
SchietSportVereniging Toxotes 2019 
 

Schietsport kan voor iedereen (man, vrouw, jongen of meisje) een uitdaging zijn.  
Voor het beoefenen van deze sport is het heel belangrijk dat de schutter zich goed 
kan concentreren maar tegelijkertijd ook kan ontspannen. Het met geduld werken 
aan techniek, lichaamshouding en ademhaling zijn cruciaal voor een goede 
wapencontrole /-beheersing en dus voor een goed schot. 
 

SchietSportVereniging Toxotes (schuttervis) is een kleine vereniging, die de leden 
mogelijkheden biedt om te trainen in een informele sfeer. SSV Toxotes maakt 
gebruik van een comfortabele accommodatie met 9 door de Koninklijke 
Nederlandse Schutters Associatie (KNSA) goedgekeurde wedstrijdbanen.  
 

Bij de SSV Toxotes wordt met diverse wapens geschoten. Deze wapens (lucht en 
vuur), zijn speciale wedstrijdwapens en voldoen aan de hoogste technische en 
precisie-eisen. De vereniging beschikt over diverse clubwapens: luchtgeweer (LG) 
en -pistool (LP), kleinkaliberpistool (KKP) en -geweer (KKG) en grootkaliber revolver 
(GKP), zodat een beginnende schutter zelf geen wapen hoeft aan te schaffen. 
 
Leden van de vereniging kunnen deelnemen aan de Districts-/afdelingscompetitie, 
-kampioenschappen, regionale en landelijke wedstrijden; dit wordt door de 
vereniging aangemoedigd en u wordt hierover door de vereniging geïnformeerd.  
 

Bent u geïnteresseerd? 
Kom dan kennismaken op onze verenigingsavond (dinsdag): 
  

Schietaccommodatie (van de Stichting Schietsport Wassenaar): 
Dr. Mansveltkade 3, Wassenaar (naast Sporthal ‘De Schulpwei’) 

tel. 070 - 5179720 
(elke dinsdagavond van 19.00 tot 23.00 uur) 

 

Wilt u op een ander moment nadere informatie dan kunt u ons altijd mailen: 
ssvtoxotes@hotmail.com  
 
Kennismaking   
Belangstellenden kunnen proefschieten/kennismaken, voordat besloten wordt lid te 
worden. De eerste kennismaking is gratis. Daarna kunt u de kennismaking verlengen; 
dit kost € 15 en bestaat uit 3 schietavonden in maximaal 2 maanden. Hiervoor krijgt u 
veiligheidsinstructies, begeleiding (schiethouding /-techniek), luchtmunitie en 
schietkaarten. Er kan dan met luchtwapens en evt. met kleinkalibervuurwapens (KKP 
en/of KKG) worden geschoten. De vuurmunitie moet men altijd zelf betalen, én voor 
schieten met vuur moet men minimaal 18 jaar zijn. 

 
 
Als u na die serie van 3 introductieavonden besluit lid te worden, dan vult u een 
aanmeldingsformulier in en dient u een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) bij uw 
gemeente aan te vragen. Na ontvangst van het ingevulde aanmeldingsformulier en de 
VOG, beslist het bestuur na 6 maanden of u definitief als lid wordt toegelaten. Tot dan 
bent u aspirant-lid en dient u zich onder leiding van een begeleider regelmatig te 
bekwamen in de schietsport/discipline(s) die u kiest.  
 
Lidmaatschap van SSV Toxotes 
 Contributie 2019        KNSA    Totaal 

Senioren/veteranen:   € 176  € 42,50  € 218,50 
Junioren 18 t/m 20jr.:  €   99  € 22,00  € 121,00 
Juniorleden t/m 17jr.:  €   94  € 17,00  € 111,00 
 

Bij lid worden in een lopend kalenderjaar, worden de bedragen naar rato berekend. 
Voor senioren en veteranen rekent de KNSA bij lid worden éénmalig € 42,50 
entreegeld. Voor junioren wordt géén entreegeld gevraagd. 
Indien u door een bestuursbesluit niet als nieuw lid wordt aangenomen, vindt 
restitutie van de contributie plaats onder aftrek van de periode dat u aspirant-lid 
bent geweest. 

In overleg met de penningmeester kan de contributie ook in termijnen worden betaald. 
Opzeggen van het lidmaatschap dient plaats te vinden vóór 30 november. 
 

KNSA  
Het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie (KNSA, 
www.knsa.nl) is verplicht. De schutter is dan collectief verzekerd, kan deelnemen aan 
officiële wedstrijden en ontvangt het KNSA-blad "Schietsport". 
 
Luchtwapens 
De wapens die SSV Toxotes te beschikking stelt zijn officiële wedstrijdwapens. Deze 
wapens zijn terugstootloos, praktisch trillingsvrij en hebben een standaard kaliber van 
4,5mm. De vaste afstand waarop met lucht wordt geschoten is 10 meter. Er kan staand, 
opgelegd, knielend (geweer) en liggend (geweer) worden geschoten. 
 
Vuurwapens  
De vereniging heeft klein-/grootkalibervuurwapens waarmee op afstanden van 10, 25 of 
50m. geschoten wordt. Het is niet mogelijk om met vuurwapens te schieten jonger dan 18 
jaar. Er kan staand, knielend (geweer) en liggend (geweer) worden geschoten. Verder mag 
er geen twijfel zijn over de vaardigheid van de schutter. 
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