
1 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

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

Digitale versie 

60
e
 jaargang no.6                    OKTOBER  2016 

________________________________________________________________ 
Bestuur SKGV 

 

Voorzitter  : J.M.D. Zwakman 

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

   atyvveldhuijzen@kpnmail.nl 

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

Lid : T.v.Veldhuijzen, Veenendaal 

Lid  : vakant 

Redaktie Schutter : hvzanten@telfort.nl  

   site: www.skgv.nl 

De Schutter 2016-Vi 

De uitnodiging voor de ALV, met notulen, evenementen in oktober, al dan niet onder 

auspiciën van de SKGV.  Voorts een interessante speurtocht naar 't verleden. 

R. 

 

Mededelingen. 

Heeft u zich al ingeschreven voor de Postwedstrijden KKG en KKP? En natuurlik niet te 

vergeten uw Kampioensteam voor het veroveren van de fel begeerde Valleicup KKP! 

 

Najaarsvergadering 
Hierbij nodigen wij u uit voor de najaarsvergadering van de SKGV, welke zal worden 

gehouden op dinsdag 15 november 2016 in Café Buitenlust te Achterveld; aanvang 20.00 

uur precies. 

 

Agenda: 

1.  Opening door de voorzitter. 

2. Vaststellen van de agenda. 

3.  Ingekomen stukken, mededelingen. 

4.  Notulen van de Voorjaarsvergadering, gehouden op 17 mei 2016. 

5. Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar H.v. Zanten en T.v.Veldhuijzen. 

6.  Bestuurderswedstrijd SKGV. sv WT Bennekom, Januari 2017  

7.  Vallei Cup liggend, WT Otterlo: 7 februari 2017. 

8.  Postwedstrijd KKG/ KKK, T.v.Veldhuijzen. 

9. Postwedstrijd KKP, Ad Verbeek. 

10. Finale valleicup KKP te Barneveld. Voorstel 21 maart 2017. 

11. Loting SKGV Cup KKG, T.v.Veldhuijzen.  

 Finale dinsdag 18 april 2017, Barneveld. 

12 Valleicup KKK, 12 m knielend en 50 m liggend. Barneveld. A.Verbeek. 2017? 

13. Winter /kampioenswedstrijd, combinatie, 12 m KKG en AK.  

 Frans Tromp, Hoevelaken. Januari 2017, data volgt. 

14. Kampioenswedstrijd 50 meter KKG, mededeling. 

15. Zomerwedstrijd. Prijsuitreiking. 

16. Rondvraag. 

17. Datum Voorjaars ALV, SKGV: dinsdag 16 mei 2017  

18. Sluiting. 

Namens het bestuur, secretariaat: A.v.Veldhuijzen 

Aty van Veldhuijzen, secretaris SKGV  

Bij verhindering afmelden: atyvveldhuijzen@kpnmail.nl 

mailto:hvzanten@telfort.nl
http://www.skgv.nl/
mailto:atyvveldhuijzen@kpnmail.nl
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Nationale Sportweek 

Van 17 tot en met 24 september werd de Nationale 

Sportweek gehouden. De Nederlandse sportverenigingen 

openen dan gastvrij hun deuren om het publiek kennis te 

laten maken met de betreffende sport. En natuurlijk ook 

de schietsportverenigingen om jan en alleman eens kennis 

te laten maken met onze geliefde Schietsport. Bijgaand  

wat impressies van zo'n Open Dag bij enige willekeurige 

schietvereniging in den lande. 

