
  

Club Kampioenschappen Geweer 2017. 
 

Deze kampioenschappen zijn geschoten van 27 Nov. Tot 22 Dec.                                                

Dus iedereen heeft voldoende tijd gehad om deel te nemen.    

Er word 1 prijs per discipline uitgereikt, dus alleen de eerste krijgt een prijs. 

Bij minder dan 3 deelnemers aan een discipline word er geen prijs uitgereikt. 

Er is geschoten in de volgende disciplines en de uitslagen zijn: 

GK Standaard geweer 100Mtr. 

Geen Deelnemers 

KKG 100Mtr. 

Een deelnemer  Peter van Rooij met 284 punten. 

Dus geen prijs. 

KKG Knielend 12Mtr. 

Twee deelnemers, een niet geschoten Rob van Hal 574 punten                                                                                        

Dus geen prijs 

KKG Knielend 50Mtr. 

Twee deelnemers, waarvan Rob van Hal heeft gewonnen met 566 punten.                                          

Dus geen prijs 

KKG Liggend 12Mtr. 

4 Inschrijvingen met als winnaar : Peter van Rooij met 591 Punten. 

KKG Liggend 50Mtr. 

Hier waren 8 deelnemers waarvan er 1 niet geschoten heeft  met als winnaar                                    

Wout Rolffs gewonnen heeft met 597 Punten. 

KKG Opgelegd 50Mtr.                                                                                                                                 

Geen deelnemers 

Militair geweer 100Mtr. 

Twee deelnemers  winnaar Frank Burgers met 271 punten.                                                       

Geen Prijs. 

KKG 100Mtr Optiek.  Drie deelnemers waarvan er 2 niet geschoten hebben.                                  

Jan van Keulen 293 punten.                                                                                                              

Geen prijs. 

Zwartkruitgeweer 100Mtr.                                                                                                             

Geen deelnemers. 

Luchtgeweer Knielend 10MTR. 

Geen deelnemers 



  

Luchtgeweer opgelegd. 

 Hierbij waren 8 deelnemers waarvan er1 niet geschoten heeft. Met op de tweede plaats  

Jan Manders met 408 punten. Maar Maria Koenen was de sterkste met 412.4 

Luchtgeweer staand 10Mtr. 

Bij de Senioren waren er 2 deelnemers waarbij                                                                            

Joop v.d. Wielen de hoogste serie schoot met 388.5  

Dus geen prijs. 

De meest gestegen schutter is : Marco Gerrits met 40.4 punten. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

       Club Kampioenschappen Luchtgeweer    

                                  Jeugd                                                                                                     

Staand/opgelegd 

2017. 

Luchtgeweer opgelegd 10Mtr 

3 Deelnemers Met als winnaar Rody Gooiker met 348.0  

Luchtgeweer staand  

 1 deelnemer  Stan te Pas met 359.1 

De meest gestegen jeugdschutter 

Teun Hoedemakers  met  67.01 

 

De Stef van Dijk Trofee is dit jaar gewonnen door  Sven de Wit 

Iets om over na te denken: 

In de tijd van de kolenmijnen werden de kolenkarren getrokken door paarden.                         

Wanneer er niet tijdig gezorgd werd voor  nieuwe verse jonge paarden                                                              

om de oude paarden te vervangen, kwamen de kolenkarren stil te staan.                                   

Als iedereen denkt dat contributie betalen en schietbeurten maken voldoende is om een 

vereniging draaiende te houden, moet er niet raar van op kijken als ook daar de karren stil 

komen te staan. 

 


