
1 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Digitaal nieuwsblad van de S.K.G.V. 

Digitale versie 

59
e
 jaargang no.7                  SEPTEMBER 2015 

________________________________________________________________ 
Bestuur SKGV 

 

Voorzitter  : J.M.D. Zwakman 

Secretaris : A.v.Veldhuijzen, De Brink 106, 3703 AT  Zeist 

   atyvveldhuijzen@ziggo.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-VII 

Een verslag van het 50-jarig jubileum te Leusden, graafwerkzaamheden van Grebbelinie-

Museum Hoeve de Beek te Woudenberg, en een verfrissend artikel over het Zwitserse 

Feldschiessen van Jan Paul Loeff.  R. 

 

JEUGD,  ZATERDAG 17 OKTOBER 

De Eendracht Barneveld nodigt de Jeugd en haar 

begeleiders uit voor een sportieve ontmoeting op 

zaterdag 17 oktober.  

Voor de jeugd traditioneel luchtschieten op de bekende 

disciplinen, en daarna onder begeleiding KKG 50 meter 

opgelegd; voor de begeleiders 50 meter KKG opgelegd.  

Voor de liefhebbers 50 meter Optiek zittend. Tussendeur 

vlees aanbranden. 

Kosten € 5, - per persoon. Zaal open vanaf 13.30 uur.  

Prijsuitreiking Lucht om 16.00 uur; KKG om 17.00 uur.  

 

Gaarne uiterlijk één week van te voren het aantal deelnemers opgeven in verband met het 

inslaan van de victualiën bij hvzanten@telfort.nl  of   info@eendracht.net 

 

 

Sv Leusden 50 jaar 

Natuurlijk, er zijn meer dan honderdjarige verenigingen onder u waar smadelijk wordt 

gelachen over zo'n vijftig jaar verenigingsleven, maar in de tegenwoordige tijd valt het niet 

meer mee om mensen zelfs maar vijftig jaar enthousiast te houden. In 1967 trad Leusden ook 

toe tot de SKGV, de Kring zoals die in die tijd ook wel kortweg werd genoemd.  

 

 
Jaarverslag SKGV 1967 

 

De liefde wasechter van korte duur. In het Jaarverslag 1969 lezen we tenminste 'Het leden 

aantal bedraagt 16 leden daar Zeist afgevoerd is, en Leusden bedankt heeft'. Het zal z'n reden 

wel gehad hebben, maar, zoals Dirk Meerveld, de huidige voorzitter benadrukte, in de 

tachtiger jaren hebben we ons weer enthousiast aangemeld. Het zij ze vergeven. 

mailto:hvzanten@telfort.nl
http://www.skgv.nl/
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De receptie werd in restaurant De Roskam te Achterveld gehouden, op zich een 

gerenommeerde lokatie, hoewel het mooier geweest zou zijn in het eigen honk. O ja, er zijn 

wel reële mogelijkheden geweest in het verleden op een fraaie eigen accommodatie, maar het 

lot en laten we zeggen 'koudwatervrees'  heeft anders beslist. De vereniging  behelpt zich dus 

maar met de banen van Achterveld, Barneveld en Ede. Het is wel eens anders geweest. 

 

     
  wethouder Dragt met de erepenning           twee leden van het eerste uur 

 

Een korte terugblik. De vereniging is in 1965 opgericht voor vier enthousiaste schutters, onder 

andere David Zoetmulder en Hans Muller. De vereniging schoot groot kaliber geweer op de 

Leusderhei, klein kaliber in Achterveld. Met name de Leusderhei was het visitekaartje van de 

vereniging. Er zijn vele nationale en internationale wedstrijden georganiseerd; met name op 

het gebied van historische wapens verwierf de vereniging zich in die tijd internationale faam.  

In 1975 beschikte de sv Leusden zelfs over een eigen kleiduivenbaan, de Vlucht. Zo'n 15 jaar  

kon daar geschoten worden, tot in 1990 het doek viel. Er kwam geen alternatief, zodat ook het 

ledental daarna hard achteruitging. 

De volgende klap was de sluiting van de Leusderhei, naar verluid omwille van het 

geluidsniveau. Gelukkig niet de nekslag, een aantal leden liet zich niet uit het veld slaan. De 

vereniging bestaat nog steeds, de gezelligheid in de club is niet aangetast en sportieve 

prestaties worden er nog steeds geleverd. 