Van deze mogelijkheid is door jong en oud gretig gebruik 

gemaakt. Om  10 uur werden de deuren wijd open gezet 

om de stromen bezoekers et kunnen ontvangen. Al snel 

kwamen de eerste belangstellenden. Bezoekers konden onder begeleiding met luchtgeweer en 

luchtpistool, klein kaliber geweer en klein kaliber karabijn schieten.  Daar werd veel gebruik 

van gemaakt. Door enkele leden werden demonstraties gegeven met zwartkruit en 

grootkaliber wapens. Men kon de pistolen en de geweren die dagelijks gebruikt  

 

         
 

worden door de leden ook even vasthouden. De bezoekers waren ook zeer geïnteresseerd in 

de collectie oude wapens. Ook kinderen wilden graag schieten met de luchtbuks. Het was 

voor sommigen wel lastig om de doelen op de kaart te raken. De indruk van de ruim 

vijfenveertig (45) bezoekers was zeer positief. Ze konden zo alle facetten van de sport 

bekijken en ervaren dat de schietsport een leuke hobby voor hen is. Binnenkort worden alle 

geïnteresseerde mensen uitgenodigd voor een uitgebreide kennismaking met de vereniging en 

de reglementen. 

Bij een andere vereniging stonden evenzo de deuren wagenwijd open. Het weer klaarde goed, 

en het terras was gezellig. De plaatselijke jeugd had wat vriendjes meegenomen, zodat er toch 

geschoten kon worden. En verder graag andere enthousiaste ervaringen ... 

 

      
enthousiaste jeugd     en 'n stralende schoonheid 
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skgv-Valleicup-pistool
-2016-17-1e brief.doc

      
 

 

Misschien herkent u deze brief nog? Inschrijving voor de 

 

 

 

VALLEICUP  KKP 

? 

? 

? 
 

 

 

Stand tot heden: 

-      maar liefst 4 verenigingen hebben zich spontaan aangemeld, 

-     na rondbellen hebben zich alsnog 2 verenigingen aangemeld, 

-  vervolgens zijn nog mails rond gestuurd, echter zonder reactie, 

-  

 
 

              Misschien dat we maar beter enthousiaste damesteams in kunnen zetten ..... 
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Jeugd te Barneveld 

'Jeugd' was voor het schietend merendeel heeeeel vroeger, gelukkig - nog - niet voor iedereen. 

En zo stonden er zaterdagmiddag 15 oktober van dit jaar des Heeren enige goed uitgeruste 

groepen jeugdigen op de Barneveldse stoep, onder het waakzaam oog van de nodige 

begeleiders; vertrouwen is goed, maar controleren is beter. 

De middag bestaat uit drie onderdelen, te weten wedstrijd op Lucht, 50 meter KKG en 

tenslotte vrij bakken, braden en roken in de buitenlucht. Er zijn nog stemmen opgegaan om dit 

laatste tot groter genot ook binnen te doen, maar het weer klaarde gelukkig tegen de middag 

op. We mochten de verenigingen begroeten uit Amersfoort, Driebergen, Hoevelaken, 

natuurlijk Scherpenzeel, Terschuur en niet te vergeten onze eigen jeugd onder bekwame 

keiding van Marlon Fransen-Kamps en Henk van de Bovenkamp. Scherpenzeel was het vorig 

jaar vergeten - hahaha - maar daar zijn woorden over gevallen, dus nu met groot gevolg 

aanwezig. Driebergen met één jeugdlid en één begeleidster, maar dat zou nog een gevoelig - 

voor de heren - staartje hebben. Terschuur had z'n jeugd op de fiets vooruitgestuurd, Cor komt 

zo met de poen en de auto. Veenendaal traditioneel weer afwezig, en Putten was 't vergeten - 

wist van niets; en dat verhaal hebben we eerder gehoord. 

 

Wat betreft de wedstrijd Lucht kunnen we kort zijn. Barneveld op zijn disciplines weer 

kampioen, Geweer en Pistool Opgelegd. Anouk Kleinveld nu voor het laatst de beste, daar de 

onverbiddelijke tijd haar voor het 'Opgelegd' nu anders voorschrijft. Scherpenzeel  idem 

kampioen op zijn onderdelen, Geweer en Pistool Vrij, maar volgend jaar, 2017, doet Anouk 

daar in mee. Nieuwe kansen. 

