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Beste lezer, 

Wij hebben dit boekje gemaakt om ons aan u voor te stellen.  

Onze schietvereniging is (her)opgericht op  

1 mei 1976 en heeft als doel haar leden in 

de gelegenheid te stellen het schieten als 

sport te beoefenen, voor zover het schieten 

met luchtgeweer (LG + LGO) en  luchtpistool 

(LP) betreft, met inachtneming van de op dat 

gebied  geldende veiligheidsvoorschriften.         

Op dit moment telt onze vereniging 14 leden. 

Onze vereniging neemt deel aan de volgende competities:       

A. Competitie van de gemeente “Oude IJsselstreek”                

verschillende data, zeven disciplines.                                                                                       

B. Competitie van schietbond  ”Dinxperlo - Gendringen” (LG)                            

C. Competitie van schietvereniging ”Oost - Gelderland” (LG+LP)  

Onze vereniging bestaat dit jaar 40 jaar en hiervan hebben wij 

34 jaar in de zaal van voormalig café Halfweg in Terborg               

geschoten. Zes jaar geleden is deze horeca onderneming      

gesloten. We zijn toen verhuisd naar Silvolde. Het eerste       

seizoen in Silvolde, bij café ’t Centrum, was seizoen 2009/2010 

en hierna is ons eerste team vijf keer achter elkaar kampioen 

geworden in de hoogste klasse van de SBDG 

competitie. Ook is onze meest getalenteerde 

schutter al vaker persoonlijk kampioen          

geworden in de competities van zowel de 

schietbond “Dinxperlo-Gendringen” als de 

schietvereniging   “Oost-Gelderland”. 

 Historie  s.v. Halfweg  
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 Voorwoord van onze voorzitter  

 

Alle schut(s)ters van s.v. “Oost - Gelderland”, 

Zoals jullie al hebben gelezen heeft schietvereniging Halfweg 

wat te vieren. Wij bestaan dit jaar minimaal 40 jaar want op       1 

mei 1976 hebben uw secretaris en ondergetekende nieuw  leven 

in de bestaande schietvereniging Halfweg geblazen.  

Een exacte oprichtingsdatum hebben wij nooit kunnen vinden.   

Een jubileum zonder een receptie maar met een jubileum     

concours.  

Wij hopen dat jullie allen deelnemen ons jubileum concours   zo-

dat dit jubileum als zeer geslaagd weer de boeken in kan. 

Misschien zijn jullie nu wel nieuwsgierig geworden naar wat we 

gaan schieten en wanneer. 

Er kan worden geschoten met een luchtgeweer of luchtpistool 

en wel op de volgende dagen: dinsdag 25, woensdag 26 en 

donderdag 27 oktober 2016. 

Wij schieten in de bovenzaal van café ‘t Centrum te Silvolde en 

onze schietzaal is helaas alleen te bereiken via een trap. 

Graag tot oktober 

J.G. (Gerard)                                                                           

Bruggink 

Lage Heurnseweg 36                                                                         

7095 AM                                                                                                            

De Heurne 

Tel. 06-20253256 
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 Algemene informatie  

Wedstrijddagen: 
Dinsdag  25-10-16 van 19:30 tot 23:00 uur 

Woensdag 26-10-16 van 13:30 tot 17:00 uur    

Woensdag 26-10-16 van 19:30 tot 23:00 uur   

Donderdag 27-10-16 van 19:30 tot 23:00 uur   

Sluiting inschrijfbureau:  22:15 / 16:15 uur 
 

Accommodatie: 
Café  ‘t “Centrum” 

Pr. Bernhardstraat  1 

7064 GC  Silvolde 

0315-325000 

 

Baanbespreking: 
Op maandag 10 en woensdag 12 oktober 2016 van  

19.30 uur tot 21.00 uur. 
 

Onder vermelding van het aantal schut(s)ters en dag en uur van 
komst bij: 
 

J.G. Bruggink  Telefoon: 0315-652031 of 06-20253256 
 

De korpsopgave kunt u vooraf mailen naar: 
 

W.G. Bruggink: w.bruggink01@hetnet.nl 

J.G. Bruggink: gerardbruggink@gmail.com 
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 Programma  

L.P. (luchtpistool) 
 

Persoonlijk. 
  

