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Welkomstwoord.

In 2001 hadden wij  de eer het  Nederlands Kampioenschap Luchtgeweer in onze
accommodatie te mogen organiseren. Het werd voor ons, nadat wij in 1993 het N.K.
in een sporthal hadden georganiseerd een onvergetelijke happening. Na 2002 nam
S.E.S. Apeldoorn met veel enthousiasme genoemd evenement weer over. Vele jaren
van prachtige luchtschietsport volgden tot dat Schietsport Totaal op Papendal haar
intrede deed. 

Het “oude” N.K. werd omgevormd in het Landelijk Klasse Kampioenschap, waardoor
voor alle schutters een jaarlijks terugkerend evenement bleef bestaan. Tevens werd
aan  dat  L.K.K.  het  Nederlands  Kampioenschap  voor  teams  verbonden.  De
organisatie bleef onder de voortreffelijke leiding staan van SES Apeldoorn, ook al
werd er voor het houden van dat kampioenschap uitgeweken naar Wezep. 
Op  enig  moment  gaf  SES  Apeldoorn  aan  te  gaan  stoppen  met  de  organisatie,
waarop onze vereniging werd benaderd om het stokje in 2010 over te nemen. Hierop
hebben wij volmondig ja gezegd.

Het is  mij  dan ook,  als voorzitter  van SV Op de Korrel  een groot  voorrecht  u te
mogen uitnodigen  aan genoemd kampioenschap deel  te  nemen en u  welkom te
mogen heten in onze fraaie accommodatie.
Met de inzet van een groot aantal leden, is het mogelijk om een dergelijk evenement
te organiseren. Ik ben er dan ook trots op, dat dit dankzij de loyale medewerking van
onze leden mogelijk is. In het verlengde daarvan hoop ik, dat u het als gastschutter
bij ons naar de zin zult hebben en de prestatie zult leveren waarvan u van te voren
droomt.

J.Th.J. Volmeijer
Voorzitter
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Organisatie  Nederlandse Kampioenschappen teams staand
   en de Landelijke Klasse Kampioenschappen
  luchtwapens, 10 meter staand en opgelegd

K.N.S.A. 2010

Wedstrijdleiding Jan Volmeijer
Frank Streng

Wedstrijdcommissie Jan Volmeijer
Arno Brinkman
Ap van Ingen
Martin de Klein
Henk Rensen
Frank Streng
Sjaak de Keijzer

Wapencontrole Aart Burghout
Ina Heida

Jury  K.N.S.A. Dirk van Loopik
 Ton Pouleijn

Frank Streng

Accommodatie S.V. Op de Korrel
Sportlaan 1e Bemmel  .
Tel. 0481-464753  (tijdens NK/L.K.K.)

Home-page      www.svopdekorrel.nl

           E.-Mail            lkk@svopdekorrel.nl 

Postadres S.V. Op de Korrel
Postbus 59
6680 AB Bemmel

Bankrekening 15.49.50.653
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INSCHRIJVING

Telefonisch,  met  opgave van het  aantal  banen en de gewenste series,  op de hierna te
noemen dagen, uitsluitend tussen 19.00 en 22.00 uur:

Dinsdag 6 april
    Woensdag 7 april

Donderdag 8 april

via  telefoon  0481-464753

Alle  schutters  met  een geldige  schietlicentie  van 2010 mogen inschrijven voor  het  LKK,
ongeacht deelname aan AK en of DK.

Voor  het  aantal  telefonisch  opgegeven  deelnemers  moet  het  geld   overgemaakt
worden naar de organisatie. 

Na telefonische inschrijving dienen bijgevoegde aanmeldingsformulieren volledig ingevuld en
ondertekend zo spoedig mogelijk te worden ingezonden aan:

S.V. Op de Korrel
Postbus 59 
6680 AB  Bemmel
 

Wilt u het inschrijfformulier digitaal ontvangen stuur dan een mail aan lkk@svopdekorrel.nl

Inschrijfgelden : €  8,50 voor senioren
: €  8,50 per korps
: €  7,50 voor junioren

VERMELD STEEDS UW KNSA-VERENIGINGS-CODENUMMER
BIJ DE BETALING EN OP HET INSCHRIJFFORMULIER !!
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Betaling

Inschrijfgelden dienen voor aanvang van de kampioenschappen
te zijn overgemaakt  op rek.nr. 15.49.50.653 van de Rabobank Bemmel, t.g.v. sv Op de
Korrel Bemmel onder vermelding van verenigingsnummer.