 

    
 

Na 't Lucht dus het klein kaliber. Twee onderdelen, Liggend en Optiek. Ook de begeleiders 

mochten op dit onderdeel aantonen dat ze op 't schieten nog wat waard waren. De onderlinge 

competentie was vermakelijk. 

De hoogste score 'liggend' was aanvankelijk 93 punten. Meerderen. De Driebergse 

begeleidster, Lieke Renkens, had de dag tevoren al gemaild 'zet de prijs maar vast voor me 

klaar'. Lieke ooit zelf als jeugd in de schietsport begonnen, draagt nu haar kennis over aan de 

hedendaagse jeugd, maar zat aanvankelijk ook op 93, met 1 mouche tweede na Germen van 

de Haar (2 mouches alias inner-tens). Wat nu? 'Dat laat ik niet op me zitten', was de felle 

reactie, en hop, weer de baan op. Het werden er 96, en daar had niemand van terug. 

Ook de jeugd kon zich zo uitleven. Hoogste was in eerste instantie Gernand ter Maaten, tot de 

pupil van Lieke aan schot kwam. Iris van Delft, aankomend schuttertje van 14 jaar, zeg maar 

gerust schut-ster.  Zij maakte er tweemaal 96 punten van, en vond dat ook nog de gewoonste 

zaak van de wereld. Vrouwen! De organisatie stelde voor deze opmerkelijke prestatie een 

fraaie beker ter beschikking; voor Lieke een prachtige kip.  

En dan te bedenken dat op deze vereniging ooit heel lang geleden met furore verkondigd werd 

'als er vrouwen lid worden, bedank ik'; en ter informatie voor onze vrouwelijke elite: dat was 

in het stenen tijdperk, en ze hebben bedankt! en niemand was daar toen rouwig om. 
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Een der Barnevelders, NN  - zelf niet geschoten, faalangst -  kon het toch niet nalaten om 

genieperig bij Germen van de Haar te informeren 'hoe hij het vond om van een meisje van 14 

verloren te hebben'. Maar Germen verblikte of verbloosde niet. In tegenstelling tot de vrager: 

Karakter! met een hoofdletter. 

Onze voorzitter reikte onder het slaan van de nodige kwinken, hem eigen,  de prijzen uit, en 

noodde iedereen voor het betere rookwerk ter bbq. Volgend jaar, zaterdag 14 oktober weer. 

 

     
Erik Donselaar, Scherpenzeel           Dylan Kastermans, Amersfoort 

 

     
 wat zeggen ze ook alweer over roken?          vreemde ingrediënten in 't eten? 
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                                             JEUGD 15 OKTOBER 2016  LUCHTGEWEER