Inleg:  € 4,00 

Kaarten: 6 kaarten (30 wedstrijdschoten), 1 proefkaart gratis. 

Klasse:  Zie reglementen van “Oost - Gelderland”. 

Telling:  Volgens regels “kampioenschappen” SVOG 

Prijzen:  Eremetaal, min. 1 en max. 3  per klasse. 
 

Proefkaarten:  Meerdere proefkaarten:  € 0,50  per kaart. 
 

L.G. (luchtgeweer)  
L.G.O. (luchtgeweer opgelegd) 
 

Persoonlijk. 
  

Inleg:  € 4,00 

Kaarten: 6 kaarten (30 wedstrijdschoten), 1 proefkaart gratis. 

Klasse:  Zie reglementen van “Oost - Gelderland”. 

Telling:  Volgens regels “kampioenschappen” SVOG 

Prijzen:  Eremetaal, min. 1 en max. 3  per klasse. 
 

Proefkaarten:  Meerdere proefkaarten:  € 0,50  per kaart. 
 

Korpswedstrijd.  (3 schutters per korps) 
 

Inleg:  € 7,50  per korps.  

Klasse:  Zie reglementen van “Oost - Gelderland”.  

Indeling: Zie reglementen van “Oost - Gelderland”.  

Telling:  Volgens regels “kampioenschappen” SVOG 

Prijzen:  Eremetaal, min. 1 en max. 3  per klasse. 



6 

 Reglement  

 

Algemeen: 
 

Gekochte kaarten moeten, al of niet afgeschoten,  dezelfde dag 
worden ingeleverd. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte 
kaarten in de concourszaal te verschieten. 
 

Schut(s)ters  dienen de aanwijzingen van de baancontroleurs op 
te volgen. 

De door de s.v. “Halfweg” aangewezen baancontroleurs zijn   
gerechtigd: om geschoten kaarten in te nemen. 

Een ieder betreedt de schietzaal op eigen risico. Schade komt 
voor rekening van de veroorzaker. 

Beschadiging of zoekraken van privé eigendommen worden 
door schietvereniging  “Halfweg” niet vergoed. !! 
 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist  

de concourscommissie / het bestuur van  

schietvereniging “Halfweg” in overleg met het hoofdbestuur van 
s.v. “Oost - Gelderland”. 
 

 

Op dinsdag 20 december 2016 in onze accommodatie           
(zie boven) Vanaf  20.30 uur (tijdens onze oefenavond) 
 

Prijswinnaars worden verzocht zelf hun prijs (prijzen) in 
ontvangst te nemen. 
 

Gewonnen prijzen die niet zijn afgehaald blijven drie maanden 
ter beschikking van de winnaar of vereniging, nadien vervallen 
ze aan de concours gevende vereniging. 

 

 Prijsuitreiking  
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 Voorzitter Oost-Gelderland  

Beste schutters, 
 

Op de eerste plaats feliciteer ik, ook namens het gehele bestuur 
van schietvereniging Oost Gelderland, het bestuur en leden van 
s.v. Halfweg met hun 40-jarig jubileum. 
 

Dat daaraan tevens een concours is  

gekoppeld doet ons deugd. Het aantal 
concoursen binnen Oost Gelderland is de 
laatste jaren erg terug gelopen en het siert 
de afdeling s.v. Halfweg om dit jaar dit 
concours te organiseren.  

 

De disciplines LP, LG en LGO zijn de laatste jaren populair bij 
veel schutters.  

Vooral Lucht Geweer Opgelegd is erg in opmars en het bestuur 
van OG is dan ook blij met deze “nieuwe” discipline, die ook bij 
veel (oudere) schutters toch de mogelijkheid biedt om nog  

langer van onze schietsport gebruik te kunnen maken. 

Daarom roep ik al onze luchtschutters op om aan dit concours 
mee te doen en dat dit andere verenigingen zal aanzetten om 
ook eens na te denken over de organisatie van zo’n wedstrijd. 

 

We zien elkaar in Silvolde. 

 

                 

 

Benny Centen 

Voorzitter s.v. Oost Gelderland 
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