 

     
 nog  twee leden van het eerste uur           Ede, Barneveld en Hoevelaken, eensgezind  

 

Wethouder Dragt overhandigde de voorzitter een fraaie tuil bloemen, vergezeld van een leuke 

cheque, een klein begin voor de nieuwbouw. Als herinnering ontving hij de veelkleurige sv 

Leusdener Erepenning. De kersverse voorzitter van het KNSA-distrikt, Frits van Eck, in z'n 

eerste optreden, overhandigde het prachtige KNSA-bord, en natuurlijk vertegenwoordigers 

van SKGV en verenigingen.   

 

Dan rest tenslotte een woord van lof, zicht op een eigen onderkomen, en wie weet nog eens 

een tijdspanne van minimaal 50 jaar. 
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PROGRAMMA  REGIO MIDDEN - VELUWE EO    2015 - 2016 

 

17 oktober 2015 zaterdag jeugd, bbq en 50m te B'veld 

 

17 november 2015 dinsdag ALV 

 

10 t/m 13 november di-, do-, vrijdag Kampioenswedstrijd KKP 

 

19 november 2015 donderdag Finale KKP te Barneveld 

 

 

2016 
 

  2 februari 2016 dinsdag Cup liggend te Otterlo 

 

  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 

 

15 oktober 2016 zaterdag Jeugddag te Barneveld 

 

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

 

15 november 2016 dinsdag ALV - SKGV 

 

17 november 2016 donderdag Finale KKP 

 

 

 

Feldschiessen 

Het volgende artikel is ontleend aan het blad 

Wapenfeiten, een uitgave van de Vereniging Nederlandse 

Wapenverzamelaars, (VNW), door ir J.P.Loeff, voorzitter. 

Loeff vertegenwoordigde Nederland op de internationale 

bijeenkomst van wapenverzamelaars, de Fesac te Zürich. 

Bij die gelegenheid nam hij ook ter ontspanning deel aan 

het Zwitserse Feldschiessen. Het artikel ademt een 

verfrissende Zwitserse geest uit, welke ik u niet wilde 

onthouden. Het is even heel wat anders dan de benauwde 

en angstige Nederlandse betuttelingsgeest met z'n  kleingeestige en bange overheid. Ik geef 

het woord aan Jan Paul Loeff: 

 

Federation of European Societies of Arms Collectors (FESAC) 2015 

4,5 en 6 juni 2015 Zürich 

 

Door Jan Paul Loeff, 

Voorzitter Vereniging van Nederlandse Wapenverzamelaars (VNW) 
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Begin juni was de jaarlijkse conferentie van FESAC, de overkoepelende club van 

wapenverzamelaars verenigingen in Europa. Deze keer was de bijeenkomst in Zürich, 

Zwitserland georganiseerd. De voorzitter van de 

VNW woonde de driedaagse happening bij. Hij 

doet hier verslag. 

Deze bijeenkomst is een mengsel van vergaderen, 

netwerken en ook plezier maken. De eerste dag 

werd besteed aan het bezoeken van een tweetal 

privé militaire musea die nauw samenwerken. 

Privé musea, vol met compleet gebruiksklare 

wapens. De tweede dag werd er tot laat vergaderd. 

De derde dag waren we welkom bij het 

'Feldschiessen'.                                de schietpunten ► 

 

Cultuursnuiven en sport bedrijven in één. Zo kan je het traditionele Zwitserse Eidgenossische 

Feldschiessen het best beschrijven. Het is de grootste schietwedstrijd ter wereld met 

tienduizenden deelnemers over het hele land. De deelnemers aan de FESAC conferentie 

mochten, onder begeleiding, ook mee doen en met ieder 18 schoten op pistool en op geweer 

was het een wedstrijd waarvoor je veelzijdig moest zijn. 

Geen proefschoten, het eerste schot telt meteen. Bij pistool lagen er pistolen 49 (SIG 210) en 

75 (SIG 220) op de baan. De wedstrijd bestaat uit 3 schoten schot voor schot geladen in 20 

seconden per schot. Daarna telkens een serie van 5 schoten in 50, 40 en 30 seconden. Dat is 

ruim tijd maar de eerste neiging is een te hoge vuursnelheid aan te houden. Dat kost dus 

punten en is onnodig. Er mag zowel enkel als dubbelhandig geschoten worden.  