NAAM VERENIGING Totaal Totaal

Lucht 12m KKG 50m liggend optiek

BEGELEIDERS OPTIEK

1 Lieke Renkens Driebergen 0 3 96 96

Germen van de Haar Scherpenzeel 0 2 187 93 94

Cor de Meijer Terschuur 0 92 92

Hans Davelaar Scherpenzeel 0 91 91

Frank Woudenberg Scherpenzeel 0 1 180 89 91

Jasper Ebbeling Amersfoort 0 89 89

Jurrien Pater Barneveld 0 88 88

Bart Wolfswinkel Hoevelaken 0 2 91 91

0 0

STAAND VRIJ M 10 9

1 Erik Donselaar Scherpenzeel 74 37 37 93 93

Wynse Bargeman Scherpenzeel 68 38 30 0

0 0

STAAND OPGELEGD

1 Anouk Kleinveld Barneveld 90 45 45 70 70

Jesse van de Steeg Hoevelaken 85 42 43 83 83

Kevin Berkhof Terschuur 80 37 43 0

Iris van Delft Driebergen 76 41 35 96 96

Angelo Köhler Barneveld 73 34 39 75 75

Troy Klinker Barneveld 65 36 29 66 66

Sam Bouw Terschuur 62 20 42 0

Evert-Jan Versteeg Terschuur 62 25 37 0

0 0

KNIELEND

1 Dylan Kastermans Amersfoort 90 45 45 1 0

Thomas de Groot Amersfoort 86 44 42 0

Daan Bos Hoevelaken 81 38 43 89 89

Steven Boekhout Hoevelaken 80 43 37 0

Kevin Menke Amersfoort 78 42 36 0

PISTOOL

1 Menno van der Horst Scherpenzeel 75 37 38 177 88 89

Derrick Rijksen Scherpenzeel 74 42 32 0

Gernand ter Maaten Scherpenzeel 74 38 36 184 92 92

Mark Ebbering Amersfoort 72 37 35 0

Jasper Ebbering Amersfoort 55 27 28 0

PISTOOL OPGELEGD

1 Robin Kleinveld Barneveld 89 47 42 1 60 60

0 0  
 

 

Brusselse zotternieën 

Op Brussels wapengebied is het wat rustig gebleven de 

laatste maanden. Maar dat wil niet zeggen dat er achter 

de schermen niet keihard is gewerkt, om het 

krankzinnige voorstel van de Europese Commissie (EC) 

tegen te werken. Gelukkig beslist de EC niet over 

wetten, dat doet de Raad van de Europese Unie (RvEU) 

en het Europees Parlement (EP). 

De arrogante en drammerige houding  van de EC onder 

leiding van mevr.Baraskowska, en de domme en leugen-

achtige dingen die zij in de vergaderingen neerlegden, 

hebben de twee beslissende instanties aardig tegen hen in het harnas gejaagd. Hoe dom? Wel, 

om een dom voorbeeld te noemen, de EC wilde ook een verbod  van 'op vuurwapens 

gelijkende' voorwerpen. Concreet zou dat inhouden, dat een voorwerp als op bovenstaande 
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foto, eiervorm, verboden, dan wel verlofplichtig zou worden. Overdreven? Beslist niet!  En 

dat alles in het kader van de Europese terreurbestrijding. 

De commissie IMCO, verantwoordelijk voor de wapenrichtlijnen onder leiding van rapporteur 

Vicky Ford, heeft de zaak grondig aangepakt. In grote lijnen wil men het volgende vast 

leggen. 

Er komt geen algeheel verbod op semi-automatische wapens.  Wel wil men verbieden, om een 

magazijn met een capaciteit van meer dan 20 patronen in uw wapen te stoppen. Echter, een 

magazijn zal  - in tegenstelling tot nu - niet meer onder een essentieel onderdeel komen te 

vallen. Hoe dit dan in de praktijk toegepast moet worden, weten ze zelf ook niet. 

Er komt geen centraal archief van gedeactiveerde wapens, en geen centraal vastgestelde 

medische of psychische onderzoeken van sportschutters. Veel logischer zou het zijn, om dit 

laatste verplicht te stellen voor Europarlementariërs; de doorsnee Europese bevolking  heeft 

zeer ernstige twijfels, of het merendeel dan wel door de screening zou komen. Voor de 

verzamelaars, er komt geen limiet voor antieke vuurwapens 'geproduceerd vóór 1870'. 

Het nieuwe voorstel verdient weliswaar nog niet de schoonheidsprijs, maar er valt wel mee te 

leven. Er kunnen overigens nog wel enige rare compromissen uit de bus komen, want 's-

Brussels wegen blijven tenslotte vrij van gezond verstand en daarmede ondoorgrondelijk. 

In principe moet op 22 november een compromisvoorstel klaar zijn en ter stemming 

voorgelegd aan de plenaire vergadering van het Europese Parlement. Komt het stuk door het 

parlement - en die kans is groot - dan hebben de landen een jaar de tijd voor de implementatie 

... en is de strijd tegen het terrorisme eindelijk een gesloten boek .... 

