PROGRAMMABOEKJE 25 MEI 2014

Voorwoord door de Hoofdman
Nederlands kampioen, een prachtige prestatie. Een
prestatie om trots op te zijn. Maik Vloet, Mörgan Veekens,
Theo Kuijpers en Marcel de Vos verzorgden een spanning
die te snijden was. Het was op 26 mei 2013 in Nieuwkuijk.
Ze waren met een gezellige club schutters, op een
enigszins frisse dag. Soms een bui regen maar dat kan een
doorgewinterde schutter niet deren.
Er waren een dertig tal teams waar tegen geschoten moest worden. Gelukkig
bereikte ze de finale. Maik schoot als eerste, raak! De spanning liep hoog op, ook
onder het publiek en natuurlijk de concurrentie. Mörgan aan schot. Zijn pet werd
omgedraaid, uiterste concentratie, het schot en raak natuurlijk! Iets een ontlading
en daarmee bedoel ik niet het kruit van de kogel. Een waar feest. Nederlands
kampioen! Het thuisfront werd gebeld, want die zaten in spanning te wachten op
de uitslag. Meestal komt er altijd wel één van de schutters of een korps terug met
een mooie prijs. Snel de drumband ‘opgetrommeld’ en andere thuisblijvers. Met
z’n allen in café De Zandpoort wachten tot onze kampioenen terug kwamen. We
hebben hen gehuldigd en er nog een heerlijk pilske op gedronken.
Ik wil Maik, Mörgan, Theo, Marcel en natuurlijk niet te vergeten; alle andere
Guuningse schutters hartelijk bedanken. jullie hebben het Sint Anthonius en Sint
Nicolaasgilde Groeningen mooi op de kaart gezet.
Aan alle bezoekers van de Nederlandse kampioenschappen vrije hand 2014 wens
ik veel plezier toe. De organisatie heeft haar best gedaan om het goed te laten
verlopen. Aan alle schutters wens ik een hele sportieve en gezellige wedstrijd toe.
Vooral respectvol naar elkaar. Zorg dat je trots bent om een schutter te mogen zijn.
Met Gildegroet,
De Hoofdman
Berni Kusters

Voorwoord Beschermheer
Het afgelopen jaar is er een prachtige overwinning
behaald die mij erg trots maakt. Maar liefst 30 viertallen
streden om de landelijke titel. Na het inschieten waren er
slechts vier viertallen die het maximale aantal van twaalf
punten wisten te behalen, waaronder het viertal Maik
Vloet, Mörgan Veekens, Theo Kuijpers en Marcel de Vos. Zij
slaagden erin om het Nederlandse Kampioenschap binnen
te halen, een zeer bijzondere prestatie. Dit Groenings
viertal was het enige dat geen schot had gemist.
Er kan dan ook worden teruggekeken op een geweldig Nederlands
Kampioenschap. Met als bijzondere bonus, het recht om vandaag het Nederlands
Kampioenschap Wipboomschieten Vrije Hand te organiseren.
Het is een dag die voor mij als beschermheer van het gilde een speciale betekenis
heeft. Het gilde staat voor broederschap en voor elkaar klaar staan, maar ook voor
presteren. En ik weet zeker dat de schutters van het St. Anthonius- en
St. Nicolaasgilde, evenals alle schutters van de andere gildes dat vandaag ook
weer laten zien.
Ik wens u allen een prachtige sportieve dag veel en heel veel succes.
Beschermheer van het gilde en burgemeester van Boxmeer
Karel van Soest

Programma NK Vrije Hand schieten op zondag 25 mei
Inschrijving
Ieder lid, van een schuttersvereniging of gilde, kan zich op zondag 25 mei 2014
aanmelden bij het secretariaat van het St. Anthonius & St. Nicolaasgilde te
Groeningen om aan het NK deel te nemen.
Tarieven
Inschrijfkosten bedragen: € 7,50 per deelnemend viertal/korps
€ 2,00 per deelnemende schutter per onderdeel
Koning gratis
Reglement
Er zal worden geschoten volgens de regels van de Federatie van
Schuttersverenigingen op de wipboom in Nederland. Dit reglement ligt ter inzage
op het secretariaat.
Programma
11.00 uur Opening door de hoofdman en de voorzitter van de Federatie
11.10 uur Start verkoop schietkaarten en aanvang van de schietwedstrijden
12.30 uur Einde verkoop en inleveren Viertal/Korpskaarten
14.00 uur Einde verkoop persoonlijke schietkaarten en inschrijvingen Koningen
15.00 uur Einde inschieten en start Koning schieten
18.00 uur Huldiging Nederlands Kampioen Viertal
Huldiging Persoonlijk Nederlands Kampioen en Koning
18.30 uur Vervolg schietwedstrijden en aansluitend prijsuitreiking
Munitie
Conform het reglement van de Federatie, verstrekt het St. Anthonius & St.
Nicolaasgilde de munitie onder de boom waar geschoten wordt. Er wordt
geschoten met standaard CCI munitie.
Algemeen
Schieten met andere munitie dan verstrekt door het St. Anthonius & St.
Nicolaasgilde leidt tot diskwalificatie van de gehele vereniging.
Prijzen per onderdeel
Nederlands Kampioenschap Viertal
Nederlands Kampioen Vrije Hand
Nederlands Reserve Kampioen Vrije Hand
Koning
Korps Vrije Hand
Personeel opgelegd
Personeel Vrije Hand

