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59e jaargang no.9                  NOVEMBER 2015 
________________________________________________________________ 
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Voorzitter  : J.M.D. Zwakman 
Secretaris : A.v.Veldhuijzen, De Brink 106, 3703 AT  Zeist 

   atyvveldhuijzen@gmail.nl 
Penningmeester : H.v.Zanten, hvzanten@telfort.nl 

Lid : T.v.Veldhuijzen, Veenendaal 
Lid a.i. : Bob Lagerweij,   Achterveld 
Redaktie Schutter : hvzanten@telfort.nl  

   site: www.skgv.nl 

De Schutter 2015-IX 

Enigszins verlaat door perikelen met de computer, edoch nog net op de valreep in november. 
Een kort verslag van de ALV, een visfuif en natuurlijk de Kampioenswedstrijd KKP, terwijl 

we ook even stil staan bij maatregelen welke onze o,  zo efficiënte Europese Commissie denkt 
te gaan nemen.   
R. 

 
Mededelingen. 

Vooralsnog geen, doch zie de wedstrijdkalender 2016.  
 
 

Kort verslag ALV, 17 november 2015 

Voorzitter opende stipt op tijd de vergadering, en stelde de agenda vast. Er waren geen 

ingekomen stukken of mededelingen. De notulen gaven enige bemerkingen alvorens ze 
werden goed gekeurd. 
 

Bestuursverkiezing. 

Hans Zwakman herkozen. 

 

     
de nieuwe voorzitter (midden) 

 

Bestuurderswedstrijd te Ermelo.  

Wordt dinsdag 16 januari 2016. Alle registers zullen worden open getrokken.  
 

Valleicup liggend te Otterlo. 

Dinsdag 2 februari 2016. Het is de bedoeling dat elke vereniging een geharde en beproefde 

afvaardiging stuurt. 

mailto:hvzanten@telfort.nl
http://www.skgv.nl/
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Postwedstrijd KKG/KKK. 
Animo schijnt weer te stijgen. Maar liefst 123 aanmeldingen KKG met 17 korpsen; bij KKK 
88 stuks met 13 korpsen. De kaarten gewogen en geteld binnen op 1 maart 2016.  

 
Postwedstrijd KKP. 

Iets minder positief. Nog geen inschrijvingen gehad van Amersfoort, Driebergen, Otterlo, 
Hoevelaken, en Amerongen. Nieuw op het onderdeel pistool, aanmeldingen van Lunteren en 
Leusden. De kaarten gewogen en geteld binnen op 1 maart 2016.  

 
Finale Cup KKP. 

Dit jaar wederom helaas slechts zes teams ingeschreven, ondanks dat er thans nog maar drie 
schutters per team vereist zijn; desondanks gaan we toch door.  Meer teams per vereniging, 
zoals in de marge voorgesteld, is geen optie.  

De Finale wordt gehouden op dinsdag 22 maart 2016 te Barneveld. 
 

Loting Cup KKG. 

      
de loting              aandachtig gehoor 

 
De loting werd vaardig verricht door Joop Groothuis, Amerongen, en dit kwam er uit: 

Poule A. 

Amersfoort - Hoevelaken - Lunteren - Veenendaal - Ede - Leusden, 

te schieten op maandag 22 februari, dinsdag 23 februari of dinsdag 8 maart 2016. Amersfoort 
coördineert. 
 

Poule B. 

Driebergen - Barneveld - Putten - Scherpenzeel - Terschuur, 

te schieten op maandag 29 februari, dinsdag 1 maart of maandag 14 maart 2016. Driebergen 
coördineert. 
 

Poule C. 

Amerongen - Ermelo - Achterveld - Bennekom - Otterlo - Randwijk, 

te schieten op maandag 15 februari, dinsdag 16 februari of maandag 7 maart 2016. 
Amerongen coördineert. 
 

Valleicup KKK. 

Dinsdag 10 mei 2016. Knielend op de 12 meter, liggend op de 50 meter. Deze tweedeling is 

zo ontstaan vanwege  de baancapaciteit, toen de deelname nog overstelpend was.  
 
Kampioenswedstrijd 12 meter KKG. 

De voorronden worden gecombineerd met het AK. De Finale wordt gehouden op 20 februari 
2016 te Hoevelaken. 
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Kampioenswedstrijd 50 meter te Barneveld.  