 

 

* Foudation for European Societies of Arms Collectors (FESAC) is de internationale vereniging voor    

   wapenverzamelaars.  Uit: NVW, Wapenfeiten nr.3, september 2016. 
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PROGRAMMA REGIOMIDDEN - VELUWE & O    2016 / 2017 

  5 november 2016 zaterdag opening kantine Veenendaal   

 

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

 

15 november 2016 dinsdag ALV - SKGV 

 

24 november 2016 donderdag                     Finale KKP    

    2017 ------------------ 2017  --------------   2017   ---------------------  2017 -------------- 2017 

?? januari 2017 ?? Bestuurderswedstrijd te Bennekom 

 

27 januari 2017 vrijdag Jeugd te Scherpenzeel 

 

  7 februari 2017 dinsdag Valleicup liggend te Otterlo 

 

17 februari  vrijdag Jeugd te Barneveld 

 

  1 maart 2017  Postwedstrijd KKG & KKP binnen 

 

10 maart 2017 vrijdag Jeugd te Driebergen 

 

21 maart 2017 dinsdag Cup KKP te Barneveld 

 

18 april 2017 dinsdag Cup KKG te Barneveld 

 

21 april 2017 vrijdag Jeugd te Hoevelaken 

 

  9 mei 2017 dinsdag Cup KKK, 12 & 50 m te Barneveld 

 

16 mei 2017 dinsdag ALV SKGV 

 

  9 juni vrijdag Jeugd te Putten 

 

23 juni vrijdag Jeugd BBQ te Driebergen 

 

14 oktober 2017 zaterdag Jeugd te Barneveld 

 

14 november 2017 dinsdag ALV SKGV 

 

 

Een vooroorlogse  speurtocht 

In een gemeentearchief op de Veluwe troffen we bij 

toeval onderstaande foto aan. Kennelijk een uitbundig 

schietfestijn, zoals dat vroeger gebruikelijk was. 

Natuurlijk waren we razend nieuwsgierig hoe, wie, wat 

en wanneer.  

◄  Het enige wat beschikbaar is, is een onduidelijke foto, dus hoe 

te achterhalen? 

Eerst wordt het contrast vergroot; het resultaat ziet u 

hieronder.. Een aantal dingen vallen op. Het is een 

gemeleerd gezelschap. Veel militairen, burgers en dames. De dames zijn 's-zomers gekleed, 

de foto zal dus omstreeks het midden van het jaar genomen zijn. 
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De prent toont een vrij grote vlakte. Achter de mensen feestelijk versierde erebogen. Op de 

middelste is vaag een soort portret van een militair figuur te herkennen. Op de achtergrond 

nog vager  vele vlaggen, en wel de driekleur (o.a. vlag links). 

Bij sterke vergroting ziet men rechtss een groep dames, met de rug naar de toeschouwer. 

Staan blijkbaar naar en of ander evenement te kijken. Ook is een burger te paard te zien. 

Voorts een militair wachthuisje. 

 

    
burger te paard (cirkel) en groep dames (pijl)                wachthuisje (cirkel) 

 

Kortom een koninklijke feestdag? Bij bestudering van de gezichten blijkt er een bekende 

tussen te zitten, herkenbaar aan z'n karakterstieke baardgroei en pet met embleem. Het is 

onmiskenbaar Antonie van Bummelen, van 1900 tot 1915 voorzitter van de schietvereniging 

Piet Cronjé te Barneveld (1900 - 1945). 

 

               
uitsnede uit de foto                          een foto uit 1902, 2e van links              detail 
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Er zijn nog enig leden van Piet Cronjé te herkennen, waaronder een die in 1902 heeft bedankt. 

