledental is inmiddels gestegen tot 37
en er wordt dat jaar een busreis gemaakt naar Duitsland.
In 1967 wordt na een voorbereiding van enkele jaren overgegaan tot het bouwen van een
eigen schietlokaal achter cafe Prinsen met vaste banen en een handmatig kaarttransport, de
eerste wedstrijd in het nieuwe lokaal vindt plaats op 13 oktober 1967. Het door H.S.V.
georganiseerde Twentse Bond concours in dit zelfde jaar werd door 80 korpsen bezocht.
In 1969 sluit H.S.V. zich aan bij de KNSA. De Twentse en Nederlandse kampioenschappen
worden dit jaar op 10 meter verschoten. Mevr. Florijn en G. Grooters zijn door de KNSA
uitgenodigd om deel te nemen aan de centrale training en G. Grooters wordt in 1970
Nederlandskampioen in de A Klasse.
Op 4 oktober 1972 wordt H.S.V een koninklijke goedkeuring verleend. Mevr. Sprick en A.
Grooters worden uitgenodigd voor deelname aan de centrale training. 1974 H.S.V. mag de
district kampioenschappen van de KNSA organiseren.
In 1978 vindt er een opknapbeurt van het gebouw plaats en worden elektrische
kaarttransporten aangeschaft. In 1980 vindt het eerste buurtschiettournooi plaats.
Het 25 jarig jubileum (februari 1984) wordt gevierd met een receptie ‘s middags en een
feestavond voor de leden, in dat jaar wordt het schietlokaal gedeeltelijk verplaatst en
vergroot.
De schietavond van H.S.V. wordt in 1989 op verzoek van de leden van de G.E.B. verplaatst
van vrijdag naar donderdagavond.
Binnen de GEB wordt in 1990 een nieuwe vereniging opgericht “de Berkelschutters” voor die
leden die KNSA willen schieten. H.S.V. meld zich af bij de KNSA en de schutters van H.S.V.
die KNSA willen blijven schieten kunnen zich vanaf dit moment aanmelden bij “de
Berkelschutters”. Met ingang van het seizoen 1993/1994 wordt H.S.V rustend lid van de

Twentsebond omdat er onvoldoende animo is voor de concoursen. De oude elektrische
banen zijn aan vervanging toe en in 1997 wordt overgaan tot de aanschaf van 7 nieuwe
banen.
Het 40 jarig bestaan wordt op 20 februari 1999 in besloten kring gevierd. In 2002 vindt er een
verbouwing plaats waarbij eindelijk toiletten worden gerealiseerd.
Na een renteloos voorschot van de leden wordt in 2004 overgegaan tot aanschaf van een
telcomputer en wordt er ook weer deel genomen aan de Twentse Bond concoursen en niet
zonder succes.
In december 2008 heeft H.S.V. op verzoek van de Twentse Bond weer een twee weken
lang durend concours georganiseerd.
Op 21 februari 2009 is het 50 jarig jubileum gevierd.

