
  

 

COVID-19 (Corona) maatregelen 

Ten tijde van het uitkomen van dit programma boekje heerst er nog in 
bepaalde mate het COVID-19 virus, het zogenaamde Corona virus. Zoals 
elke schietvereniging in het land, houden wij ons momenteel ook aan de 
geldende voorwaarden en voorschriften.  

Wij hebben deze wedstrijd georganiseerd en gepland zoals u dat van ons 
gewend bent, echter zullen wij ons altijd aan de geldende regels houden die 
door de overheid, het RIVM, de NOC-NSF, de gemeente Rotterdam en de 
K.N.S.A. gesteld worden. 

Dit kan in het uiterste geval consequenties hebben voor het beschikbare 
aantal schietpunten, aantal deelnemers en eventuele nadere voorwaarden 
gesteld aan de kantine en aantal bezoekers. Wij zullen bij grote wijzigingen 
contact met alle ingeschreven schutters opnemen. Tevens zullen wij dit ook 
duidelijk op onze website vermelden 

Betalingen 
 

Onze vereniging is overgestapt op zoveel als mogelijk betalingsverkeer via 

pintransacties. Zowel bij de betalingen voor de inschrijving, als bij de bar 

wordt u verzocht bij voorkeur met uw bankpas te betalen. 
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Welkomstwoord 
Beste Schutters en schutsters,  

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de Afdeling Kampioenschapen 

Luchtwapens 2021. 

Het is een voorrecht om jullie te mogen begroeten in onze 

schietaccommodatie waar al velen een persoonlijk record hebben 

geschoten, dus schroom niet en trommel in uw vereniging, meerdere 

leden op om ook mee te doen aan deze Afdeling Kampioenschappen. 

De deur bij SV de Postschutters ’63 staat voor jullie allemaal wijd open. 

Wij zullen uiteraard weer ons best doen het zo gezellig mogelijk te 

maken, dus als jullie op tijd inschrijven zal dat best lukken. 

Wij wensen u op voorhand veel succes en hopen u te mogen begroeten 

tijdens al onze wedstrijddagen. 

Verder wens ik een ieder een goed schot toe en tot ziens in onze 

accommodatie. 

Hartelijke groeten 

Namens SV de Postschutters ‘63 

Omar Verhoeven 

Vice-voorzitter 

 

 

 

 

 

 

  

Route beschrijving 

   Komende vanuit de richting Den Haag 

 Vanaf de A13, neem afslag 11 richting vliegveld “Rotterdam” – 

Berkel en Rodenrijs (N209); 

 Volg de Doenkade tot aan het tweede kruispunt en ga rechtsaf 

richting Schiebroek / Hillegersberg, de Ankie Verbeek Ohrlaan op; 

 Vóór het Hockeyveld, de eerste afslag rechtsaf en dan rechtdoor 

rijden tot aan het einde. Hier linksaf het parkeerterrein op. 

 Aan de rechterzijde is onze accommodatie 

Komende vanuit de richting Gouda 

 Vanaf de A12, neem de afslag 8 Bleiswijk, ga linksaf naar 

Bergschenhoek via de N209 en rijd rechtdoor via Bergschenhoek tot 

aan de kruising  met de Ankie Verbeek Ohrlaan, sla hier linksaf; 

 Vóór het Hockeyveld, de eerste afslag rechtsaf, de Hazelaarweg op 

en dan rechtdoor rijden tot aan het einde. Hier linksaf het 

parkeerterrein op. 

 Aan de rechterzijde is onze accommodatie 

Komende vanuit het Zuiden 

 Ga via de A16 naar de A20 richting Hoek van Holland. Neem afslag 

14 richting Schiebroek en ga de N471 op; 

 Rijd deze N471 (G.K. van Hogendorpweg) helemaal uit en ga bij het 

grote verkeersplein rechts de Doenkade op, de N209 naar 

Bergschenhoek; 

 Volg de Doenkade tot aan het tweede kruispunt en ga rechtsaf 

richting Schiebroek / Hillegersberg, de Ankie Verbeek Ohrlaan op;; 

 Vóór het Hockeyveld, de eerste afslag rechtsaf en dan rechtdoor 

rijden tot aan het einde. Hier linksaf het parkeerterrein op. 

