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VOORWOORD 

 
 

OOK  2018  BEHOORT  TOT  HET  VERLEDEN! 
Tijd dus voor alweer de zoveelste jaarvergadering met als één der vaste 
agendapunten, het jaarverslag. 
Een der hoofdpunten van een jaarverslag behelst een terugblik op de meest 
belangrijke en/of meest interessante feiten en/of gebeurtenissen zoals die 
zich in het onderhavige verslagjaar hebben voorgedaan. 
In hoofdzaak bedoeld als informatie aan o.a. de leden doch tevens bestemd 
voor “het archief” zodat men zich (vele) jaren later nog een juist beeld kan 
vormen van wat er zoal gebeurde met betrekking tot onze schietvereniging 
“Oost-Gelderland”, oftewel waarom de schietvereniging “Oost-Gelderland” 
is zoals zij nu is. 
 

Alle jaarverslagen “achter elkaar” vormen zo, als het ware, een “rode draad” 
door de jaren heen, zodat de “geschiedenis” van onze vereniging bewaard 
blijft voor de toekomst. 
 

Dit verslag behandelt enkel de belangrijkste feiten en/of gebeurtenissen  
van het jaar 2018, voor een meer gedetailleerde verhandeling kan worden 
verwezen naar b.v. de notulen van de (leden)vergaderingen e.d. 
Traditiegetrouw zijn ook in dit verslag weer de nodige overzichten en/of 
tabellen en/of grafieken opgenomen teneinde een beter (en duidelijker) beeld 
te verkrijgen hoe het verslagjaar, in dit geval 2018 dus, “gescoord” heeft ten 
opzichte van het jaar (of de jaren) daarvoor. 
 

Tot zover de korte inleiding, onderstaand dan het verslag over het jaar 2018. 
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DISCIPLINE  LG – OPGELEGD  (LGO) 
 
 

De discipline LGO verdient weer een “speciale vermelding” in dit jaarverslag. 
In 2011 werd een nieuwe discipline toegevoegd en wel de discipline LGO 
(Luchtgeweer-Opgelegd), enerzijds om te trachten het luchtgeweer schieten 
“nieuw leven” in te blazen en anderzijds om te trachten de oude(re) schutters 
te behouden voor de schietsport (en daarmee voor onze vereniging). 
Ook onze schietsport “vergrijst” en veel oude(re) schutters haken af omdat 
men “het niet meer kan zien” of “het geweer niet meer kan stilhouden” enz. 
Gevolg is dat deze schutters (noodgedwongen) afhaken door niet meer aan 
wedstrijden deel te nemen om daarna veelal geheel met de schietsport te 
stoppen met als gevolg dat men te eniger tijd het lidmaatschap van de 
vereniging (en de betreffende afdeling) opzegt. 
In navolging van enkele “collega-bonden” (KNSA, SBDG enz.) trachtte ook 
het hoofdbestuur van onze vereniging om, door invoering van deze nieuwe 
discipline, de schietsport in onze regio een positieve impuls te geven. 
 

Het eerste seizoen, oftewel het “pilot - seizoen”, was de deelname al gelijk 
onverwacht hoog met in totaal maar liefst 138 “stammen” bij de kompetities 
en wedstrijden van onze vereniging. 
Dit aantal is, enkele seizoenen later, reeds “geëxplodeerd” naar maar liefst 
447 “stammen” in het seizoen 2018/2019 (stijging van maar liefst 225%!). 
 

       DEELNAMECIJFERS  LGO   

         

          

    Prest Zomer Kamp Winter Totaal 
Perc. 
tov Perc. tov 

 SEIZOEN   serie komp svog komp aantal 
vorig 
jaar pilot 

                  

 2011 / 2012   17 38 21 62 138   100% 

                  

 2012 / 2013  41 56 40 89 226 >  64% 164% 

                  

 2013 / 2014  34 60 49 102 245   >   8% 178% 

                  

 2014 / 2015   46 80 59 111 296 >  21% 214% 

                  

 2015 / 2016   54 87 54 115 310   >   5% 225% 

                  

 2016 / 2017 58 89 57 138 342 >  10% 248% 

                  

 2017 / 2018 59 112 52 166 389 >  14% 282% 

                  

 2018 / 2019 71 145 52 179 447 >  15% 325% 
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A.   DE  LEDEN 
 
 

A.1.   DE  AFDELINGEN 
 
Op 31 december 2018 bestond onze schietvereniging “Oost-Gelderland”,  
evenals ultimo 2017, uit in totaal 34 afdelingen. 
 