Bij geweer was het een gelijk verdeeld veld met allemaal een PE90, het huidige militaire 

geweer in Zwitserland. Hierbij worden de eerste zes schoten schot voor schot afgevuurd 

waarbij ieder schot op de elektronische schijf wordt weergegeven. Daarna een serie waarbij 2 

x 3 schoten in ieder 60 seconden worden afgegeven en als laatste 6 schoten in 60 seconden. 

 

 
de baan, met links tussen de bomen de boerderij (pijl) 
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Erg snel gaat dus het niet maar het is een leuke discipline om te doen. De geweren waren 

overigens privé eigendom van de begeleiders. De jongeman die naast mij lag begon na het 

eerste schot meteen aan het vizier te schroeven want het kwam erg hoog af. Na de eerste serie 

van drie vond hij nog een correctie nodig. Die mannen hebben daar overigens hun eigen 

variant van het Zwitserse militaire zakmes voor, gemaakt door Wegner, genaamd het 'Grünig 

& Elmiger' mes (afbeelding boven). Uiteraard voorzien van de gereedschappen nodig voor de 

fijnverstelling van het dioptervizier. 

Samen opgeteld wegen de pistoolschoten met tien punten per schot meer dan de 

geweerschoten met vier punten per schot maximaal.  

Tot zover de sport, maar waarom 'cultuur'? 

Iemand die het heeft meegemaakt, dat Feldschiessen, kan die vraag beantwoorden, maar we 

zullen de niet ingewijden helderheid verschaffen. Toen we met de auto  in de buurt van de 

schietbaan kwamen was dar een alleraardigst meisje dat in een oranje hesje het verkeer stond 

te regelen. Ze zal geen veertien jaar geweest zijn. Ze zag ons en raadde meteen 'zum 

Feldschiessen?'. Ja, dat wilden we graag. De weg, net buiten de bebouwde kom, was vol met 

meisjes in kleurige spotkleding. Allerlei kleuren en allemaal vrolijk kletsend. Een eindje 

verder, op een strategisch puntston nog een verkeersregelaar. Dezelfde vrolijke vraag en 

ongeveer dezelfde leeftijd en nog steeds overal die kleurrijke grietjes. De schietbaan bleek 

meteen naast een complex voetbalvelden te liggen waar een toernooi voor meisjes plaatsvond. 

Niemand die vreemd opkeek van de schutters, van de knallen en de drukte. Gewoon sport in 

twee soorten naast elkaar. Als we over een schietbaan praten dan hebben we het ook over een 

serieuze baan; 30 schietpunten 300 m, 20 op 50 m en 10 op 25 meter. Vanaf de rechter 300 

meter schietpunten lag een boerderij gewoon links in het 

schootsveld. Niets aan de hand .. daar schiet men toch 

gewoon niet op. Tijdens het wachten kwamen er meer en 

meer Zwitsers aanrijden op motorfietsen, gewone fietsen 

of in de auto. Daarna kwam de lijnbus met schutters. 

allemaal met het geweer op de rug. Foedraal .. niets geen 

foedraal, gewoon open en bloot. geen magazijn erin 

maar verder geen restricties. 

Is dit laatste werkelijk vrije land was de vraag die bij mij 

opkwam. Een land waar de overheid zijn burgers 

vertrouwd met een militair geweer met munitie thuis, op 

een openbare weg ... overal. een overheid die weet dat 

als ze over de schreef gaan er een volk op kan staan dat 

ze desnoods met de ultieme middelen naar huis stuurt.  

 

                                                 gezellig in de bus, pa met dochter  ► 
                                                (foto Albrecht Simon) 

 

Maar ook een overheid die daar blijkbaar niet bang voor hoeft te zijn. Moeten we hier geen 

lessen uit trekken? Het is een heel andere cultuur en om daar een halve dag actief aan deel te 

nemen was veel belangrijker dan het uitoefenen van sport, hoe leuk dat ook was.  
 

 
de SIG PE90 , vele sportschutters hier ter lande ook welbekend 
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We werden goed begeleid, één man per schietpunt om de zaken in de gaten te houden, maar 

niemand die daar moeite mee had. Vrijheid, ook dit soort vrijheid moet ook zijn regels 

kennen.  