We gaan naar het jaarverslag 1902 van Piet Cronjé. Daar lezen we: 

[ ... ] Door een 5 tal leden, die daartoe afgevaardigd waren is deelgenomen aan een 

schietconcours te Apeldoorn. De uislag is evenwel beneden de verwachting gebleven. [ ... ] 

Jaarverslag Piet Cronjé, 1902 

 

Volgende stap, contact opnemen met Koninklijke Scherpschutters te Apeldoorn, KSvdV. Er 

zijn in die periode twee wedstrijden gehouden, een in 1902 en een in 1907. Die in 1907 bij 

gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de vereniging.  Op de regionale wedstrijd van 1902 

waren vele militaire aanwezig, op die van 1907 niet.  Bovendien is Piet Cronjé blijkens 

Notulen en Jaarverslag in 1907 niet in Apeldoorn geweest, wel In Voorthuizen bij DOG. 

 

De aanwezigheid van militairen op een wedstrijd is in die tijd niet verwonderlijk; die mochten 

tot ver in de zeventiger jaren gewoon met de wedstrijden mee doen; oudere schutters 

herinneren zich onderstaande omschrijving nog wel. De verenigingen waren nog weerbaar-

heidsverenigingen, met als statutair doel 'het verhoogen van 's-lands weerbaarheid'. Het Rijk 

verstrekte daarom ook nog de legergeweren.  

 

 
 

Het jaar van de foto is dus vrij zeker 1902. Dan de vraag waarom de banen 

zo feestelijk met groene erebogen en vlaggen versierd zijn.  

 

Op de middelste ereboog bevindt zich een figuur met epauletten. De 

beschermheer van KSvdV was Prins Hendrik, op Donderdag 7 Februari 

1901 met Wilhelmina getrouwd. De foto zou dan wellicht in 1902 genomen 

op een evenement bij gelegenheid van de verjaardag van de kersverse 

gemaal op 19 April 1902.  

De KSvdV meldde echter dat het concours in 1902 van 2 tot en met 20  Augustus is gehouden 

tezamen met de grote Oranjefeesten in die weken, met als laatste dag 31 Augustus, de 

verjaardag van Wilhelmina. Daarom zijn de banen zo feestelijk versierd met erebogen en 

vlaggen. Beschermheer Prins Hendrik deed het openingsschot, en op Woensdag 13 Augustus 

schoot hij z'n wedstrijdserie. Niet slecht, 41 punten. Op de 200 meter werd geschoten op de 

schijf Breda, welke van 1 t/m 12 telde, in die tijd meestal 'staande uit de vrije hand'. 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 bron: site KSvdVeluwe 
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Conclusie. 

Het concours, zoals men toen een wedstrijd noemde, vond dus plaats op de Apeldoornse baan 

aan de Schuttersweg, gelegen aan de buitenkant van Apeldoorn op een ruig terrein zoals op de 

foto. De foto is genomen ergens tussen Zaterdag 2 en Woensdag 20 Augustus 1902; Piet 

Cronjé zal een Zaterdag gepakt hebben, 2, 9 of 16 Augustus. Met al die feestvreugde, 

militairen en Prins Hendrik is de kans groot dat het 2 Augustus is geweest. De figuur op de 

ereboog is dus inderdaad Prins Hendrik. 

 

 
stafkaart 1910 

 

De baan bestaat niet meer. Apeldoorn heeft zich de laatste 100 jaar fors uitgebreid. Op de 

plaats van de oude schietbaan staat nu een huizenblok, exact ter lengte van de oude baan, 200 

meter. De Badhuissprengen direkt  ten zuiden van de baan zijn er echter nog steeds, nu 

Sprengenpark geheten. 

 

 
de oude schietbaan; de lengte is er nog .... 

 

 

 
de enige nog bestaande oude 200 meter buitenbaan, Scherpenzeel aan de Renesseweg 
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dit is wel een extra plaatje waard; de twee topschutters uit Driebergen; 96!  

 

 

Nageijlde berichten. 

