Nieuwsbrief S.S.V. Prinses Juliana Sint-Annaland – 7 oktober 2016
Recentelijk kwam het bestuur bijeen. Naar aanleiding daarvan wil het bestuur
jullie op de hoogte brengen van een aantal nieuwtjes.
Bezoek Doublet Sport Guns en aanschaf nieuwe wapens
Op vrijdag 28 oktober om 20:00 komt onze sponsor Doublet Sport Guns uit
Rilland weer naar onze schietbaan. De leden kunnen dan weer allerlei
verschillende soorten wapens uitproberen. Vorig jaar was dit een hele geslaagde
avond. Dit jaar willen we als vereniging die avond een tweetal nieuwe wapens
aanschaffen (een 9mm pistool en een .223 grendelgeweer). We zullen de
buckmark .22 en het huidige 9 mm pistool inruilen omdat deze niet voldoen aan
onze wensen. Kom deze avond naar de schietbaan en bepaal mee welke wapens
we aanschaffen! Daarnaast roepen we alle leden die van plan zijn een eigen
wapen aan te schaffen op om dit aan ons kenbaar te maken (inclusief type). De
heren van Doublet kunnen hier dan op inspelen en jij krijgt de unieke kans om
vooraf je toekomstige wapen uit te proberen. Wellicht overbodig, maar deze
avond is het dus geen normale oefenavond.
Wedstrijden
Het najaar is weer van start gegaan. Traditiegetrouw worden er dan ook weer
een aantal wedstrijden verschoten bij onze verenigingen en collegaverenigingen. Hieronder volgt een opsomming van deze wedstrijden (aparte
uitnodigingen zijn per mail verspreid en liggen op de schietbaan). Daarnaast is er
een wedstrijdoverzicht toegevoegd waarin ieder lid kan zien hoeveel wedstrijden
hij/zij verschoten heeft. Graag wijzen we er de verlofhouders op dat zij wettelijk
verplicht zijn ieder kalender jaar 5 wedstrijden te verschieten. Door deelname
aan een of meerdere van onderstaande wedstrijden, moet het voor iedereen
mogelijk zijn dit aantal te schieten. Aanmelden kan bij het bestuurslid van dienst
en via de inschrijflijst)
Winterwedstrijd
De winterwedstrijd is een wedstrijd die jaarlijks wordt verschoten in Zeeuws
verband. Schutters schieten elk 3 ronden bij hun eigen vereniging. De beste
schutters in iedere klasse mogen afreizen naar de finaledag (ergens in Zeeland)
om daar te schieten voor de prijzen.
Koningsbeker/clubkampioenschap
De koningsbeker is de traditionele wedstrijd bij onze vereniging waarbij wordt
gekeken wie de beste allround schutter is. Win je de koningsbeker, dan ben je
als het ware clubkampioen. De koningsbeker wordt in de maanden oktober tot
en met december verschoten. De schutter schiet van iedere discipline 1 kaart (7
kaarten in totaal). De disciplines zijn: klein kaliber geweer 12 meter, klein kaliber
karabijn staand 10 meter, klein kaliber karabijn liggend 12 meter, klein kaliber
pistool 10 meter, karabijn liggend 25 meter, karabijn staand 25 meter, pistool 25
meter.
Mausercup
Een nieuwe wedstrijd is de Mausercup. De Mausercup wordt in oktober
verschoten. Bij de Mausercup krijgen de leden een maand lang de tijd om een

viertal kaarten te schieten, staand op 25 meter. De beste schutter wint de
Mausercup.
M1-cup
Een andere nieuwe wedstrijd is de M1-cup. De M1-cup wordt in november
verschoten. Bij de M1-cup krijgen de leden een maand lang te tijd om een viertal
kaarten te schieten, staand op 25 meter. De beste schutter wint de M1-Cup.
Kringwedstrijd
Ieder najaar organiseert een van de drie Thoolse schietverenigingen de
kringwedstrijd. Tijdens de kringwedstrijd kunnen alle schutters het individueel
opnemen tegen andere Thoolse schutters. Ook nemen de verschillende
verenigingen het tegen elkaar op. Vorig jaar won Sint-Annaland de Kringbeker.
Graag zouden we ook dit jaar deze beker weer willen winnen. We roepen daarom
iedereen op om naar de kringwedstrijd te gaan. De kringwedstrijd vindt dit jaar
op 10, 14 en 15 oktober plaats bij Schietvereniging Prinses Beatrix te
Stavenisse.
Baan gesloten op zaterdag 15 oktober
Wegens de kringwedstrijd in Stavenisse zal de schietbaan op zaterdag 15
oktober gesloten zijn. We verzamelen om 14:00 op het parkeerterrein om
gezamenlijk naar Stavenisse af te reizen voor de wedstrijd.
Arrangementen
Op 5 en 7 november zijn er weer arrangementen geboekt. We zoeken nog
vrijwilligers om te assisteren. Zet je beste beentje voor en meld je aan bij PieterJan.
Verlengen wapenverloven
We hebben vernomen dat verlofhouders dit jaar hun verloven nog kunnen
verlengen in Tholen. We zijn daar uiteraard blij mee. Binnenkort zullen de
brieven daarvoor weer op de mat vallen.
Olympisch snelvuur
Het bestuur heeft een verzoek gekregen de mogelijkheden voor de discipline
olympisch snelvuur op onze baan in kaart te brengen. Olympisch snelvuur is een
discipline waarbij de schutter in korte tijd een aantal schoten moet afvuren op
schietschijven. Via deze link krijg je wat meer beeld bij deze discipline:
https://www.youtube.com/watch?v=YvCfVkKZiO0 We hebben inmiddels een
eerste verkenning uitgevoerd. Technisch is het mogelijk op onze baan, maar het
behoeft wel een flinke investering. Daarom hoort het bestuur graag van de leden
of zij het beoefenen van deze discipline zien zitten.
Gebruik kantine IJsclub
Zoals de meeste leden wel gemerkt hebben, hebben we toestemming gekregen
van de IJsclub om de kantine voorlopig te gebruiken in de huidige staat. De
afgelopen weken zijn een aantal tijdelijke voorzieningen gemaakt om het gezellig
te maken. De IJsclub heeft aangegeven graag nog voor de winter verder te
willen gaan met de afbouw maar de financiering nog niet rond te hebben.

Persoonlijk denk ik dat we voorzichtig moeten zijn met onze verwachtingen rond
deze afbouw. Wanneer de IJsclub verder gaat met afbouwen, zullen we weer
tijdelijk terug gaan naar de keet.
Website
Op onze website: www.ssvprinsesjuliana.nl worden regelmatig nieuwsberichten
en foto’s geplaatst. Ook worden de tussenstanden van de competities op de
website vermeld. Neem eens een kijkje. Vergeet ook onze facebookpagina niet te
liken:
https://www.facebook.com/SSV-Prinses-Juliana-Sint-Annaland1445604135748642/?ref=aymt_homepage_panel
Aankomende activiteiten
- Maandag 10, dinsdag 18 en woensdag 26 oktober
(kennismaking jeugd met schietsport)
- 10, 14, 15 oktober: Kringwedstrijd te Stavenisse
- 28 oktober: bezoek Doublet Sportguns aan onze schietbaan
- 5 en 7 november: Arrangementen
- Oktober-december Koningsbeker
- Maand oktober: Mausercup
- Maand november: M1-cup
Namens het bestuur,
Corniel van Leeuwen
Voorzitter SSV Prinses Juliana Sint-Annaland
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