We schoten op die 300 meterbaan op  de linker tien schietpunten. Voornoemd boerderij lag 

daar niet in beeld want je weet nooit wat al die vreemdelingen  die deze vrijheid niet gewend 

zijn zullen doen. 

Na de  wedstrijd,  weer buiten,  waren er nog steeds  al die  vrolijke kinderen op weg naar hun 

voetbaltoernooi. Nog steeds niemand die vreemd opkeek van de gewapende mannen en 

vrouwen die rond liepen om te roepen dat die kinderen door de aanblik van al die wapens met 

geweld geconfronteerd werden en misschien wel slachtofferhulp nodig hadden. Nee, gewoon 

twee sporters naast elkaar op een mooie zonnige dag. 

 

 
ontspannen voetbalstertjesnaast de baan 

 

Cultuursnuiven ... dat was het zeker daar in Zwitserland. Met een militair museum in privé 

handen, een volledig inzetbaar fort en een dagje in de zon met schietplezier. De verschillende 

leden van FESAC keken hiervan op en naast de vergadering was dit misschien nog wel de 

belangrijkste boodschap om over ons oude continent te verspreiden. Echte vrijheid en 

vertrouwen in de mensen bestaat nog...in Zwitserland. Laten we er lering uit trekken 

ir.J.P.Loeff in Wapenfeiten,  'FESAC 2015 4,5 en 6 juni 2015  

 

 

Zeer bijzonder zijn de medailles die op de wedstrijden voor de winnaars 

beschikbaar zijn. Het zijn niet de armoedige blikjes zoals wij die gewend 

zijn, maar bijzonder fraai geslagen dubbelzijdig exemplaren. Elk dorp 

heeft zijn eigen afslag.  De diep geslagen beeldenaar geeft een landschap, 

een dorpsgezicht, een historische schutter, te veel taferelen om op noemen 

weer.   

Inmiddels is men ook overgegaan op zwaar uitgevoerde penningen. Op de foto een voorbeeld. 
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De penning meet ø 56 mm, en is voorzien van een vergulde rand. Ook op de andere zijde is 

een afbeelding geslagen, met de naam van de gelukkige en de prestatie waarvoor het 

eremetaal is verstrekt. 

Om een idee te krijgen van de diversiteit moet u eens rond kijken in de kantine van De 

Eendracht Barneveld. Men heeft daar een verzameling ingericht van de mooiste exemplaren. 

Het zijn medailles, die samen met enthousiaste verhalen door enige leden zijn meegetroond, 

die net als Jan Paul Loeff ook aan het Feldschiessen hebben deelgenomen. 

 

 

R703 

Dit is een wel heel leuk stuk initiatief, dat ik de moeite waard vond, om 

onder uw welwillende ogen te brengen.  

Het u allen welbekende schitterende Grebbeliniemuseum Hoeve de 

Beek aan de Liniedijk te Woudenberg gaat de komende maanden 

grootse plannen uitvoeren. Na een periode van steeds toenemende 

belangstelling, werd het hoog tijd om fors uit te breiden.  

Bij het museum behoren onder andere ook een in de 

Liniedijk uitgegraven, tot op de spijker nauwkeurige  

reconstructie van een loopgraaf uit 1939, alsmede hoog in de 

bomen een originele uitkijkpost. Deze laatste ter uitdaging 

van de jeugd om nog eens - stiekem, als de gids niet oplet -  

'n blik over de voorheen geïnundeerde velden te werpen. 

Bij de uitbreiding komt ook een korte looproute naar een 

R703, recent van z'n grondlast vrij gegraven. Natuurlijk de 

gerechtvaardige hamvraag, wat is in vredesnaam een R703? 

Om te beginnen, het had niets met vrede te maken. Integendeel. Toen het in 1944 voor het 

merendeel van onze oosterburen duidelijk werd dat de Eindoverwinning wellicht nog wel 

even op zich zou laten wachten, begon men in allerijl een verdedigingslinie richting oosten op 

te trekken tegen de vijand; naar werd aangenomen zou die vanuit het zuidwesten komen. 

