
Uitnodiging 

NK drie houdingen  

NK  Knielend   NK Liggend 

Luchtgeweer 
3 t/m 4 en 10 t/m 11 September 2022 
 

 
 
Hoogeveensche Schiet Vereniging 
  

 



Schietaccommodatie: 
 
Hoogeveensche Schiet Vereniging 
Achteromsedijk 8G 
7903 TL  
Hoogeveen 
 
Route beschrijving: 
 
HSV is gelegen op Hobbycomplex  
de Uitwijck, gele bordjes verwijzen hiernaar. 
 
Routebeschrijving: 

 
vanaf A28 Afslag Fluitenberg richting Hoogeveen. 
Rondweg blijven volgen. 
Na Fokker op de kruising linksaf. 
Eerste straat rechtsaf de Parmentierstraat. 
Dan de eerste straat rechts de Piet Soerstraat. 
Om de schiet vereniging De Vrijheid heen. 
Ons gebouw is het laatste aan de rechterkant. 

 
vanaf A37 Afslag Hoogeveen-Oost  
richting industrieterrein De Wieken, eerste afslag  
rechtsaf de Weg om de Oost op. 
Bij de eerste en tweede rotonde rechtdoor. 
Weg vervolgen langs het vliegveld, 
bij de verkeerslichten rechtsaf. 
Eerste straat rechtsaf de Parmentierstraat. 
Dan weer de eerste straat rechts de Piet Soerstraat. 
Om de schiet vereniging De Vrijheid heen. 
Ons gebouw is het laatste aan de rechterkant. 

Beste schutters, 
 
Graag nodigt de Hoogeveensche Schiet Vereniging 
 u uit om deel te nemen aan de NK 3 houdingen 
 NK knielend en NK liggend luchtgeweer wedstrijd. 
 
De Hoogeveensche Schiet Vereniging is in 1963 
opgericht.  
Er wordt alleen met luchtwapens geschoten.  
 
In het eigen gebouw, zijn er twaalf electronische10 
meter banen, die voor elke discipline te gebruiken 
zijn. 
Met vanuit de kantine zicht op de banen. 
 
Wij wensen iedere deelnemer veel succes tijdens 
haar of zijn wedstrijd. 
 
Het bestuur 
 
Hoogeveensche Schiet Vereniging 



DISCIPLINE: Luchtgeweer 
 
Aantal schoten 3 houdingen 3 x 20 
Liggend en knielend 40 schoten  
 
OPMERKINGEN: 
 
Schut(s)ters dienen minimaal een half uur voor 
aanvang van de serie aanwezig te zijn bij het 
inschrijfbureau. 
De Schut(s)ters moeten in het bezit zijn van een 
geldig schutterslicentie. (2022) 
 
Wapen en kleding controle. 
 
Alleen met de verkregen startkaart vindt kleding en 
wapencontrole plaats. Her controle kan plaats 
vinden na de wedstrijd. Er zal worden 
gecontroleerd op de cilinder leeftijd. 
 
 
Kantine: 
 
Bij de bar is een ruime sortering aan drankjes en 
hapjes verkrijgbaar. 
 
Kleedruimte: 
 
Er is een gezamenlijk kleedruimte aanwezig 
  

 

Wedstrijdleiding  Nico van Winden 
    Roelof Olde 
     
Kleding en wapen controle   
      
Jury  
     
Let op SH1 en SH2 schutters. 
Schutters met de classificatie SH1 en SH2 
kunnen in de houding liggend en knielend 
alleen buiten mededingen deelnemen, 
aangezien het NK voor deze categorieën op het 
sportcentrum Valkenhuizen is gehouden. Deze 
schutters kunnen wel aan de NK 3Houdingen 
deelnemen      
 
 



PROGRAMMA 
 
Zaterdag  03-09-2022  Zaterdag 10-09-2022 
 
Serie 1 10.00 uur  Serie 9       10.00 uur 
Serie 2 12.00 uur  Serie 10     12.00 uur 
Serie 3 14.00 uur  Serie 11     14.00 uur 
Serie 4 16.00 uur  Serie 12     16.00 uur 
 
Zondag  04-09-2022  Zondag 11-09-2022 
 
Serie 5 10.00 uur  Serie 13     10.00 uur 
Serie 6 12.00 uur  Serie 14     12.00 uur 
Serie 7 14.00 uur  Serie 15     14.00 uur 
Serie 8 16.00 uur  Serie 16     16.00 uur 
 
 3 Houdingen duurt 115 minuten inclusief 15 
minuten voorbereiding en proefschoten 
Knielend en liggend 50 minuten exclusief 
proefschoten 
 
INSCHRIJFGELD: 
Senioren, dames, Veteranen € 8,50  
Junioren    € 4,50 
Team   (3 schutters)  Gratis 
 
INSCHRIJVING. 
Telefonisch met opgave aantal banen en gewenste 
series en welke discipline, uitsluitend tussen 19.30 
en 22.00 uur. 
Alleen op dinsdag avond 06-23295512 bij de 
vereniging. 
Andere avonden van de week uitsluitend tussen 
19.30 en 22.00 uur. 06 34688807 Nico van Winden. 
Of per e-mail nicovanwinden@ziggo.nl (voorkeur) 
 

 

 


