
 
 

 

CONCOURS 

 
 

 
 
 

 
 

KKG & KKP 
 

 21 november t/m 25 November 2016 
 



 
 
 Geachte schutters, 

  

Onlangs zijn wij door schietvereniging Oost-Gelderland 
gevraagd om een concours te organiseren. 

Aangezien wij graag een bijdrage willen leveren aan de 
bevordering van de schietsport in onze regio, organiseert 
Schietvereniging IJzevoorde Slangenburg in november 2016 
een concours voor KKG en KKP  

Het concours bestaat weer uit een personele baan, 
combinatie baan en een korps voor KKG, tevens is er de 
mogelijkheid om een “gelukskaart” te schieten.  

 Tijdens dit concours is de maandagavond voor de KKP 
schutters, de dinsdagavond van 19.00 tot 20.30 uur KKP en 
van 20.30 tot 23.00 uur KKG  en de overige avonden 
uitsluitend voor de KKG schutters. 

De vorige edities hebben ons vele positieve reacties en een 
geweldige opkomst opgeleverd en wij hopen dit in het 
komende concours te kunnen overtreffen. 

Daarom nodigen wij u bij dezen van harte uit zodat iedereen 
weer kan genieten van dit leuke, gezellige en bovenal 
sportieve concours. 

  

  

Met vriendelijke groet, 

  

Bestuur Schietvereniging SIJS 



 
Adres en Locatie: 
 
Secretariaat: Th. Aarnink 
  Siebelinkstraat 18 
  7064 GR Silvolde 
  Tel. 0315-324861 
  E-mail: secretaris@sijs-doetinchem.nl 
 
Accommodatie: sv. S.IJ.S. 
     Loordijk 18 
     7004 HK Doetinchem 
     Tel. 0314-335777 
Programma: 
 
Het K.K.G. & K.K.P. concours wordt gehouden onder 
auspiciën van de schietvereniging "Oost Gelderland" van 
maandag 21 November t/m vrijdag 25 November 
Op de banen van s.v. S.IJ.S. Loordijk 18 te IJzevoorde, 
Doetinchem. 
 
3 mogelijkhen voor baanbespreking: 
Telefonisch: 
02-11-’16 tussen 19.00 en 20.30 uur  0622091635 
  
Email: 
 secretaris@sijs-doetinchem.nl uiterlijk voor 05-11-‘16 
 
Whats App: 0622091635 uiterlijk voor 05-11-‘16 
 
Niet verplicht, wel gewenst. 

 
 



Ondanks de W.A. verzekering van s.v. "Oost Gelderland" zal 
de concours gevende afdeling niet aansprakelijk kunnen 
worden gesteld voor eventuele ongevallen of schade en 
verlies aan personen en/of goederen. 
Het gebruik van een kamervlag is verplicht. 
Het is niet toegestaan om het wapen elders dan op de 
schietbaan uit en in te pakken. 
 
Deelname. 
Aan het concours kan alleen worden deelgenomen door de 
leden van s.v. "Oost Gelderland" op vertoon van een geldig 
lidmaatschapsbewijs van deze vereniging. 
Om aan de wedstrijden deel te kunnen nemen moet een 
inleggeld worden betaald van € 4,00 per persoon, per 
discipline waaraan wordt deelgenomen. 
Hiervoor kan men gratis deelnemen aan de personele baan. 
 
 
Indeling van de wedstrijden 
 
a. korpswedstrijden; (alleen K.K.G.) 
b. personele baan; 
c. combinatie baan; 
 
Proefkaart: gratis 
 
 
Omschrijving van de wedstrijden 
 
1. Wedstrijden K.K.P. 
 
a. Personele baan 
  



Per schutter 3 kaarten, zonder onderbreking af te 
schieten. 

 Deelname gratis. 
 Prijzen: eremetaal. (max. 3 prijzen per klasse) 
 
b. Combinatie baan 
           Per schutter 3 kaarten, zonder onderbreking af te  
           Schieten. 

Inleggeld: € 4,00 per schutter. 
Prijzen: eremetaal (max. 3 prijzen per klasse) 
Meetellen de personele baan kaarten. Totaaltelling 
van deze 6 kaarten, in totaal 30 schot, is 
prijsbepalend. 
Telling van de combinatie baan volgens de regels van 
de kampwedstrijden der s.v. "Oost Gelderland". 

 
2. Wedstrijden K.K.G. 
 
a. Korpswedstrijden K.K.G. 
 
 KKG:  4 schutters per korps. 
 Per schutter 2 vijfrozen strippenkarten. 
 Inleggeld: € 7,50 per korps. 
 Prijzen: eremetaal (max. 3 prijzen per klasse) 
Gelieve bijgevoegde korpsformulieren zo snel mogelijk te 
retourneren aan het secretariaat van S.IJ.S. 
(adres zie elders in dit programmaboekje) 
 
Korpsformulieren dienen te zijn ingeleverd voordat een 
schutter van het korps gaat schieten. 
 
b. Personele baan 
2 vijfrozen strippenkaart zonder onderbreking af te schieten. 



 Deelname gratis. 
 Prijzen: eremetaal (max. 3 prijzen per klasse) 
 
c. Combinatie baan 

2 vijfrozen strippenkaart zonder onderbreking af te 
schieten. 
Meetellen de korps- en personele baan kaarten. 
Totaaltelling van deze 6 kaarten, in totaal 30 schoten, 
is prijs bepalend. 
Zij die niet aan de korpswedstrijden meedoen 
ontvangen voor de combinatie baan 2 extra kaarten. 
Telling van de combinatie baan volgens de regels van 
de kampwedstrijden der s.v. "Oost Gelderland". 
Inleggeld: € 4,00 per schutter. 
Prijzen: eremetaal (max. 3 prijzen per klasse) 

 
 
Wedstrijddagen: 
 
KKP 
Maandag 21 November van 19.00 tot 23.00 uur 
Dinsdag        22 November van 19.00 tot 20.30 uur 
 
KKG  
Dinsdag 22 November van 20.30 tot 23.00 uur 
Woensdag 23 November van 19.00 tot 23.00 uur 
Donderdag 24 November van 19.00 tot 23.00 uur 
Vrijdag 25 November van 19.00 tot 23.00 uur 
 
Inschrijfbureau sluit om  22.00 uur. 
 
N.B. Er wordt geschoten op volgorde van binnenkomst. 
 



 
 
 
 
Wisselbeker Gemeente Doetinchem. 
  
Wordt gewonnen door degene die de meeste tienen op de 
personele baan heeft in de K.K.G. 
 
Toewijzing 
 
1e. volgens de meeste tienen; 
2e. minste verschil in de serie; 
3e. naar de meeste tienen op de korpskaarten; 
4e. volgens het lot. 
 
Winnaar van de wisselbeker in 2013, 
J.B. Korten van sv S.IJ.S. 
 
 
 
Algemene bepalingen. 
 
Dit concours wordt gehouden onder auspiciën en het 
wedstrijdreglement van de schietvereniging "Oost 
Gelderland". Ook de klasse indeling en de prijstoekenning. 
Leden en korpsen van de afd. "S.IJ.S." KKG schieten alleen 
mee om de wisselbeker gemeente Doetinchem en de 
jaarbeker (korps). 
Bij de andere discipline schieten de leden wel mee om de 
prijzen. 
 



 
Prijsuitreiking : Datum nog nader te bepalen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