Ultimo 2018 was de onderverdeling, qua ingeschreven discipline, als volgt: 
 

       13 afdelingen, ingeschreven voor de disciplines KKG   LG(O)   KKP   LP          

       08 afdelingen, ingeschreven voor de disciplines   LG(O)              LP 

       05 afdelingen, ingeschreven voor de disciplines KKG     KKP    

       04 afdelingen, ingeschreven voor de discipline             LG(O)              

       02 afdeling    , ingeschreven voor de discipline KKG LG(O)   KKP 

       01 afdeling    , ingeschreven voor de discipline KKG   

       01 afdeling    ,  ingeschreven voor de disciplines KKG                  KKP   LP 

 

Voor de volledigheid van dit verslag onderstaand een tabel inzake het totale 
“AFDELINGENBESTAND” over de afgelopen pakweg veertig jaar: 
 

               Eind 1985  bestond onze vereniging uit in totaal  49 afdelingen 

               Eind 1990  bestond onze vereniging uit in totaal  48 afdelingen 

               Eind 1998  bestond onze vereniging uit in totaal  47 afdelingen 

      Eind 2008  bestond onze vereniging uit in totaal  42 afdelingen 

               Eind 2010  bestond onze vereniging uit in totaal  40 afdelingen 

               Eind 2015  bestond onze vereniging uit in totaal  33 afdelingen 

               Eind 2018  bestond onze vereniging uit in totaal  34 afdelingen 

 

De afgelopen decennia heeft zo iets van een “schifting” plaatsgevonden, 
mede naar aanleiding van de problematiek inzake de CWM e.d., ook zijn de 
afgelopen periode afdelingen afgehaakt van wie dit in feite al eerder werd 
verwacht, kleine afdelingen die sinds jaren cq nooit aan kompetities en/of 
wedstrijden deelnamen. 
 

A.2.   DE  SCHUTTERS 
 

Per ultimo december 2018 bedroeg het totaal aantal ingeschreven schutters 
653 tegen 677 ingeschreven schutters per ultimo december 2017, een 
afname dus van 24 schutters door met name de vergrijzing in de schietsport. 
In onderstaande grafiek valt duidelijk het effect van bijvoorbeeld zowel de 
invoering van de CWM alsmede de gevolgen van de “vergrijzing” af te lezen. 
Alhoewel een vereniging met zo’n 650 leden geen “kleine” vereniging is, is 
het toch een “punt van zorg”, natuurlijk kan dit niet jaarlijks doorgaan. 
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We zullen er dan ook, met z’n allen, voor moeten zorgen dat het aantal leden 
niet nog meer terugloopt (een “kreet” uit meerdere jaarverslagen). 
 

Vanwege de vergrijzing in met name de schietsport wordt sinds enkele jaren 
de (jaarlijkse) gemiddelde leeftijd van de aangesloten schutters berekend. 
Eind 2018 bedroeg deze gemiddelde leeftijd 56,3 jaar. 
Ter vergelijking onderstaand de gemiddelde leeftijd in de afgelopen jaren: 
Eind 2012:   53,4 jaar     Eind 2013:   54,1 jaar     Eind 2014:   54,2 jaar  
Eind 2015:   54,3 jaar     Eind 2016:   55,7 jaar     Eind 2017:   56,3 jaar 
 

Eind 2018 was de gemiddelde leeftijd dus gelijk aan de gemiddelde leeftijd 
per ultimo 2017 (beide 56,3 jaar), hoofdzakelijk veroorzaakt door het afhaken 
van een aantal “schutters op leeftijd” (als gevolg van de “vergrijzing”). 
Het is en blijft een probleem om jongeren te interesseren voor de schietsport 
edoch moeten we er wel ons best voor doen jonge schutters te werven! 
 

Zie onderstaande grafiek (afb. 1) v.w.b. het totaal aantal ingeschreven 
schutters gedurende de afgelopen jaren (voor de overzichtelijkheid is enkel 
de top zichtbaar, vanaf 600 schutters). 
 
Afb. 1 
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B.   HET  HOOFDBESTUUR 
 
 

De samenstelling van het hoofdbestuur werd in 2018 niet gewijzigd. 
Tijdens de Jaarvergadering op donderdag 24 mei werden de heren Centen  
en Heere, respectievelijk voorzitter en 2e secretaris/ledenadministrateur, 
wederom herbenoemd voor een periode van drie jaren. 
 