Indien er geen betaling heeft plaatsgevonden wordt er geen startkaart uitgegeven.
 
Bijzonderheden

Plaatsing series zaterdag 15 mei
Voor deelname aan de series 26, 27 en 28 zullen de schutters een uitnodiging ontvangen. Bij
deze informatie is een voorlopig overzicht gevoegd van schutters, die op dit moment voor
één  van  de  drie  genoemde  series  in  aanmerking  komen.  Rond  1  april  a.s.  zullen  de
secretarissen van de betreffende verenigingen een definitief  overzicht  ontvangen van de
schutters die worden uitgenodigd voor eerder genoemde series.

Quotumplaatsen voor N.K. op Papendal
Er zijn 3 quotumplaatsen te verdienen tijdens deze landelijke klasse kampioenschappen uit
de categorieën heren, dames, veteranen en junioren. Zij plaatsen zich automatisch voor de
NK. Luchtwapens 2010 in Papendal. Voor meer informatie zie de schietsport, website van de
K.N.S.A., ltc-lg.nl en ltcpistool.nl.    

Routebeschrijving (zie plattegrond)

Vanaf einde A15: bij verkeerslichten rechtsaf richting Bemmel. Bij volgende verkeerslichten
rechtsaf. Volg dan de borden S.V. Op de Korrel.

Aansprakelijkheid

De organisatie is niet aansprakelijk voor vermissing en/of beschadiging aan eigendommen
van deelnemers en bezoekers en/of derden. Tevens is de organisatie niet aansprakelijk voor
toegebracht letsel aan deelnemers en/of bezoekers. 
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Prijsuitreiking

Schutters die denken in aanmerking te komen voor eremetaal kunnen zaterdag 15 mei vanaf
16.00 uur hiernaar informeren via telefoonnummer     0481-464753.
De prijsuitreiking vindt plaats op zaterdag 15 mei om 18.00 uur.

De algehele, definitieve uitslag wordt vermeld op www.svopdekorrel.nl 
 
Er is een kantine voor koffie, drankjes en hapjes. 

Invulling zaterdag 15 mei

Voor serie 26 zullen de 23 eerstgenoemde schutters Luchtgeweer Opgelegd (Veteranen en
Junioren) worden uitgenodigd zoals die voorkomen op de klasseringlijst per eind maart 2010.
Voor  serie 27 zullen  de 23 eerstgenoemde schutters  Luchtgeweer  Staand (alle  klassen)
worden uitgenodigd zoals die voorkomen op de klasseringlijst per eind maart 2010.
Voor  serie  28  zullen  de 23  eerstgenoemde schutters  Luchtpistool  Staand (alle  klassen)
worden uitgenodigd zoals die voorkomen op de klasseringlijst per eind maart 2010. 

Voor plaatsing van de drie te houden Olympische Finales komen de beste 8 schutters
in aanmerking uit de series 26, 27 en 28. 
Daarbij zullen voor de Heren Senioren de eerste 40 schoten worden geteld. 
De scores van de Olympische Finales zijn bepalend om in aanmerking te komen voor
de prijzenpot van € 100,00 per finale, verdeeld in 
€ 50,00, € 30,00 en € 20,00.
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PROGRAMMA  LKK  LUCHTWAPENS 2010  S.V. Op de Korrel

Datum                       Serie Tijd

Vrijdag  07 mei   1 19.00 20.45 uur
  2 21.00 22.45 uur

Zaterdag 08 mei   3 10.00 11.45 uur
  4 12.00 13.45 uur
  5 14.00 15.45 uur

Zondag 09 mei   6 10.00 11.45 uur
  7 12.00 13.45 uur
  8 14.00 15.45 uur  
  9 16.00 17.45 uur 

Maandag 10 mei 10 19.00 20.45 uur     
11 21.00 22.45 uur

Dinsdag  11 mei 12 19.00 20.45 uur    
13 21.00 22.45 uur  

Woensdag 12 mei 14 19.00 20.45 uur
15 21.00 22.45 uur  

Donderdag 13 mei 16 09.00 10.45 uur    
17 11.00 12.45 uur    
18 13.00 14.45 uur
19 15.00 16.45 uur    
20 17.00 18.45 uur

Vrijdag 14 mei 21 09.00  10.45 uur 
22 11.00 12.45 uur

 23       13.00 14.45 uur
24 15.00 16.45 uur
25 17.00 18.45 uur

Zaterdag 15 mei 26 09.00 10.15 uur OPGELEGD
10.45 OLYMPISCHE FINALE
Aansluitend huldiging

27 12.00 13.45 uur L.G.
28 14.00 15.45 uur L.P.