De thesaurier van Barneveld deelt mede dat sinds 15 oktober een antieke grendel wordt 

vermist. Met spoed in goede staat terug te bezorgen op straffe van ernstige sancties. 

 

 

 

Schietsportvereniging De Eendracht Barneveld nodigt u uit voor de 

 Kampioenswedstrijd KKP 10 meter 
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welke zal worden gehouden op 

dinsdag 8 november 

donderdag 10 november 

vrijdag 11 november 

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

 

De 8 beste schutters worden uitgenodigd voor de Finale, welke zal worden 

gehouden op donderdag 24 november 

 

 

   Schiet Kring Gelderse Vallei 

 

. 

 

Notulen van de voorjaarsvergadering van de SKGV, gehouden 17 mei 2016 te 

Achterveld. 

 

Deze avond waren 15  van de 17 verenigingen aanwezig. 

Afwezig zonder kennisgeving: De Treffers, Randwijk, Willem Tell Putten.  

 

1:  Opening. 

De voorzitter, Hans Zwakman, opent de vergadering en heet allen welkom. 
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2:  Vaststellen agenda. 
Agenda punt wordt vastgesteld. Punt 13 krijgt aanvulling met punt 13 B. 

 

3: Ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken.. 

 

4: Notulen najaarsvergadering van dinsdag 17 november 2015 

Notulen: over punt 15, de Zomerwedstrijd wordt een opmerking gemaakt. Dit zal bij punt 15 

meegenomen worden. Vervolgens wordt de notulen door de vergadering goedgekeurd. 

 

5: Het jaarverslag van 2015  
Dit wordt door de secretaris voorgelezen. Er zijn geen aanmerkingen over het jaarverslag. 

Jaarverslag wordt goed gekeurd. 

 

6: Verslag penningmeester en begroting 2016 

Verslag en begroting worden ter vergadering rondgedeeld. 

Hv.Zanten, penningmeester licht financieel overzicht van 2016 toe. Er is ruim begroot en de 

contributie 2016 blijft hetzelfde als in 2015. Herman vraagt welwillende aandacht voor tijdige 

betaling. Er zijn vragen noch opmerkingen.  

 

7: Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie 

De kascommissie, bestaande uit Bert Oegema en Ronald Kisjes. Bart Oegema 

doet verslag en adviseert de ALV tot decharge van de penningmeester en idem het bestuur  

voor het gevoerde financiële beleid.  

Bart Oegema is aftredend. Op de vraag wie zich voor volgend jaar wil aanmelden, wordt geen 

gehoor gegeven en wijst de voorzitter, Hans Zwakman, Bert Roseboom van WT Bennekom 

aan. 

De nieuwe kascommissie bestaat uit Ronald Kisjes, Driebergen en Bert Roseboom,  

Bennekom. 

 

8: Verslag en uitreiking SKGV Vallei Cup knielend KKG door T.v.Veldhuijzen. 

Teus doet verslag van de Vallei Cup KKG en vraagt aan ondergetekende, Aty van 

Veldhuijzen om de prijzen uit te reiken. 

 

9: Verslag SKGV Postwedstrijd KKG en KKK door T.v.Veldhuijzen 
Terugloop van deelnemers. Late inzending eer alle kaarten binnen waren. Slechte en late 

betaling dit jaar.1 vereniging heeft de kaarten niet eens teruggestuurd. Er is een vereniging die 

de betaling nog moet doen. Van de 17 korpsen KKG, zijn er 6 niet afgeschoten. Van de 13 

KKK korpsen 3 niet afgeschoten. 34 schutters hebben de wedstrijd niet eens afgeschoten. 

Voor de postwedstrijd gaat Teus dit jaar ook de KKG en KKK liggend meenemen in 1 klasse.  

Korpsen gaan van 4 terug naar 3 schutters. 

