Historisch Wapens is
…niet zomaar een sport!

De schietsport vergt onder meer:
Discipline, Concentratie en Vaardigheid.
Maar ook: Oefening.
Opbouw van sociale contacten, het bereiken van
individuele doelen. En de sport is weinig
blessure gevoelig plus competitie gericht. Voor
ieder wat wils.
De schietsport kan ook:
Intensief zijn, waarbij gaandeweg bijzondere
kennis wordt opgedaan. Het biedt – verbonden
aan veiligheid, wet- en regelgeving – toegang
tot uitzonderlijke locaties en levendig
verenigingsleven, waarbij trainen en deelnemen
aan wedstrijden, zowel plezier als full-body
workout geeft.

Schieten is bijzonder sportief en is al sinds 1896
onderdeel van de Olympische Spelen. De sport
is geschikt voor alle leeftijden vanaf 18 jaar.

Club-HW
Clubcompetitie voor en door HW schutters

Algemene informatie;
Rinus Pietjouw
Clubhw.info@gmail.com
Scorebureau en inschrijving;
Ab de Jong
Clubhw.score@gmail.com
www.club-hw.nl

Club-HW is een samenwerkingsverband tussen diverse
verenigingen met Historische Wapen disciplines op de
25, 50 en 100 meter

Club-HW

De schietsport kent veel varianten, disciplines en
kalibers. Maar ook een uitgebreide wet- en
regelgeving die continue verandert. Als HW
schutter krijgt u hier zeker mee te maken. Laat
u echter niet weerhouden om de schietsport
beoefenen.

Een unieke sport voor iedereen

Welkom bij de Club-HW

Kosten lidmaatschap

De schietsport HW is een sport die kan worden
beoefend door iedereen van 18 tot 90+ jaar.

Club-HW is geen vereniging en kent hierdoor
geen lidmaatschap. Deelnemen aan de
competitie is geheel vrij en gratis.

Organiserende verenigingen;
De organiserende verenigingen faciliteren één of
meerdere wedstrijden op diverse disciplines op
één of meerdere competitieonderdelen.
·
·
·
·
·

S.V. Doel Treffend Delft
S.V. O.K.K. Wateringen
S.S.V. de Vrijheid Leiderdorp
K.S.V. Oranje Nassau Den Haag
S.V. Robin Hood Woerden

Scores;
De scores worden zo snel mogelijk na de
wedstrijd beschikbaar gesteld via onze website.
Zo kunnen de schutters zien waar zij binnen hun
discipline staan en de competitie met hun
collega schutters kunnen aangaan voor het
eremetaal.
De competitie;
De competitie bestaat per onderdeel uit 5
wedstrijden waarvan de hoogste 4 scores tellend
zijn voor de einduitslag van de competitie.
Individuele schutters welke niet deelnemen aan
de competitie doen mee voor de roem en de eer
tenzij zij minimaal 4 wedstrijden hebben
deelgenomen. Hierna zijn zij automatisch
opgenomen in de Club-HW competitie voor het
volgende seizoen.
Wedstrijddagen;
Zie onze website onder menu Wedstrijdkalender
van het lopende jaar.

Als je deelneemt aan één van de wedstrijden
betaal je € 6,-. Hiervan gaat een deel naar de
organiserende vereniging en een deel naar de
Club-HW. Hiervan is het verenigingsdeel voor de
gemaakte kosten en het Club-HW deel voor het
eremetaal en de e.v.t. gemaakte extra kosten.
Wapengroepen binnen de Club-HW
competitie
Historisch wapen (geweer en pistool)
Pistool (25 meter) o.a.
· Mariëtte
· Kuchenreuter
· Webley
· ……
Geweer (50 meter) o.a.
· Dreyse
· Pope
· Vetterli
· ……
Geweer (100 meter) o.a.
· Beaumont
· Creedmoor
· Walkyrie (dames)
· ……
Zie onze website voor een compleet overzicht.

Club-HW is een samenwerkingsverband tussen diverse
verenigingen met Historische Wapen disciplines op de
25, 50 en 100 meter

Aanmelden Club-HW
competitie
Aanmelden voor de Club-HW competitie kan
d.m.v. een mail aan Clubhw.score@gmail.com.
Of via het aanmeldingsformulier op onze
website.
Hiervoor dient u de volgende gegevens te
vermelden:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

KNSA licentienummer
Achternaam + voorvoegsel
Voorletters
Roepnaam
E-mailadres
Verenigingscode
Verenigingsnaam
Of je zaterdag of zondag wil schieten *)
Of je in de ochtend of in de middag wil
schieten
Met welke disciplines je wilt deelnemen

*) 100 meter alleen op zondag
Na aanmelding kijken wij op welke tijd(en) je
ingedeeld kunt worden en na indeling ontvangt
je een overzicht. Ook zal op baanplanner je
reservering ingedeeld worden. Je naam is niet
zichtbaar, maar je indeling is gereserveerd.
Een week voor aanvang van de wedstrijd(en)
ontvangt je een herinneringsmail met hierbij
ingesloten de tijdsindeling voor de betreffende
wedstrijd.

Een unieke sport voor iedereen