Midden in het land lag nog een oude vervallen en ontmantelde verdedigingslinie, de 

Valleistelling, meer bekend onder de oude naam Grebbelinie waar mooi gebruik van gemaakt 

kon worden. In allerijl werd de oude linie in verdediging gebracht. Geen sinecure, daar de 

Duitsers vóór de oorlog zich al smadelijk over de linie uit lieten: beton van de kazematten te 

dun, te grote schietgaten; de meidagen van '40 bewezen helaas maar al te zeer hun gelijk. 

Maar ja, steeds weer moest bezuinigd worden; het Nederlandse toverwoord bij uitstek, al 

vanaf 1745, de eerste aanleg van de linie. 

 

     
Martin Wigtman en Henk van Ginkel, Scherpenzeel           't binnenwerk, de vrijwilligers van 't Museum 

 

Van Veenendaal tot Nijkerk werd daarom ook de oude linie onder de naam Pantherstellung 

vanaf oktober 1944 tot begin 1945 uitgebreid met echte bunkers, de zogenaamde R703's. Die 
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R staat voor 'Regelbaute', oftewel standaarduitvoering. Het zijn kolossale gevaarten, 9,3 x 7,5 

meter,  

 
 

bij een hoogte van 5,3 meter; de wanden en dak  zijn 2 meter dik, bestemd voor een 

pantserafweerkanon van 88 mm. Dit formidabele kanon was in staat om elke toenmalige tank 

te knakken als een chocoladen ei. 

De Stellung heeft nooit z'n beoogde functie vervuld. De vijand kwam uit het oosten, dus zaten 

de schietgaten aan de verkeerde kant. Desondanks is hij nu onlosmakelijk met de Grebbelinie 

en haar geschiedenis verbonden. Er zijn van de oorspronkelijke 24 nog 10 bunkers behouden 

gebleven. De bunker aan de Lange Steeg te Leusden is inmiddels ingericht als museum.  
 

      
en dat is 'm dan; hij lag ingegraven tot aan de bovenset grijze lijn op de gevels; binnen driekwart vol 

 

En bij het Museum Hoeve de Beek  bevindt zich eveneens een begraven exemplaar nabij de 

Pothbrug - de brug over het Valleikanaal, plaatselijk bekend als het schapebruggetje - te 

Woudenberg. Om deze bij het Museum te kunnen voegen, moest hij, de bunker dan, eerst 

worden uitgegraven.  

Eigenaar Staatsbosbeheer gaf haar fiat, de Provincie Utrecht regelde een bescheiden subsidie 

en de gemeente Woudenberg verleende direct alle medewerking. Onder kundige leiding van 

Martin Wigtman, Scherpenzeel - naast gedreven sportschutter ook gedreven gids bij het 
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Museum -   werd op maandag 17 augustus een aanvang gemaakt met de uitgraving. Geen 

sinecure, daar niet alleen het zand der jaren hoog lag opgetast, maar de bunker blijkbaar ook 

een uitgelezen depot is geweest voor het uit het oog verwijderen van ongerief. De verdenking  

bij het naderen van de bodem rustte dan ook - afgaand op zekere tekenen - zwaar op de 

plaatselijke schapeboer. 

Met de vele vrijwilligers uit Woudenberg, Scherpenzeel, Renswoude en zelfs Barneveld was 

de klus in twee dagen gepiept. Nee, het kanon was helaas weg; maar dat heeft er 

waarschijnlijk ook nooit in gestaan. Veel sporen wijzen er op, dat de bunker in zeer grote 

haast is vervaardigd, maar nooit echt helemaal gereed is gekomen. De bunker staat er thans 

weer in z'n oude 'glorie' bij, in afwachting van de komst van de belangstellenden,  en niet 

geheel onbelangrijk - 's-winters - de vleermuizen. Alleen jammer dat de hoosbui van zaterdag 

op zondag na de ontgraving even voor een ouderwetse inundatie zorgde. Maar vooruit, het is 

maar 7 cm water (en slik). 

In het voorjaar is het Museum gereed, en zal de bunker als de vleermuizen zijn gevlogen 

onder leiding van een gids kunnen worden bezichtigd. 

 

 
De twee linies  gebroederlijk vereend, de Grebbelinie en de Pantherstellung, samen zwijgend rustend in de last 

der jaren 

 

 

NK te Helmond. 

