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Het is in het verleden gebleken dat er schutters zijn die niet exact weten hoe sommige schietsport 
disciplines in elkaar steken, zodoende volgt hier een beknopte uitleg. 

 
 
 
 
 
 



Klein Kaliber Geweer: 
 
 
■  Bij deze discipline word er in de knielende houding geschoten met een enkelschots klein kaliber 

(.22LR) geweer op de daarvoor ter beschikking gestelde kaartsets op een afstand van 12meter. De 
kaartset bestaat uit 1 proefschijf waarop onbeperkt mag worden geschoten en 20 wedstrijd schijven 
waarop 1 schot per schijf word gelost.  

 
 
 

Klein Kaliber Karabijn 

■  Bij deze discipline word er in de knielende houding geschoten met een meerschots 
(semiautomatisch) klein kaliber karabijn (.22LR) op de daarvoor ter beschikking gestelde kaartsets 
op een afstand van 12meter. De kaartset bestaat uit 1 proefschijf waarop onbeperkt mag worden 
geschoten en 4 wedstrijd schijven waarop 5 schoten per schijf word gelost. 

 
 

Klein Kaliber Pistool: 
 
■  Bij deze discipline word er in de staande houding enkel handig geschoten met een klein kaliber 

pistool  of revolver (.22LR) op de daarvoor ter beschikking gestelde kaartsets op een afstand van 
10meter. De kaartset bestaat uit 1 proefschijf waarop onbeperkt mag worden geschoten en 4 
wedstrijd schijven waarop 5 schoten per schijf word gelost. 

 

Meester Scherpschutter Licht Kaliber: 
 
■  Bij deze discipline word er in de staande houding enkel handig geschoten met een klein kaliber     

pistool of revolver (.22LR) op de daarvoor ter beschikking gestelde kaartsets op een afstand van 
25meter. De kaartset bestaat uit 1 proefschijf waarop onbeperkt mag worden geschoten en 4 
wedstrijd schijven waarop 5 schoten per schijf word gelost. 

 
 
 

Meester Scherpschutter Zwaar Kaliber: 
 
 
■  Bij deze discipline word er in de staande houding enkel handig geschoten met een groot kaliber 

pistool of revolver (7,62 tot en met 9,65 mm / .30 tot en met .38) op de daarvoor ter beschikking 
gestelde kaartsets op een afstand van 25meter. De kaartset bestaat uit 1 proefschijf waarop 
onbeperkt mag worden geschoten en 4 wedstrijd schijven waarop 5 schoten per schijf word gelost. 

 

Sport Pistool Stage 2: 

 
■  Bij deze discipline word er in de staande houding enkel handig geschoten met een klein kaliber 

pistool of revolver(.22LR), of met een groot kaliber pistool of revolver (7,62 tot en met 9,65 mm / 
.30 tot en met .38) op de daarvoor bestemde dinsdagavonden. Deze discipline bestaat uit twee 5 
proefschoten en 30 wedstrijdschoten op de duelschijf.. Bij deze discipline krijgt u 1 minuut de tijd 
om uw patroonhouder te vullen en het wapen door te laden na het commando “Laden!”. 
Vervolgens draaien de schijven (bevestigd aan de duel installatie) weg om 7 seconden later 
gedurende de tijd van 3 seconden weer voor te draaien. On deze 3 seconden heeft u de tijd om uw 
wapen vanuit de vaardighouding te richten en het schot te lossen. Deze procedure vervolgd zich 



hierna nog 4 maal alvorens de serie beëindigd word 
 
 

Service Pistol: 
 
 
■  Klik hier. (<<— Link naar Het spiekbriefje welke ook onder de kop Wedstrijdleiding is te vinden.) 
 

Webley Historisch: 
 
■  Bij deze discipline word er in de staande houding enkel handig geschoten met revolver: Elk type 

revolver, ontworpen voor het gebruik van zwartkruit-patronen, kaliber minimaal .22CF (5,6 mm), 
met uitzondering van kaliber .22” randvuur op de daarvoor ter beschikking gestelde kaartsets op 
een afstand van 25meter. De kaartset bestaat uit 1 proefschijf waarop onbeperkt mag worden 
geschoten en 1 wedstrijd schijf waarop 13 schoten per schijf worden gelost. De 10 hoogste schoten 
worden geteld. 

 
 
LET OP: 
 
■  Voor alle disciplines geld dat er enkel en allen mag worden geschoten d.m.v. open richtmiddelen.   

Kijkers, red dots en dergelijke zijn dus zodoende NIET toegestaan. 
 
■  Voor alle disciplines geld dat de hierboven genoemde procedure zich vijf keer per kalenderjaar 

herhaald, namelijk in januari, maart, mei, september en november. De Interne Competitie word elk 
jaar afgesloten op de laatste woensdag voor de kerst. Hierna is het niet meer mogelijk om aan uw IC 
verplichting van het betreffende jaar te voldoen! Dus zorg ervoor dat u vóór deze dag alle vijf IC’s 
heeft geschoten!!! 

 
■  Deelname aan één discipline kost €12,50 per jaar, de tweede discipline kost € 7,50 en elke derde, 

vierde enz. discipline kost €5,00 per discipline. Bij deze prijs zijn de benodigde schijven inbegrepen. . 
 
■  Indien er wordt geconstateerd dat de wijze waarop u uw IC verschiet niet voldoet aan de 

reglementen zal er op uw eindscore 50 punten in mindering worden gebracht of in ieder geval 
zodanig dat u buiten de top 3 valt, dit om te voorkomen dat er hoge positioneringen worden bezet 
door mensen die dit niet verdiend hebben. Houd zodoende de eer aan uzelf en schiet uw IC schijven 
volgens de regels en laat de Interne Competitie zo een eerlijke en competitieve krachtmeting zijn! 

 
■  Indien u door een lichamelijke beperking uw IC niet kunt volbrengen of in een bepaalde 

voorgeschreven houding kunt schieten maakt u hier dan tijdig melding van via 
wedstrijden@svprinshendrik.nl, of meld dit bij Vincent van Tuil dan word er gekeken of er een 
passende oplossing kan worden gevonden.. 

 


