
 

 

 

 

 

  

 

Zin in een zondagje dynamisch schieten? 

 Ontdek meer mogelijkheden in de schietsport door 

kennis te maken met verschillende disciplines bij 2 

echte Haagse schietsportverenigingen! 

 

Schietsportdag 

zondag 27 mei 2018  

Den Haag 
 

Op zondag 27 mei 2018 bieden de schietsportverenigingen SSV 

Haaglanden en s.c. Loosduinsche Burgerwacht in Den Haag schutters uit 

de afdeling Zuid-Holland de mogelijkheid om 5 verschillende 

schietsportdisciplines uit te proberen. 

Van Action Shooting en Service Pistool tot Militair Pistool, Klein Kaliber 

Karabijn of Klein Kaliber Geweer. Veel is mogelijk op deze 

schietsportdag. Voor de beginnende schutter, maar ook voor de 

gevorderde. De pistoolwedstrijden zijn ranking wedstrijden. 

Bij beide schietsportverenigingen zijn verenigingswapens aanwezig. 

Bij SSV Haaglanden kan men kennismaken met dynamisch schieten door 

deel te nemen aan een wedstrijd Service Pistool, een snelle discipline die 

met twee handen op de schietbaan verschoten mag worden. Vervolgens 

kan men door zo snel mogelijk 6 steelplates om te schieten proeven van 

de discipline Action Shooting. 

Bij s.c. Loosduinsche Burgerwacht kan men kennismaken met dynamisch 

schieten door deel te nemen aan Militair Pistool. Daarnaast kan men 

deelnemen aan Klein Kaliber Karabijn liggend op 12 meter, Klein Kaliber 

Geweer liggend op 12 of 50 meter. 

Inschrijving geschiedt via www.baanplanner.eu. Hierop vindt u ook de 

informatie, zoals de kosten en het aantal schoten per discipline. 

Altijd al nieuwsgierig geweest naar wat de schietsport in onze regio  

nog meer te bieden heeft? Schrijf je dan in en doe mee tijdens deze 

schietsportdag!  

SWHR is een samenwerkingsverband tussen schietsportverenigingen in de regio 

Haaglanden die zich ten doel stelt door het bundelen van expertise en faciliteiten, een 

grootstedelijke wedstrijdregio voor de schietsport van nationaal formaat te vormen. 

Hiermee probeert de SWHR de belangen van de schietsport veilig te stellen. Zie ook: 

http://www.swhr.info 

 

  

Interesse? 

Voor inschrijvingen en 

informatie 

via 

www.baanplanner.eu 

 

 

Nog vragen? Neem contact op 

met Jeftha Jo via 

wedstrijden@ssvhaaglanden.nl 

of met Bert Salverda via   

a.g.salverda@gmail.com 
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