De NK ‘standaard, militair en veteranen geweer’ werd 

op zaterdag 12 september bij de sv De Helm te 

Helmond gehouden. Het is een prachtige 100-meter 

baan, de moeite waard om er wat meer over te 

vertellen. 

De baan was van oorsprong ontworpen en gebouwd 

voor de politie. De schietvereniging mocht er toen 

gebruik van maken. In die tijd lag de baan aan de 
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uiterste rand van Helmond; bijna in het open veld. Dat zal ook de reden geweest zijn dat hij 

als open schermenbaan is uitgevoerd, zoals op google was te zien (links). In de loop der jaren 

is er veel veranderd. De baan ligt nu aan alle zijden geheel ingeklemd in een industrieterrein 

van dertien in het dozijn. Het is ondanks de oude voorkennis nu toch even zoeken. Een 

bescheiden bordje ‘schietbaan’ aan de lokale lantaarnpaal duidde de juiste inrit. 

Niet alleen in de omgeving is veel veranderd. De baan zelf is inmiddels eigendom van de 

vereniging geworden, en deze heeft hem aan haar eigen sportdoeleinden aangepast. De baan is 

inmiddels geheel overkapt. Niet alleen bij het oprukken der ‘beschaving’, tegen eventuele 

geluidsoverlast; een aantal jaren geleden, moest een NK militair geweer halverwege worden 

stilgelegd vanwege een razende stortbui. De schutters bleven weliswaar droog onder het 

overkapte schietpunt, maar de schijven waren niet meer zichtbaar.  

In een groot gedeelte van de nieuwe overkapping is nu een riante lichtstraat ingebouwd. Het 

invallend daglicht heeft een enigszins vreemd effekt op de verlichting op de schijven. Niet dat 

het veel effekt op de scoren had. 

 

 
de schijven lijken door het helle daglicht wat slecht verlicht; is echter niet zo, ruim 1500 lux 

 

De zool van de baan was zand, is nu echter dicht gelegd met kunstgras. Midden in de baan is 

het fraaie logo van de vereniging kunstig ingewerkt.  

De kogelvanger bestaat uit de bekende zandbult. Maar deze loopt wel tot aan de bovenkant 

van het dak, dus zo’n 5 meter hoog. Tijdens het schieten ontstaat geen stofwolk. Op de 

luchtfoto hierboven bevindt de kogelvanger zich links in het vierkante bouwwerk. Dat is zo 

massaal uitgevoerd, omdat er behalve de zandbult nog allerlei apparatuur is ingebouwd, die de 

politie blijkbaar nodig had bij haar schietoefeningen; je kon dan ook met auto en al de baan 

op. 

 

     
schijven vervangen; de geel kleur is echt zo         het schietpunt is inderdaad zo donker als op de foto 

 

De wedstrijdschijven worden op borden geniet. Dat houdt in, dat na elke serie een corvee-

ploeg naar voren moet om de schijven te vervangen.  Niets bijzonders,  goed voor de conditie;  

op de Harskamp vaak usance, en geen mens die er toentertijd kwaad van sprak. 
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De foto hierboven van de schijvenwisselaars geeft een idee van de enorme grootte van de hal 

waar de zandbult in onder is gebracht. Buiten de schijven om is het verder inderdaad zo 

donker als op de foto is weergegeven. Het geluid buiten valt mee; je hoort wel dat er 

geschoten wordt, maar dat is het. Na elven ’s-avonds wordt er trouwens niet meer geschoten, 

ook al ligt de baan in een dan goeddeels verlaten industriewijk.. 

Achter de schutters een waarnemingspost met direct zicht op de baan, thans tevens telburo. 

 

De zeer ruime kantine is bovenop het schietpunt gebouwd. De bar wordt tijdens wedstrijden 

gerund door een echtpaar, geheel op vrijwillige basis. De uitstekende keuken is zeer 

uitgebreid, complete maaltijden worden geserveerd. Zeer professioneel.  

Het is een schitterende 100-meter sportbaan. Sv De Helm heeft er  een gouden greep mee 

gedaan, toen ze deze baan in eigendom konden verwerven. 

 

 
blik op de geheimzinnige 'politieapparatuur' in de ruimte van de kogelvanger 

 

 

R 

                     

 13 september 2015 

 