 Aan de rechterzijde is onze accommodatie 

   

  



 

       

Baanreservering 
Om er zeker van te zijn dat u een baan heeft, raden wij u aan om tijdig te 

reserveren. Dit is mogelijk op: 

Dinsdag 
Woensdag 
Vrijdag 

05 oktober 
06 oktober 
07 oktober 

010 – 4713175 
010 – 4713175 
010 – 4713175 

 

Bellen kunt u van 19:00 tot 22:00 uur 

Let op, Lijsten per vereniging invullen en insturen 
 

Na de telefonische inschrijving worden de inschrijfformulieren toe gemaild 

en dient u deze formulieren, per vereniging, volledig ingevuld en 

ondertekend te sturen naar het adres van de wedstrijdadministratie 

Ook pistoolschutters dienen via de wedstrijdleiding in te schrijven. 

Inschrijven verplicht u ook tot betaling van het inschrijfgeld. 

 

Betalingen 

Het inschrijfgeld dient vooraf aan de wedstrijd te worden voldaan bij de 

daadwerkelijke aanmelding.  

 

Wij hebben een sterke voorkeur dat dit per pin betaald wordt.  

 

  

Overzicht van programma 's 

 

Wedstrijd data 

Woensdag 
Donderdag 
Vrijdag 
Zaterdag 
Zondag 

03 november 2020 
04 november 2020 
05 november 2020 
06 november 2020 
07 november 2020 

Wedstrijd commissie 

Dhr. D. van Loopik 
Dhr. C. Vogel  

Wedstrijd administratie 

D. van Loopik 
Koolwitjehof 49 
3124 BJ Schiedam 
010 – 4713175 
06 – 10065646 
dvanl@kabelfoon.nl  
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Series en tijden  
 
Woensdag 

 
03 november 

 
1. 

 
19:30 – 21:15 uur 

 

  2. 21:30 – 23:15 uur  
     
Donderdag 04 november 3. 19:30 – 21:15 uur  
  4. 21:30 – 23:15 uur  
     
Vrijdag 05 november 5. 19:30 – 21:15 uur  
  6. 21:30 – 23:15 uur  
     
Zaterdag 06 november 7. 09:00 – 10:45 uur  
  8. 11:00 – 12:45 uur  
  9. 13:00 – 14:45 uur  
  10. 15:00 – 16:45 uur  
  11. 17:00 – 18:45 uur reserve 
     
Zondag 07 november 12. 10:00 – 11:45 uur  
  13. 12:00 – 13:45 uur  
  14. 14:00 – 15:45 uur  
  15. 16:00 – 17:45 uur  
     
Aantal schoten De wedstrijd bestaat uit 60 of 40 

wedstrijdschoten. 
15 minuten voorbereiding en 
proefschoten. 

  
Schiettijden Schiettijd is 90 minuten bij 60 schoten 

Schiettijd is 60 minuten bij 40 schoten. 
  
Inschrijfgeld Persoonlijk en Korps 

Junioren 
€  10,00 
€    5,00 

 

  

Klasse indeling 
 
Luchtgeweer 

  
Luchtpistool 

   
Persoonlijk  Persoonlijk 
Heren H, A, B, 
Dames H en A 
Veteranen H en A 
Junior A Heren 
Junior A Dames 
Junior B Heren 
Junior B Dames 
Junior C Gemengd 
Junior C Opgelegd 
Junior D Opgelegd 
Veteranen Opgelegd H, A, B, 

 Heren H, A, B, 
Dames H, A, 
Veteranen H, A, 
Junior A Heren 
Junior A Dames 
Junior B gemengd 
Junior C gemengd 
Junior C Opgelegd 
Junior D Opgelegd 
Veteranen Opgelegd H 

   
Luchtgeweer knielend   
Heren H, 
Veteranen, 
Dames, 
Junioren A, B, C, 

  

   
Korpsen   
Heren H, A, B, 
Dames H, A, 
Veteranen H, A, B, 
Junioren A, B, C, 

 Inschrijflijsten worden naar u 
gemaild na telefonische 
inschrijvingen. 

   
Reglementen   
Er wordt geschoten onder de reglementen van de K.N.S.A. en de I.S.S.F. 
voor zowel schiethouding en schietmateriaal.  
 
LET OP 
Zonder licentie wordt er geen startkaart uitgegeven. 
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