Huidige combinatie met AK's werkt niet; nauwelijks SKGV-deelname. Wordt één zaterdag 
voor zowel liggend als knielend. 's-Morgens de voorronden en in de namiddag de Finale in de 
discipline met de meeste deelnemers (minimaal acht, anders geen Finale). Datum volgt.  

 
Zomerwedstrijd. 

Wordt zaterdag 4 juni 2016. In weerwil van afgelopen Zomerwedstrijd 2015 dient het 
Nikkelen Geweer uitgereikt te worden aan het beste team knielend en NIET liggend. De trofee 
mag uitsluitend geschoten worden met het veteranen geweer conform de voorschriften van de 

KNSA. Dat wil zeggen grendelgeweren alsmede semi-automaten in het kaliber .308 of .30 - 
06 (o.a. FAL, Garand, AR10) tot bouwjaar 1960. Het team bestaat uit 3 schutters, aantal 

wedstrijdschoten 10.  
De .223 is dus voor de felbegeerde  trofee uitgesloten, kan wel individueel geschoten worden.  
De prijsuitreiking wordt op dezelfde dag gehouden; de uitslagen worden via de secretariaten 

rond gezonden. De Kampioenen eervol vermeld in de Schutter.  
 

Vervolgens volgde de uitreiking van de prijzen van de afgelopen Zomerwedstrijden, alsmede 
de Meestertitel. Dit jaar waren de palmares voor Ad Verbeek, met maar liefst 99 punten met 
de .30 M1.  

 

      
de Meester Geweer 

 
Rondvraag (deels). 

Ook LLG 12 meter liggend? Akkoord. 

Postwedstrijd KKG ook liggend? Akkoord met ingang van PW 2016/2017. 

Wat doen we met de sjerpen voor 'Meester' KKG en KKP?   

Besluit: KKP voor de Kampioenswedstrijd KKP. Jeugd voor de Jeugddag in oktober.  

Voor de overige rondvragen, zie notulen.  
 

 
Zwart Kruit 

Hoewel binnen de SKGV geen officiële  discipline, wordt deze toch wel 
door deze en gene beoefend. Meer door deze, dan door gene, maar dat doet 
er eigenlijk niet toe. Wat geldt, is dat enige SKGV-schutters naar een 

bijzondere Zwart Kruit wedstrijd togen, en ik wil u een kort verslag beslist 
niet onthouden, temeer daar ondergetekende gedwongen werd mee te gaan. 

Er was geen keus, men schreef gewoon in. Ach ja, zo gaat dat 
tegenwoordig. 
Het onderdeel wordt wel snerend 'Zwart Kruit' genoemd, omdat je er 

tijdens het schieten zo zwart van wordt. Maar aangezien men tegenwoordig 
grote kans loopt dat er tegen die oeroude benaming weer een stel halfgare 

mafkezen gaat ageren, wordt de discipline thans beschaafd 'Historische Wapens' genoemd. De 
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benaming 'Hysterisch' in plaats van 'Historisch' wordt binnen gehoorafstand van de fervent 

beoefenaars niet aanbevolen. 
Het plaats delict was Spakenburg. Zoals bekend een ouds een 
rustiek vissersdorp aan de rand van de voormalige Zuiderzee. 

De vis komt nu elders vandaan, wordt inderdaad duur betaald, 
maar is er niet minder smakelijk om. In het aangrenzende 

dorp Bunschoten heeft men zich in het verleden meer op de 
landbouw toegelegd. Die tegenstrijdige beroepen gaven in het 
verleden nog wel eens naijver, maar nu zijn ze vreedzaam 

samen gesmolten. Maarten Toonder heeft er een verrukkelijk 
stripverhaal aan gewijd (De Kaligaar).  