Onverlet bovenstaande alinea is het hoofdbestuur nog steeds naarstig op 
zoek naar versterking (omdat met een minimum aan hoofdbestuursleden 
gewerkt wordt blijven helaas, noodgedwongen, meerdere “zaken” op de 
plank  liggen, het is dus nu nog steeds een kwestie van “prioriteitstelling”). 
 
Het hoofdbestuur vergaderde in zijn hoedanigheid in 2018 in totaal tien keer, 
ook werd weer vele malen vergaderd door bepaalde kommissies, door het 
hoofdbestuur geformeerd ter ondersteuning en/of voorbereiding van een 
aantal “zaken” dan wel onderwerpen welke in 2018, of daarvoor, werden 
opgestart of in 2018 werden behandeld cq afgerond. 
 
 

C.   DE  ALGEMENE  LEDEN  VERGADERINGEN 
 
 

De Algemene Leden Vergaderingen (kortweg ALV’s) werden in 2018 
gehouden op respectievelijk donderdag 24 mei en donderdag 29 november 
en werden gehouden in zaal “De Bocht” (voorheen ”’t Wolfershuus”). 
Tijdens de Jaarvergadering op donderdag 30 mei werden de heren Centen 
en Heere herbenoemd als hoofdbestuurslid en werd uitgebreid stilgestaan bij 
de invoering van de nieuwe AvG (in de volksmond “de Privacy - wet”). 
Alle afdelingen hebben inmiddels een verklaring ondertekent dat wij (SVOG) 
bepaalde gegevens van zowel afdeling als schutters mogen hanteren. 
De SVOG voldoet momenteel aan de eisen die de AvG hieromtrent stelt. 
 
 

D.   DE  “O-G” - KOMPETITIES  EN/OF  WEDSTRIJDEN 
 
 

D.1.   DE  WINTERKOMPETITIE 
 

De totale KORPSDEELNAME daalde in 2018 naar 122 korpsen tegen 125 
korpsen in 2017. 
Dat het “slechts” een daling van drie korpsen betreft is ook dit jaar weer 
geheel te danken aan de discipline LGO, deze discipline steeg weer flink en 
wel van 46 korpsen in 2017 naar 52 korpsen in 2018 (6 korpsen meer dus!). 
De discipline KKG kwam uit op slechts 48 korpsen tegen nog 54 korpsen in 
2017 en LG daalde van 25 korpsen in 2017 naar 22 korpsen in 2018. 
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Ook de PERSOONLIJKE DEELNAME daalde weer, deze keer van in totaal 
665 schutters in 2017 naar in totaal 653 schutters in 2018 waarbij we weer 
“terug” zijn bij de deelname in 2015 (toen in totaal 655 schutters). 
Bekijken we de disciplines afzonderlijk dan valt af te lezen dat de discipline 
KKG wederom cq nog steeds “in de problemen” zit, deze disciplines daalde 
van 245 schutters in 2017 naar slechts 230 schutters in 2018, deze daling 
heeft zich reeds vele jaren geleden ingezet (oorzaak: CWM? of vergrijzing?). 
De discipline LG daalde eveneens, zij het “licht”, en kwam in 2018 uit op 84 
schutters tegen 88 schutters in 2017 (oorzaak LGO?). 
Ook de discipline LP “zakte in” en kwam in 2018 uit op in totaal 71 schutters 
tegen nog 82 schutters in 2017. 
Enkel negatieve berichten? Nee gelukkig niet, de disciplines KKP en LGO 
gaven gelukkig een stijging te zien in vergelijking met vorig jaar. 
De discipline KKP steeg van 84 schutters in 2017 naar 89 schutters in 2018, 
de discipline LGO steeg ook dit keer weer en kwam in 2018 uit op in totaal 
179 schutters tegen 166 schutters in 2017. 
 

Onderstaand een tweetal grafieken m.b.t. tot de korpsdeelname (KKG, LG 
en LGO, afb. 2) en de persoonlijke deelname (alle disciplines, afb. 3). 
 

        Afb. 2 

 
 Duidelijk valt hier af te lezen wanneer de discipline LGO zijn intrede deed. 