16.15 OLYMPISCHE FINALE L.G.
Aansluitend huldiging
17.00 OLYMPISCHE FINALE L.P.
Aansluitend huldiging

Prijsuitreiking  L.K.K. ca. 18.00 uur
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KNSA wedstrijdonderdelen LKK individueel luchtwapens. 

Luchtgeweer-

Luchtpistool staand 

Heren Hoofdklasse LG/LP 60 schoten

Heren A-klasse LG/LP 60 schoten

Heren B-klasse LG/LP 60 schoten

Heren C-klasse LG/LP 60 schoten

Heren D-klasse LP 60 schoten

Nieuwelingen LG/LP 60 schoten hoger dan licentie nr.156033

Dames Hoofdklasse LG/LP 40 schoten

Dames A-klasse LG/LP 40 schoten

Dames B-klasse LP 40 schoten

Veteranen LP In het lopende seizoen 55 jaar of ouder 40 schoten.

Veteranen H/klasse LG In het lopende seizoen 55 jaar of ouder 40 schoten

Veteranen A/klasse LG In het lopende seizoen 55 jaar of ouder 40 schoten.

Junioren-A Heren LG/LP 18 t/m 20 jaar, doch wiens 21e verjaardag niet 

valt in het lopende seizoen 60 schoten.

Junioren-A Dames LG/LP 18 t/m 20 jaar, doch wiens 21e verjaardag niet 

valt in het lopende seizoen 40 schoten.

Junioren-B Heren LG 15 t/m 17 jaar geb. datum is bepalend 40 schoten

Junioren-B Dames LG 15 t/m 17 jaar geb. datum is bepalend 40 schoten

Junioren-B Gemengd LP 14 jaar en jonger  geb. datum is bepalend 40 schoten.

Junioren-C Gemengd LG/LP 14 jaar en jonger  geb. datum is bepalend 40 schoten.

Luchtgeweer-Luchtpistool

opgelegd

Veteranen H/klasse LG In het lopende seizoen 55 jaar of ouder 40 schoten.

Veteranen A/klasse LG In het lopende seizoen 55 jaar of ouder 40 schoten.

Junioren-C Gemengd LG/LP 13 en 14 jaar geb. datum is bepalend 40 schoten.

Junioren-D Gemengd LG/LP 12 jaar of jonger 40 schoten.

Het schietseizoen loopt van 1 oktober 2009 tot en met 30 september 2010.
Dit is bepalend voor de categorie.
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Informatie voor de schutter

Er wordt geschoten volgens de reglementen van de K.N.S.A.
Ook dit jaar zal weer op elektronische banen van het merk SIUS-Ascor worden geschoten.
Schutters dienen zich een uur, doch minimaal 30 minuten voor aanvang van hun serie te
melden bij het inschrijfbureau. Indien u uitkomt in een verenigingsteam, dient u als lid van die
vereniging ingeschreven te staan bij de KNSA. 

Licentie

Alleen  op  vertoon  van  een  geldige  schutterslicentie  2010  wordt  een  startkaart
afgegeven.  (Vademecum  voor  de  schietsport  art  49.3  en  55.1  huishoudelijk  reglement
KNSA). 

Art. 49.3
Een schutter, die ter plaatse geen geldige schutterslicentie kan overleggen, is  van deelname
aan een in Associatieverband georganiseerde schietwedstrijd uitgesloten.

Art. 55.1
Aan door of onder auspiciën van de Associatie georganiseerde
schietwedstrijden kan alleen worden deelgenomen door schutters die in de zin van artikel 9
lid 1 sub.d der statuten, in het bezit zijn van een geldige schutterslicentie.

Uitslagen

1. Na afloop van elke serie ontvangt de schutter(ster) zo spoedig mogelijk de voorlopige
uitslag van de door hem of haar geschoten punten. 

2. De uitslagen worden na de wedstrijd bekend gemaakt op  monitoren in de kantine.
3. De definitieve uitslag wordt alleen bekend gemaakt op de 

Website :    www.svopdekorrel.nl
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Wapen en kledingcontrole

Alleen met de verkregen startkaart vindt kleding- en wapencontrole plaats. Let erop dat uw
uitrusting voldoet aan de gestelde eisen zodat u niet voor verrassingen komt te staan.
Er dient rekening mee gehouden te worden dat voorafgaande aan- en na de series opnieuw
een controle kan plaatsvinden van wapen en kleding.