De oude zeesluis is weer in oude glorie hersteld, maar kan 
zijn wateren niet meer de polders in lozen voor de in 
oorlogstijd zo hoogst noodzakelijke 'inundatieën'. Men is 

voorzichtig geworden. 
Bij nadering van het dorp kon de weg naar de schietbaan 

gemakkelijk gevonden worden  door zich te oriënteren op de 
grote rookwolken in de verte. Nee, niet het zwart kruit, maar de draagbare palingrokerij bij de 
entree, nauw geflankeerd door een uitnodigende viskraam. De porties waren groot, en 

verrukkelijk. De vereniging noemt zich Willem Tell, naar een legendarische fruitteler uit de 
Zwitserse Alpen; diens wederwaardigheden zijn onvergetelijk voor het nageslacht vastgelegd 

door Friedrich Schiller in het gelijknamige heldendicht.  
Binnen een gezellig ingerichte kantine, geen moderne kale architectuur; had wel iets weg van 
Barneveld, waar we ooit wel eens in een verloren ogenblik aanbeland zijn geweest. Bij 

inschrijving als premie gelijk een vette makreel, voor onderweg. De discipline werd niet al te 
moeilijk gemaakt, daar diverse onzer schutters nog niet zo vaardig op het voorladen waren. 

Een geweer met reuze patronen, kaliber 11 mm, of daaromtrent vergemakkelijkte het laden 
aanzienlijk.  
 

      
dit gaat er in              en zo er weer uit, onderdeel Valkyrië? 

 
Dat kon daarentegen niet gezegd worden van de voorlaad revolver. Een der schutters kreeg 

een originele zwart kruit revolver in handen gedrukt, heel klein kaliber. Het laden moest bijna 
met een pincet, maar men had mededogen, een specialist van de vereniging deed het 

laadwerk. Ondanks het minikaliber was het vuurwerk indrukwekkend. 
De prijzen werden uitgereikt door de voorzitter van de LTC-HW, Gerda Lejeune. En u raadt 
de prijzen al, fijngevoelig als u bent: vis, vis en vis, in de vorm van een bovenmaatse gerookte 

zalm. De wedstrijd heette dan ook zeer toepasselijk 'Visknal-Zwartkruit Schietwedstrijd'. Erg 
al die vis? Nou, niet echt! Een onzer leden viel zowaar in de prijzen, maar de zalm heeft de 

voordeur niet gehaald. Terugkijkend een bijzondere en leuke wedstrijd. Het is weer eens wat 
anders dan thuis af en toe een kaartje, of zo, schieten.  
En laten we eerlijk er werd nog best goed geschoten ook; zelfs de kaart werd geraakt.  
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hup, gelijk het mes erin 

 

Kampioenswedstrijd  KKP 2015 
 

Schietsportvereniging De Eendracht Barneveld nodigt u uit voor de  

 Kampioenswedstrijd KKP 10 meter 

welke zal worden gehouden op 

dinsdag 10 november  

donderdag 12 november  

vrijdag 13 november  

U kunt zich inschrijven via www.eendracht.net/baanplanner 

De Finale zal worden gehouden op donderdag 26 november  
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Ach ja, 't klonk lang van te voren zo mooi, en dan hier dus het relaas. Barneveld had zich er 

dit jaar 2015 maar weer voor opgeofferd, om de altijd razend druk bezette 
Kampioenswedstrijd KKP op de 10 meter te organiseren. Maar liefst 29 enthousiaste 
pistoolschutters van allerlei pluimage en verenigingen hadden zich aangemeld, ten einde een 

fel begeerde plaats in de Finale te kunnen bemachtigen.  
Het waren als vanouds weer de gebruikelijke 

kampioenen; vanzelfsprekend Scherpenzeel, 
afgelopen jaren kampioenen bij uitstek, 
daarnaast zowaar een stevige delegatie uit 

Barneveld zelf, een zeer ruim contigent uit 
Otterlo, de bekende gebroeders uit Bennekom, 

en de Achterveldse pistoolschutter. Natuurlijk 
ook weer de oude getrouwe afwezigen, om 
maar eens geen namen te noemen, bijvoor-

beeld Driebergen en Veenendaal. Op het 
gebied van afwezigheid kan men in ieder 

geval altijd  rotsvast op beide verenigingen 
bouwen. 

 

De voorronden gaven niet echt spectaculaire uitslagen te zien, hoogste Floris van de Vliert, 
Bennekom, met 357 punten; men deed verder wel z’n best, maar geen reden om echt 

geëxalteerd of hysterisch te raken. De eerste vooravond begon wat hilarisch. De ruime ploeg 
uit Otterlo stormde stipt over tijd binnen, terwijl de elektronische systemen al vol ongeduld  
stonden te snorren; men toog vlot aan schot. Iets te rap wellicht. De resultaten oogden wat 

minder vlot, aanleiding zelfs dat een Barnevelds onverlaat denigrerend ‘n besmuikte 
opmerking maakte over het peil, hoewel van de baan zelf in eerste instantie geen enkele 

klacht opsteeg. Maar ook een deelnemend Barnevelder viel zulks - bij hemzelf - schrijnend 
op, en die was van ander hout gesneden. Op hoge poten naar de systeembeheerder van ‘d’r 
klopt zak van  niets niet, gisteren nog hoog geschoten, en nu amper de kaart kunnen raken. 