JAARVERSLAG  2018  S.V. “OOST - GELDERLAND” 

 7 

 Afb. 3 

  

D.2.   DE  ZOMERKOMPETITIE 
 

Bij de Zomerkompetitie verdienen de afdelingen wederom een compliment. 
Bij veel kompetities en wedstrijden moet worden geschreven dat de 
deelname helaas weer lager is dan het jaar daarvoor. 
Zo niet voor wat betreft de Zomerkompetities in 2017 en 2018. 
De Zomerkompetitie in 2017 kende een “explosieve groei” door van 462 
schutters in 2016 door te stoten naar maar liefst 512 schutters. 
In 2018 hebben we (lees: de afdelingen) dit goed vast weten te houden met 
een totaal deelnemersveld van 511 schutters (slechts één schutter minder). 
Weer is een en ander te danken aan de discipline LGO die van 112 schutters 
in 2017 “doorstoof” naar maar liefst 145 schutters in 2018. 
De discipline LG kreeg het echter zwaar te verduren door van 86 schutters in 
2017 in te zakken naar slechts 64 schutters in 2018 (oorzaak LGO?). 
Gezegd moet worden dat de discipline LG in 2017 een groei doormaakte van 
29 schutters (van 67 schutters in 2016 naar 86 schutters in 2017). 
Ook de overige disciplines zakten “iets”, KKG van 170 schutters in 2017 naar 
164 schutters in 2018, KKP ging van 77 schutters in 2017 naar 71 schutters 
in 2018 en LP kwam uit op 67 schutters tegen 68 schutters in 2017. 
 
Voor de verhouding van de deelname aan de Zomerkompetitie in 2018 ten 
opzichte van de voorgaande jaren, zie onderstaande grafiek (afb. 4). 
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Afb. 4 

 

 
D.3.   DE  KAMPWEDSTRIJDEN 
 

In praktisch elk jaarverslag wordt de nodige aandacht besteed aan zin en  
nut van het verschieten van zgn. Kampwedstrijden, een en ander in de hoop 
de deelname aan deze wedstrijden positief te (kunnen) beïnvloeden. 
Ook in dit verslag nog maar weer eens de nodige uitleg omtrent opzet en 
bedoeling van de Kampwedstrijden. 
 

De Kampwedstrijden vormen een “vast” onderdeel van zowel Winter- als  
Zomerkompetitie van de s.v. “Oost-Gelderland” en zijn bedoeld voor het 
verschieten van de persoonlijke prijzen, onder gelijke omstandigheden 
(lees: accommodatie) voor alle deelnemende cq uitgenodigde schutters. 
Ook bedoeld om elke vorm van “negatieve beïnvloeding” uit te sluiten  
(Winter- en Zomerkompetitie worden verschoten op eigen schietbanen!!). 
Voor de Kampwedstrijden van de Winterkompetitie komen in aanmerking   
de 5 hoogste schutters per klassengroep, aangevuld met reserveschutters   
en schutters die met hun korps in een hogere of lagere klasse ingedeeld    
zijn dan hun persoonlijke klasseringen, mits hun score gelijk of hoger is dan    
de score van de laagste schutter die in zijn/haar klasse uitgenodigd wordt 
(hoezo, moeilijke zin??). 
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Voorbeeld: een derde klasse schutter die in een tweede klasse korps is 
ingedeeld wordt, bij de – persoonlijke – Kampwedstrijden, “beoordeeld”  
volgens de maatstaven van de derde klasse. Uiteraard is hetzelfde van  
toepassing indien deze schutter is ingedeeld in een vierde klasse korps. 
Voor de Kampwedstrijden der Zomerkompetitie komt in aanmerking het  
(eerste) derde gedeelte van het aantal afgeschoten stammen per klasse. 
Bij de Winterkompetitie vallen per klassengroep zo mogelijk drie prijzen en 
bij de Zomerkompetitie is het aantal prijzen per klasse één vijfde deel van 
het aantal afgeschoten stammen per klasse van de Zomerkompetitie (met 
een maximum van vijf prijzen per klasse) 
 

Stelregel is dat uitsluitend deelnemers aan de Kampwedstrijden voor een 
(persoonlijke) prijs in aanmerking (kunnen) komen. 
Zo kan b.v. een schutter, die in de “reguliere” Zomerkompetitie op de eerste 
plaats is geëindigd in b.v. de derde klasse, doch vervolgens niet deelneemt 
aan de Kampwedstrijden, nooit een (persoonlijke) prijs winnen! 
 

Geconcludeerd kan worden dat de deelname aan de Kampwedstrijden van 
de Zomerkompetitie over het algemeen hoger ligt dan de deelname aan de 
Kampwedstrijden van de Winterkompetitie (zie onderstaande tabellen). 
Opvallend is eveneens de “zeer goede” opkomst in de discipline KKP bij de 
Kampwedstrijden van de Winterkompetitie in 2018 (70%!) en de “zeer hoge” 
opkomst in de discipline LG bij de Kampwedstrijden van de Zomerkompetitie 
in 2018 (maar liefst 78%!). 
 