Startprocedure

Schutters worden tijdig voor hun serie opgeroepen. Voor elke serie wordt door de
wedstrijdleider het startsein gegeven.

Proefschoten

Onbeperkt, doch slechts toegestaan voorafgaande aan het eerste, 
wedstrijdschot. Tussentijds alleen in bijzondere gevallen en met
toestemming van de wedstrijdleiding. 

De hoogte van de schiettafels is 81 cm.

Munitie

Toegestaan zijn alleen 4,5 mm. kogels van het model Diabolo 
met een platte voorkant.

Schiettijden

60 schoten:  1 uur en 45 min. (incl. proefschoten)
40 schoten:  1 uur en 15 min. (incl. proefschoten)
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Uitleg LKK en NK voor teams luchtwapens 2010.

1. Algemeen
Tijdens de Landelijke Klasse Kampioenschappen luchtwapens worden door de teams
die luchtpistool/geweer staand schieten twee kampioenschappen gelijktijdig gehouden.
Namelijk  de  Landelijke  Klasse  Kampioenschappen   (LKK)  en  de  Nederlandse
Kampioenschappen (NK).
Voor beide kampioenschappen is de samenstelling van de teams afwijkend van elkaar.
Er is een apart inschrijfformulier in kleur bijgevoegd waarop u de teams voor het N.K.
dient  op te geven.

De teams LG opgelegd schieten hun NK bij S.V. De Postschutters te Rotterdam.

U betaalt overigens maar voor één onderdeel.

2. Samenstelling teams LKK
De samenstelling van de teams die schieten voor de LKK is gebaseerd op de individuele
klassering van de schutters uit het team, ongeacht de categorie waarin deze schutters
zijn ingedeeld. 
Dit houdt in dat alle ingeschreven teams deelnemen aan het LKK teams.
De klasse waarin het team wordt ingedeeld is de klasse waarin de hoogst geklasseerde
schutter van het team is ingedeeld.
In onderstaande tabel staan deze teams vermeld.

luchtgeweer staand luchtgeweer opgelegd luchtpistool
Heren Hoofdklasse Veteranen Hoofdklasse Heren Hoofdklasse
Heren A-klasse Veteranen A-klasse Heren A-klasse
Heren B-klasse Junioren-C Gemengd Heren B-klasse
Heren C-klasse Junioren-D Gemengd Heren C-klasse 
Dames Hoofdklasse Heren D-klasse
Dames A-klasse Dames Hoofdklasse
Veteranen Hoofdklasse Dames A-klasse
Veteranen A-klasse Dames B-klasse
Junioren-A Heren Veteranen 
Junioren-A Dames Junioren-A Heren
Junioren-B Heren Junioren-A Dames
Junioren-B Dames Junioren-B Gemengd
Junioren-C Gemengd Junioren-C Gemengd
Nieuwelingen Nieuwelingen
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3.    Samenstelling teams NK

De samenstelling van de teams die schieten voor de NK is gebaseerd op de categorie
van de individuele schutters. Dus alleen teams die zijn samengesteld uit schutters uit
dezelfde categorie schieten mee voor de Nederlandse Kampioenschappen.
In onderstaande tabel staan deze teams vermeld.

Luchtgeweer staand Luchtpistool 
Heren Heren
Dames Dames
Veteranen Veteranen
Junioren-A Heren Junioren-A Heren
Junioren-A Dames Junioren-A Dames
Junioren-B Heren Junioren-B Heren
Junioren-B Dames Junioren-B Dames
Junioren-C Gemengd Junioren-C Gemengd

4.    Eremetaal

Voor het LKK teams geldt de regelgeving van 1 op 3, dus 1 medaille bij 1-3 teams, 2
medailles bij 6 teams en 3 medailles bij een deelname groter dan 8 teams.
Voor de NK teams geldt de regelgeving van 3 medailles per categorie.

5.   Prijsuitreiking

De prijsuitreiking van de LKK teams is direct na afloop van de laatste finale rond 18.00
uur.
De prijsuitreiking van de NK teams zal plaatsvinden tijdens Schietsport Totaal, die wordt
gehouden van  2 tot en met 4 juli 2010 op Papendal.
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