Onmogelijk!’. Gelijk ieder zichzelf respekterend  ambtenaar eerst ontkennen, oftewel het 
geijkte repliek ‘nee hoor, kanniet, ‘t systeem werkt  feilloos’. Afijn, een blik op het scherm 

leerde dat het systeem weliswaar feilloos werkte, maar dat wanneer ‘KKP’ wordt geschoten, 
je het systeem niet op ‘Luchtgeweer (LG)’ moet in stellen. Er schijnt verschil te zijn in 
visueel. Net als bij schieten: het intellect zit niet in de computer, maar achter de computer. 

'Vast vuren', de syteembeheerder tot ieders genoegen  op een gevoelige plaats ‘n corrigerende 
schop toegediend,  en opnieuw gestart; de organisatie was  minzaam bereid om wat extra 

patronen beschikbaar te stellen, en toen liep  het verder voortreffelijk. 
Na deze aanloopperikelen lukte het wonderwel om acht topschutters te selecteren. Drie 
Scherpenzelers, twee uit Bennekom, twee uit Barneveld en Achtervelder Ad Verdam sloot de 

rij. De grote dag was donderdag 26 november, en op verzoek van de organisatie nam Ad 
Verbeek, gehard en beproefd in de Kampioenswedstrijd, welgezind het commando op zich, 

terwijl in de consternatie bijna weer LG werd aangeklikt; ditmaal wél tijdig in de smiezen 
Na voorbereiding en proefschoten de grote 20-schots Finale met Afval. Eerst twee maal drie 
schoten, tijd per drietal 150 sekonden. Er werd in hele punten geteld, dit om barrages uit te 

lokken; en dat lukte voortreffelijk. Zie uitslag verderop.   
Na het zesde schot lag de kopgroep nog redelijk eensgezind bij elkaar, zo tussen de 47 en de 

50 punten. Alleen Jhon Baan met 44 en Henk van de Vliert met 43 punten vielen wat uit de 
toon.  Vervolgens de beurt aan een duet op afvalschoten. Henk van de Vliert zag het al dra 
niet meer zitten en haakte als eerst af. Jhon Baan wist zich nog rap op te werken, zodat de 

volgende uitval Ad Verdam ten deel viel.  
Het twaalfde schot leverde een barrage op tussen Marco van Barneveld en Jhon Baan. Met 9 

tegen 10 was Jhon ‘m. Maar Marco mocht niet lang van dat buitenkansje genieten, en moest 
bij het 14e schot diep teleurgesteld, maar ongebroken de baan verlaten.  
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Bleven nog over, de beste in de voorronde Floris van de Vliert, veelvuldig kampioen Frank 

Niermeijer, nieuwkomer Hein Druijff, en ouwe getrouwe meesterschutter Martin Wigtman. 
Hein Druijff, jong Barnevelds talent, werd de druk nu te machtig en vond bij het 16e schot z’n 
eindpunt. Floris van de Vliert, taai volhouder, zag het na het 18e schot niet meer zitten, en 

bleven ongeslagen over Frank Niermeijer, 154 punten, en Martin Wigtman 155 punten.  
Op voor de Beste, de Kampioen 2015. Het 19e schot Frank 'n 7, Martin 'n 6, stand 161 gelijk! 

Spanning achter de baan om te snijden en dan,  20e schot: beiden een 10, eindstand 171 
tergend gelijk. Hoogspanning. Barrage. Frank, rustig, wellicht een weinig nonchalant, Martin, 
rustig, misschien een weinig gespannen. Frank het eerste schot, 'n 8. Martin, een keer afzetten, 

rustig weer omhoog, uitademen,  vaste hand, schot: 10. Pleit beslecht,  Martin Wigtman 

Kampioen 2015. 