Sinds enige tijd wordt op de uitnodiging een E-mailadres vermeld met het 
verzoek om zich, bij eventuele verhindering, tijdig af te melden. 
De bedoeling is om, indien schutters zich tijdig afmelden, vervangende 
schutters hiervoor uit te nodigen (zeg maar “de volgende op de lijst”). 
Mogelijk dat deze schutters wel in de gelegenheid zijn om te kampen en 
mogelijk dat we hierdoor de opkomst tijdens de kampwedstrijden een 
positieve impuls kunnen geven. 
De eerste keren kwamen afmeldingen vaak zeer laat binnen (vaak zelfs op 
de dag van de Kampwedstrijd), het wordt echter wel steeds beter doordat 
men zich steeds vaker tijdig afmeldt. 
 

Zie onderstaande tabel voor een overzicht per discipline van het percentage 
deelnemers, ten opzichte van het aantal uitgenodigde schutters, aan de in  
2018 gehouden Kampwedstrijden van zowel de Winterkompetitie (tabel A) 
als de Zomerkompetitie (tabel B), inclusief ook hier weer een vergelijking 
met de voorgaande jaren. 
Opgemerkt wordt dat de percentages bij sommige disciplines sterk fluctueren 
als gevolg van het mindere aantal uitgenodigde “kampers”, enkele kampers 
meer of minder heeft zodoende veel invloed op het opkomstpercentage. 
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DEELNAME KAMPWEDSTRIJDEN 
 
 

A.   WINTERKOMPETITIE 
  
           JAAR                      KKG                  LG                   KKP                  LP                 LG-Opg.         
 
 2018                      63%                  52%                  70%                85% 57% 
 2017                      52%                  60%                  50%                75% 85% 
 2016                      54% 63% 45% 70% 64% 
 2015 50% 50% 55% 50% 81% 
 2014 57% 55% 50% 90% 74% 
 2013 65% 40% 25% 55% 76% 
 2012 60% 50% 65% 80% 62% 
 2011 52% 47% 38% 95%  
 2010 48% 65% 55% 75% 
 2009 61% 36% 50% 80% 
 
 Gemiddeld 56% 52% 50% 76% 71% 
 
 
B.   ZOMERKOMPETITIE 
 
           JAAR                      KKG                  LG                   KKP                  LP                 LG-Opg.         
  
           2018                       52%                  78%                   65%                65%   54% 
           2017                       58%        63%                   45% 79%   70% 
           2016                       68%                  53%                   56%  65%   73% 
 2015  60% 86%   60% 79%   89%  
 2014                       55%                  63%                   47% 78%   73% 
 2013                       67%                  53%                   45% 74%   58% 
 2012  64%        61%   57% 80%   90% 
 2011  68% 72%   42% 76% 100% 
 2010  60% 71%   59% 86% 
 2009  69% 59%   80% 95% 
 
 Gemiddeld  62%       66% 56% 78%   76% 

 
D.4.   DE  PRESTATIE – SERIE 
 

In vergelijking met voorgaande jaren was, in 2018, de deelname aan de 
Prestatie-Serie “goed” te noemen. 
In 2018 werden in totaal 347 Series aangevraagd tegen 328 Series in 2017, 
een toename dus van 19 schutters.  
In tegenstelling tot voorgaande jaren (en b.v. Winter- en Zomerkompetitie) 
gaf de discipline KKG zelfs een stijging te zien van 138 schutters in 2017 
naar 145 schutters in 2018. 
De discipline LG daalde echter (ook hier) weer en kwam in 2018 uit op 41 
schutters tegen 45 schutters in 2017. 
De beide pistooldisciplines lieten een kleine stijging zien, KKP ging van 52 
schutters in 2017 naar 55 schutters in 2018 en LP kwam uit op 35 schutters 
tegen 34 schutters in 2017. 
De discipline LGO steeg ook hier weer fors met in totaal 71 deelnemers 
tegen 59 deelnemers in 2017. 
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Van de in totaal 347 schutters (of “stammen”, een aantal schutters neemt 
deel aan meerdere disciplines) wisten 139 schutters een limiet te behalen. 
Hierdoor kwam het “prijspercentage” (het aantal schutters dat een limiet 
behaalde ten opzichte van het aantal afgeschoten stammen) uit op 44%. 
Dit “prijspercentage” ligt reeds jaren zo tussen pakweg de 40% en de 45%  
derhalve voldoen we nog steeds prima aan ons streven dat het totaal aantal 
prijswinnaars minimaal 1/3 dient te zijn van het aantal afgeschoten stammen. 
 