 

10: Verslag van de SKGV postwedstrijd KKP door Ad Verbeek van SV Scherpenzeel 

Voor A.Verbeek verslag uitbrengt, neemt de voorzitter, Hans Zwakman het woord. Er is een 

Nieuw record geschoten. Winnaar is het team SV Scherpenzeel en zij ontvangen de record 

Decoratie. 

Vervolgens neemt d Verbeek het woord en doet verslag. Hij vermeldt zeer verheugd te zijn  

met 2 nieuwe verenigingen die zich hebben aangemeld, te weten SV Tyr en SV Leusden. 

Bennekom krijgt in de N klasse 2 mooie bekers uitgereikt. 

De 2
e
 prijs in de H klasse is voor korps SV Pr Hendrik Veenendaal. 

De 1
e
 prijs is in deze klasse voor korps SV de Eendracht Barneveld. 
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11:  Verslag Winter/ Kampioenswedstrijd 2015/2016door Hans Zwakman 
Ook de kampioenswedstrijd is verschoten volgens ISSF. De beste 8 schutters: 30 schoten.  

Finale: 3e, Frank Niermeier, 183 pnt,  2
e
.Giel van de Burgt, Driebergen,186 pnt en 1

e
 Bianca 

Stro-de Graaf met 188pnt. 

 

Pauze 

 

12:  Verslag Valleicup KKK 12 meter knielend en 50 liggend door H.v.Zanten  

Herman doet kort verslag. Er waren slechts 9 deelnemende verenigingen. Barneveld ligt er uit 

en SV Scherpenzeel kwam zowel knielend en liggend als winnaar  uit de bus. 

 

13a:  Verslag SKGV kampioenswedstrijd KKP door H.v.Zanten 

De kampioenswedstrijd werd verschoten op de elektronische banen van SV de Eendracht, In 

deze individuele wedstijd kwam Martin Wigtman van SV Scherpenzeel als winnaar uit de 

bus. . Kampioenswedstrijd KKP 2016: 8, 10 & 11 november 2016.  

 

13b:  Verslag SKGV Vallei Cup KKP door A.Verbeek 

Dit jaar hadden 6 verenigingen zich aangemeld. Ad hoopt volgend jaar op minstens 8 . 

4 Teams hebben zich geplaatst voor de finale. zijn doorgegaan naar de finale in Barneveld. 

In de finale werd Scherpenzeel 1
e
, WT Bennekom 2

e.  
in de kleine finale: de Eendracht 

Barneveld 3
e
 en de Eendracht Terschuur. 

 

14: Verslag en uitreiking ValleiCup KKG liggend door R.Rap 
7 verenigingen waren aanwezig. 1 Vereniging is onverrichterzake naar huis gegaan want zij 

misten een schutter.  

3
e
 SV Scherpenzeel                    281pnt. 

2
e
  SV Leusden                           283 pnt. 

1
e
  SV De Eendracht Barneveld 293 pnt 

De volgende Valleicup liggend wordt gehouden op 7 februari 2017. 

 

15:  Zomerwedstrijd 4 juni 2016 te Ede. 

Het programma:  

Het inschrijfgeld: 8,00 euro voor de 1
e
 discipline, elke volgende discipline 5 euro.  

KKG:  knielend en liggend, 10 schoten. 

KKK: knielend, 10 schoten 

Vrij geweer: liggend 10 schoten. Schijf Woerden. 

Nikkelen Geweer voor korps (3 man) veteranen geweer knielend; kal. .223 niet toegestaan. 

Militairgeweer: knielend en liggend. 10 schoten. Inclusief .223 

 12 meter, 30 schoten.  

 Opmerking vanuit de zaal: weet iemand waar de schijf Loosduinen vandaan komt? Gert 

Nijburg weet te vertellen: vanuit NK 1927 te Nederland gehouden op 300 meter. 

  

16:  Rondvraag.  
Geen rondvraag. 

 

17:  Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering. 

Zeist, 29 mei 2015 

Aty van Veldhuijzen, secretaris SKGV 

 

R 

                     

oktober  2016 