De Cup en eremetaal werden uitgereikt door Herman van Zanten, de verdiende afronding van 
een mooie en zeer spannende Finale. Wat ons betreft, volgend jaar weer.  
 

FINALE  SKGV - KAMPIOENSWEDSTRIJD   KKP 10 meter,   26  NOVEMBER 2015

bn bar schot nr. Totaal tienden

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 b 13 14 15 16 17 18 19 20 b

1 14156 Martin Wigtman 6340 6 b 8 9 10 8 9 6 10 9 7 8

Scherpenzeel 9 10 10 9 9 8 8 8 6 10 10 171 179,4

2 59300 Frank Niermeijer 6340 3 b 7 9 9 8 8 8 10 7 10 7

Scherpenzeel 9 9 8 9 9 8 9 10 7 10 8 171 178,4

3 53238 Floris van de Vliert 6390 2 7 9 8 8 9 9 9 8 8 10

Bennekom 9 10 4 9 9 8 7 10 151 160,1

4 168373 Hein Druijff 6370 5 10 10 6 8 8 8 4 9 9 7

Barneveld 9 9 8 5 8 5 123 129,2

5 105883 Marco van Barneveld 6370 8 9 9 7 8 9 5 3 9 10 9

Barneveld b 9 9 10 10 7 113 129,1

6 110457 Jhon Baan 6340 4 8 6 8 7 7 8 9 8 9 10

Scherpenzeel b 8 8 9 96 110,8

7 69745 Ad Verdam 3180 7 8 9 9 8 7 7 9 7 0 9 73 77,1

Achterveld

8 53237 Henk van de Vliert 6390 9 8 7 8 8 7 5 8 7 58 63,4

Bennekom  
 

PROGRAMMA  REGIO MIDDEN - VELUWE EO    2016 

 

2016 

 
12 januari 2016 dinsdag Bestuurderswedstrijd Ermelo 

  

  2 februari 2016 dinsdag Cup liggend te Otterlo 

 

20 februari zaterdag Finale Kamp.wedstr.12m KKG 

 

15, 16 febr, of 7 maart  Poule C, Cup KKG 

 

22, 23 febr. of 8 maart  Poule A, Cup KKG 

 

29 febr, 1 of 14 maart  Poule B, Cup KKG 
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  1 maart 2016 dinsdag PW's geteld en wel ingeleverd 

 

22 maart  2016 dinsdag Finale Valleicup KKP 

 

19 april 2016 dinsdag Valleicup KKG, 12m kn 

 

10 mei 2016 dinsdag Valleicup KKK, 12m kn - 50m lg 

 

17 mei 2016 dinsdag ALV - SKGV 

 

  4 juni 2016 zaterdag Zomerwedstrijd te ede 

 

15 oktober 2016 zaterdag Jeugddag te Barneveld 

 

8, 10 & 11 november di-,do-,vrijdag Kampioenswedstrijd KKP 

 

15 november 2016 dinsdag ALV - SKGV 

 

24 november 2016 donderdag Finale KKP 

 

 

 
het Kampioensteam KKP 2015 

Staand van li naar re: Ad Verdam, Frank Niermeijer, Floris van de Vliert, Martin Wigtman en Henk van de 

Vliert 

knielend: Marco van Barneveld, Hein Druijff en Jhon Baan 
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Europese Commissie wil verscherping wapenwetgeving 

't Is weer zo ver. Hoe bestrijd je het illegaal vuurwapenbezit?  Inderdaad, door het legaal 
vuurwapenbezit te beperken. Het is algemeen bekend dat elke zich zelf respekterend terrorist 
netjes voor z'n Kalashnikov en z'n handgranaten een machtiging aan komt vragen, uiteraard 

keurig netjes vergezeld van het welbekende gekkebriefje, het ultieme middel om excessen uit 
te bannen. Het zal dan ook niemand verwonderen dat deze  heilzame gedachte eindelijk ook 

tot de Europese Commissie begint door te dringen. U weet wel, die commissie van 
dikbetaalde wijze mensen die zelfs te incompetent zijn om te helpen donderen, zoals ze in 
België plastisch uitdrukken. Wanneer onze Erasmus in deze tijd geleefd had, zou hij spontaan 

zonder aarzelen zijn 'Lof der Zotheid'  aan Brussel hebben opgedragen.  
Inmiddels doen er ook op internet verontruste protestlijsten de ronde, niet dat het veel zal 

helpen, van de stem van het volk hebben ze in die contreien nog nooit gehoord:  
https://www.change.org/p/council-of-the-european-union-eu-you-cannot-stop-terrorism-by-
restricting-legal-
gunownership?recruiter=432481746&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_cam
paign=share_email_responsive 
 