Onderstaand een aantal tabellen met betrekking tot de Prestatie-Serie 2018. 
In tabel A is de verhouding af te lezen van de in totaal aangevraagde Series 
ten opzichte van de voorgaande jaren, de overige tabellen geven het aantal  
schutters dat al dan niet een Serie heeft afgeschoten (tabellen B en C), van  
de, afgeschoten, Series het totaal aantal behaalde limieten (minimaal Brons, 
tabel D) en tenslotte geeft tabel E het “prijspercentage” (tabel D : tabel C). 
 

N.B.: bij de discipline LGO zijn voor 2009 en 2010 geen cijfers (percentages) 
weergegeven omdat deze discipline pas in 2011 werd geïntroduceerd ofwel 
ingevoerd. 

 

OVERZICHT PRESTATIE-SERIE 

 

 

A.  AANGEVRAAGDE SERIES 

 

           KKG       LG        KKP      LP     LG-Opg.     TOTAAL 

 

2018       145       41        55       35       71          347 

2017       138       45        52       34       59          328 

2016       145       42        52       37       58          334      

2015       147       56        48       37       54          342  

2014       151       69        45       41       46          352   

2013       162       67        42       38       34          343      

2012       171       72        43       39       41          366  

2011       173       87        39       52       17          368 

2010       194       88        45       54                   381 

2009       192       91        41       63                   387  

 
B.  NIET GESCHOTEN (AANGEVRAAGDE) SERIES 

 

           KKG        LG      KKP       LP     LG-Opg.     TOTAAL    

 

2018        13        07       06       05       01           32 

2017        14        08       08       09       05           44 

2016        16        07       15       04       05           47 

2015        12        06       03       04       02           27 

2014        10        08       06       03       03           30 

2013        16        05       02       03       02           28        

2012        14        05       06       03       05           33 

2011        16        18       02       06       04           46 

2010        15        08       05       04                    32 

2009        13        08       07       06                    34 

 



JAARVERSLAG  2018  S.V. “OOST - GELDERLAND” 

 12 

C.  AFGESCHOTEN SERIES 

 

           KKG        LG      KKP       LP     LG-Opg.     TOTAAL 

 

2018       132        34       49       30       70          315 

2017       124        37       44       25       54          284 

2016       129        35       37       33       53          287 

2015       135        49       45       33       52          314 

2014       141        61       39       38       43          322 

2013       146        62       40       35       32          315 

2012       157        67       37       36       36          333           

2011       157        69       37       46       13          322 

2010       179        80       40       50                   349 

2009       179        83       34       57                   353 

 

D.  LIMIET GEHAALD (MINIMAAL BRONS) 

 

           KKG        LG      KKP       LP     LG-Opg.     TOTAAL 

 

2018        39        19       22       17       42          139 

2017        42        15       21       17       31          126 

2016        47        11       12       21       34          125 

2015        41        15       21       26       31          134 

2014        52        18       19       24       32          145 

2013        57        24       18       27       18    144 

2012        54        22       26       20       16          138   

2011        51        21       26       31       05          134 

2010        57        32       29       31                   149 

2009        55        31       22       20                   128 

 

E.  “PRIJSPERCENTAGE" (D : C) 

 

           KKG       LG       KKP       LP     LG-Opg.     TOTAAL 

 

2018       30%       56%      45%       57%      60%         44% 

2017       34%       40%      48%       68%      57%         44% 

2016       36%       31%      32%       64%      64%         44% 

2015       30%       31%      47%       79%      60%         43%        

2014       37%       30%      49%       63%      74%         45% 

2013       39%       39%      45%       77%      56%         46% 

2012       34%       33%      70%       56%      44%         41% 

2011       32%       30%      70%       67%      38%         42% 

2010       32%       40%      73%       62%                  43% 

2009       30%       37%      54%       32%                  36% 

 
D.5.   DE  KAMPIOENSCHAPPEN 
 

De deelname aan de Kampioenschappen in 2018 was wederom “niet best” 
met een totale deelname van 195 schutters tegen 220 schutters in 2017. 
Praktisch alle disciplines “zakten in”, KKG kelderde van 84 schutters in 2017 
naar een schamele 71 schutters in 2018, LG van 35 schutters in 2017 naar 
slechts 23 schutters in 2018 en LP daalde van 30 schutters in 2017 naar 26 
schutters in 2018. 
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Zelfs de discipline LGO daalde en wel van 57 schutters in 2017 naar 52 
schutters in 2018. 
Enkel de discipline KKP scoorde “goed” in vergelijking met vorig jaar, de 
deelname bedroeg in 2018 23 schutters tegen slechts 14 schutters in 2017. 
In 2017 was de deelname bij KKP (14 schutters) “bijzonder slecht”, een 
goede zaak dus dat de deelname weer wordt als de jaren voor 2017.  
 