1 beker en 4 medailles
1 beker en 1 medaille
1 beker
1 koningskruis
10 bekers
10 bekers
10 bekers

De Federatie van Scherpschuttersverenigingen
“op de wipboom” in Nederland
Het Nederlands Kampioenschap Vrije Hand schieten wordt gehouden onder
toezicht van het bestuur van de Federatie en de organiserende vereniging. Aan
het Nederlands Kampioenschap kan alleen worden deelgenomen door schutters
die lid zijn van een vereniging die aangesloten is bij de Federatie.
Deelname
Elke vereniging kan met meerdere viertallen deelnemen. Een schutter kan
maar één keer in een viertal worden ondergebracht. Bij binnenkomst van het
schietterrein is elke deelnemer verplicht het schietregister te tekenen en is er de
mogelijkheid om het schietpaspoort af te laten stempelen.
Hulpmiddelen
Het gebruik van optische richtmiddelen is verboden. Een normale bril of
zonnebril is toegestaan. Uitgangspunt is dat geen vergroting of verkleining van
het doel middels het vizier of ander hulpmiddel mag plaatsvinden. Fysische of
elektronische richtmiddelen, zoals laserstraalvizieren zijn verboden. Schieten met
andere munitie dan verstrekt door het St. Anthonius & St. Nicolaasgilde leidt tot
diskwalificatie van de gehele vereniging.
Wetgeving
De geweren moeten steeds met open grendel of blok en met de loop omhoog
worden gedragen op het schietterrein. Buiten het schietterrein moet het wapen in
een foedraal of koffer zitten.
Op het schietterrein is het meenemen van alcoholische dranken niet toegestaan.
Personen die onder invloed van alcoholische dranken verkeren en/of zich
hinderlijk gedragen en/of anderen uit concentratie brengen en/of zich onsportief
gedragen en/of de wedstrijd onnodig vertragen worden uitgesloten van de
wedstrijd en worden verzocht het schietterrein te verlaten. Iedere schutter is
verplicht verzekerd te zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid.
Verantwoordelijkheid van de schutter
Het bestuur van de Federatie en de organiserende vereniging nemen geen enkele
verantwoording op zich voor ongelukken of schade van welke aard dan ook, door
een der schutters, hetzij door schuld, onvoorzichtigheid of nalatigheid aan derde
toegebracht.
>>>

Als het regelement niet voorziet
Het bestuur van de Federatie en de organiserende vereniging zijn
verantwoordelijk voor het verloop van het kampioenschap. Bij eventuele
geschillen beslist het bestuur van de Federatie in overleg met de organiserende
vereniging.
Consumpties
Het nuttigen van eigen meegebrachte drank en etenswaren is niet toegestaan.
Er is een consumptieprijs van €1,50 voor alle consumpties voor eten en drinken
vastgesteld. Koffie en thee: €1,00

Belangrijke informatie
Schietterrein
Het schietterrein van het St. Anthonius & St. Nicolaasgilde heet de Lêmse Kuul en
is gelegen aan de Maasstraat te Groeningen. Het parkeerterrein is gelegen naast
Maasstraat 15,
Routebeschrijving vanuit richting Eindhoven/Den Bosch
Neem vanaf de A73 afslag Vierlingsbeek (afslag 7) - Ga rechtsaf richting
Vierlingsbeek - Volg de weg en blijf deze ook na de spoorwegovergang volgen
tot in Groeningen - Op de T-splitsing in Groeningen linksaf - Ga na 250 meter de
Maasstraat in - Na 300 meter bent u gearriveerd.
Legitimatieplicht
Bij het afstempelen van het schietboekje graag legitimeren of het KNSA pasje
tonen.
Alcohol en veiligheid
Er mag geen alcohol worden gedronken onder de schietbomen.
Realisatie
De realisatie van dit NK Vrije Hand wordt mede mogelijk gemaakt door
De Vrienden van het Gilde.
Tentoonstelling
In het gildegebouw is een tentoonstelling van de schutterij van Groeningen door
de jaren heen te bezichtigen.
Colofon
Tekst en samenstelling: Menta de Vos
Layout en print: Grafisch Vierlingsbeek

De organisatie van het NKVH 2014 is in handen van het kampioensviertal van 2013:

vierlingsbeek