Bijgaand voorts een schrijven van de KNSA, gepubliceerd in hun laatste Nieuwsbrief. Voorts 
een interessant artikeltje uit Australie, waar men inmiddels ook met dat soort symboolpolitiek  

- het geeft niet wat je doet,  als je maar wat doet - geconfronteerd wordt. Het is overgenomen 
uit het blad Wapenfeiten van de Vereniging van Nederlandse Wapenverzamelaars (VNW), 
november 2015. 

 
'Al enige tijd wordt binnen de Europese Commissie gewerkt aan nieuwe maatregelen voor wat 

betreft het legaal wapenbezit in Europa, als onderdeel van een palet aan maatregelen in de 
strijd tegen het illegale wapenbezit en de  illegale wapenhandel (georganiseerde misdaad, 
terrorisme en cybercrime). De wapenwetgeving (EU Firearms Directive) moet herzien 

worden, om o.a. de toegang tot wapens door criminelen en terroristen te beperken en om 
onduidelijkheden weg te nemen vanwege de verschillende wetgevingen van de lidstaten, 

teneinde de taak van de Nationale Politie te vergemakkelijken. 
 
Deze herziening van de wapenwetgeving lijkt nu, als gevolg van de aanslag in Parijs op 13 

november 2015, in een stroomversnelling te geraken, door de verscherpte maatregelen die 
vooral op instigatie van Frankrijk worden voorbereid. Zo worden er voorstellen gedaan om 

het particulier bezit van bepaalde semi-automatische wapens aan banden te leggen. Nog niet 
duidelijk is op welke wijze en welke semi-automatische wapens het betreft.  
 

Hoe het ook zij, de consequenties daarvan kunnen groot zijn voor de schietsport binnen de 
Europese Unie. De KNSA is fel gekeerd tegen deze nieuwe plannen die de schietsport ook in 

Nederland ernstig kunnen duperen. De KNSA is bovendien van mening dat er geen enkel 
verband is tussen de verschrikkelijke aanslag in Parijs en de schietsportbeoefening in 
Nederland en in de overige Europese landen. Het is onterecht om de gevolgen van die 

aanslag af te wentelen op de schietsportbeoefening. 
 

De KNSA benadrukt nogmaals dat er een strikte scheiding bestaat tussen illegale en legale 
wapens en dat de lidstaten van de Europese Unie en ook de Europese Commissie zelf dat 
goed voor ogen moeten blijven houden.  

 
De voorgestelde plannen voor herziening van de EU Firearms Directive zullen nu aan het 

Europees Parlement en de Europese Raad worden verzonden ter behandeling en spoedige 
aanname. Het doel is de nieuwe maatregelen in juli 2016 in te voeren. 
 

De KNSA zal daar waar dat binnen haar mogelijkheden ligt, zoveel mogelijk invloed 
uitoefenen om de uitvoering van de plannen zoals die nu ter tafel liggen en die de schietsport 

https://www.change.org/p/council-of-the-european-union-eu-you-cannot-stop-terrorism-by-restricting-legal-gun-ownership?recruiter=432481746&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_email_responsive
https://www.change.org/p/council-of-the-european-union-eu-you-cannot-stop-terrorism-by-restricting-legal-gun-ownership?recruiter=432481746&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_email_responsive
https://www.change.org/p/council-of-the-european-union-eu-you-cannot-stop-terrorism-by-restricting-legal-gun-ownership?recruiter=432481746&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_email_responsive
https://www.change.org/p/council-of-the-european-union-eu-you-cannot-stop-terrorism-by-restricting-legal-gun-ownership?recruiter=432481746&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_email_responsive
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kunnen schaden, te voorkomen. De KNSA doet dat met haar contacten op nationaal niveau en 

op internationaal niveau en het KNSA-bestuur roept zijn leden op die bekend zijn met 
parlementariërs binnen de Europese Unie, om ook hun invloed aan te wenden'. 
 

 

 
 
 

 

 

R 

                     

30 november 2015 