Tijdens de Kampioenschappen in januari 2018 behaalden onderstaande  
schutters het kampioenschap in de diverse disciplines: 
 

 KKG B.H.R. West Noordijk/Lochuizen   283 punten 
 LG H. Boerman Willem Tell    280 punten 
 KKP T. Deurloo Diana    259 punten 
 LP T. Deurloo Diana    276 punten 
 LGO J.B. Korten S.IJ.S.    299 punten 

 
Voor de verhouding van de deelname aan de Kampioenschappen 2018 ten  
opzichte van de voorgaande jaren, zie onderstaande grafiek (afb. 5). 
 

Afb. 5 
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E.   DE  CONCOURSEN 
 
 

In 2018 werd één concours verschoten onder auspiciën van de SVOG.  
Het betrof een concours voor alle disciplines en werd georganiseerd door de 
afdeling S.IJ.S. te Doetinchem/Slangenburg en werd verschoten van dinsdag 
08 t/m donderdag 18 oktober. 
De deelname aan dit concours bedroeg respectievelijk 68 (KKG), 18 (LG),  
15 (KKP), 16 (LP) en 49 (LGO), het totaal aantal was derhalve 166 schutters. 
Het aantal opgegeven korpsen bedroeg respectievelijk 9 (KKG), 4 (LG) en 
11 (LGO) en het aantal daadwerkelijk afgeschoten korpsen was 9 (KKG), 4 
(LG) en 10 (LGO). 
Gesproken kan worden van een goed georganiseerd concours met evenwel 
een “matige” opkomst. 
De organiserende afdeling S.IJ.S. was evenwel tevreden met het verloop 
van hun concours. 
De prijsuitreiking was op dinsdag 11 december in de kantine van de 
accommodatie van de afdeling S.IJ.S. 
 
 
Zie, voor alle uitslagen, eindstanden e.d. van alle hierboven omschreven  
kompetities en/of wedstrijden, o.a. onze website (www.svoostgelderland.nl). 
 
 
 

F.   DE  OMVANG  DER  KLASSEN 
 
 

In vrijwel alle takken van sport is het gebruikelijk om de leden in te delen in 
bepaalde klassen, al naar gelang het prestatieniveau. 
Ook in de schietsport wordt vaak gesproken over de klasse-indeling ofwel 
klassering van een schutter. 
De leden worden gerangschikt op hun, in het voorbije seizoen, behaalde 
gemiddelde (van “hoog naar laag”) en vervolgens wordt deze “totaallijst” als 
het ware in stukken geknipt om een evenredige verdeling te verkrijgen in het 
niveau van de desbetreffende schutters. 
 

Evenals in de voorgaande jaarverslagen is, middels onderstaande tabel 
(afb. 6), per discipline de omvang, zowel in aantal als in percentage, van de   
diverse klassen weergegeven, met ook hier weer inclusief een vergelijking 
met de voorgaande jaren.  
Het betreft overigens uitsluitend de schutters met een gemiddelde, dus zeg 
maar de actieve(re) schutters). 
 
 
 

http://www.svoostgelderland.nl/
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Afb. 6 
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KKG  %  %  %  %  %  %  %  %  %  % 

Ere 81 18 63 15 60 15 52 14 50 13 51 14 54 16 50 15 44 14 42 14 

1ste 68 15 70 17 77 19 74 19 69 18 70 20 58 17 58 18 54 17 54 18 

2de 76 17 64 16 73 18 80 21 76 20 69 19 67 20 66 20 65 21 62 21 

3de 95 22 96 23 78 19 81 21 62 17 73 21 69 20 70 21 57 18 65 22 

4de 119 27 116 28 113 28 96 25 116 31 92 26 94 27 86 26 93 30 73 25 

                                

Totaal 439   409   401   383   373   355   342   330   313   296   

                                          

                                

LG  %  %  %  %  %  %  %  %  %  % 

Ere 34 13 30 13 30 12 32 14 36 17 37 18 29 15 29 16 0 0 0 0 

1ste 38 15 40 17 41 17 37 17 28 13 22 11 28 15 30 16 37 22 40 24 

2de 38 15 38 16 43 17 40 18 38 18 37 18 39 20 36 20 38 23 45 27 

3de 63 24 46 19 50 20 48 22 52 25 52 25 45 24 42 23 41 25 37 22 

4de 86 33 84 35 83 34 65 29 57 27 59 29 50 26 46 25 49 30 43 26 

                                

Totaal 259   238   247   222   211   207   191   183   165   165   

                                          

                                

KKP  %  %  %  %  %  %  %  %  %  % 

1ste 22 14 19 13 22 16 24 17 23 17 23 18 31 25 31 24 26 21 27 21 

2de 39 25 39 27 41 29 43 31 42 32 41 33 35 28 31 24 28 23 34 27 

3de 41 26 48 34 36 26 32 23 32 24 32 25 30 24 35 27 35 28 32 25 

4de 53 34 37 26 42 30 41 29 35 27 30 24 30 24 32 25 34 28 33 26 

                                

Totaal 155   143   141   140   132   126   126   129   123   126   

                                          

                                

LP  %  %  %  %  %  %  %  %  %  % 

1ste 29 21 25 18 29 21 34 24 31 23 31 23 31 24 30 25 31 26 30 27 

2de 33 24 44 31 41 29 34 24 31 23 31 23 29 23 32 26 29 24 32 28 

3de 37 27 38 27 33 24 40 28 45 33 40 30 39 30 33 27 31 26 26 23 

4de 39 28 33 24 37 26 35 24 28 21 31 23 29 23 26 21 28 24 25 22 

                                

Totaal 138   140   140   143   135   133   128   121   119   113   

                                          

                                  

LGO            %  %  %   %   %   %   % 

1ste           31 44 40 42 31 27 43 33 46 31 39 24 52 27 

2de           40 56 56 58 33 29 38 29 46 31 35 21 45 23 

3de                 51 44 49 38 55 37 41 25 48 25 

4de                            48 29 49 25 

                                     

Totaal           71   96   115   130   147   163   194   

                     



JAARVERSLAG  2018  S.V. “OOST - GELDERLAND” 

 16 

Uiteraard is het totaal aantal per discipline hoger dan het aantal schutters  
dat lid is van onze vereniging, dit komt omdat een flink aantal schutters 
deelneemt aan meerdere disciplines en daardoor ook voor al die disciplines 
naar aanleiding van hun behaalde gemiddelde wordt geklasseerd. 
Zie tevens de opvallende groei van de discipline LGO waardoor er met 
ingang van het seizoen 2014/2015 een derde klasse werd ingevoerd. 
Reeds met ingang van het seizoen 2017/2018 werd deze discipline 
uitgebreid met een vierde klasse. 
Tevens werd, met ingang van het seizoen 2017/2018 de Ere klasse in de 
discipline LG-vrije hand geschrapt zodat, momenteel, deze discipline enkel 
bestaat uit de klassen 1 t/m 4 (idem als de disciplines KKP, LP en LGO). 
Alleen de discipline KKG kent nu nog een Ere klasse. 
   
 

G.   DE  WEB - SITE 
 
 

In 2017 is het beheer van onze Website, destijds “gebouwd” door de heer 
Alfons Holtslag, overgenomen door cq overgedragen aan de heer Sander 
Ruumpol (onze 2e penningmeester) die dus nu fungeert als “Webmaster”    
en een geheel nieuwe website heeft gecreëerd. 
Sander bedankt voor het “bouwen” van de nieuwe (en mooie) website 
alsmede voor het onderhouden hiervan. 
   

Onze Website is van en voor (de leden van) de s.v. “Oost-Gelderland”, voor 
zowel afdelingen als voor schutters, dus hierbij een oproep aan allen om  
een artikel op de site te (laten) plaatsen (enige restrictie is dat een en ander 
betrekking dient te hebben op de schietsport). 
 
 

SLOTWOORD 
 
 

Dames en heren, dit was dan, volgens ondergetekende, het jaar 2018 voor 
wat betreft de schietvereniging “Oost-Gelderland”. 
Het hoofdbestuur dankt eenieder voor de inzet en medewerking, gedaan 
ten faveure van de schietsport in het algemeen en van de schietvereniging 
“Oost-Gelderland” in het bijzonder. 
Het hoofdbestuur wenst eenieder een vaste hand en een scherp oog toe, 
zowel voor wat betreft het jaar 2019 als voor de verdere toekomst. 
 
 
 

Namens het hoofdbestuur,  
W.G. Bruggink (secretaris). 


