
 

    Schietsportvereniging 
                     Prins Hendrik 
                          Veenendaal 
   

Open+R wedstrijd  (Ranking-wedstrijd)         MILITAIR PISTOOL  

UITNODIGING 
Geachte schutters, 

Op vrijdag 10 en zaterdag 11 november 2017 organiseert de SV Prins Hendrik in 
Veenendaal de Coen van Roekel Memorial Militair Pistool wedstrijd . Dit is een 
Open + Ranking wedstrijd, zodoende schiet iedereen mee voor de ranking. U 
wordt begeleid door ons enthousiaste MP Team dat voor deze wedstrijd een 6-tal 
ruime schietpunten zal inrichten.  

► Deze wedstrijd wordt verschoten volgens de KNSA reglementen.  
► Inschrijven kan via de website www.baanplanner.eu 
► Het adres van de accommodatie is: Verlengde Sportlaan 1, Veenendaal 
           (vult u niet verlengde Spoorlaan in in uw navigatieapparaat!) 
► Inschrijfgeld € 10,- per schutter (en € 10,- per team á 3 schutters). €2,- per 
inschrijving wordt gedoneerd aan de hartstichting.               
► Alle teams schieten in de H-klasse. 
► Vrijwillig kan er extra worden gedoneerd aan de Hartstichting! 

Er is parkeergelegenheid direct “voor de deur”, maar indien er geen plaatsen vrij 
zijn, is er aan de overkant van de Rondweg parkeerruimte bij het Gemeentelijk 
Sportbad. Graag 30 minuten voor aanvang serie aanwezig of ruim van tevoren 
afmelden (48 uur) ivm beschikbaarheid banen voor andere schutters. 

Gebruik van zwartkruitmunitie of munitie welke van oorsprong niet bedoeld is om vanuit een 
vuistvuurwapen te verschieten, zijn niet toegestaan. Munitie .38SP (lood wadcutter), .357Magnum en 
9x19mm volmantel  zijn verkrijgbaar aan de balie. Mantel- en magnum munitie zijn toegestaan.   

Wij zijn voornemens om er een leuke en gezellige wedstrijd van te maken, op 
deze centraal in Nederland gelegen schietsportlocatie. Wij zouden het dan ook 
zeer op prijs stellen indien u in de gelegenheid bent om aan deze wedstrijd deel 
te nemen en zien uw inschrijving dan ook graag tegemoet! 

Met vriendelijke groet, 
Wedstrijdteam MP – SV Prins Hendrik  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Verlengde Sportlaan 1 Veenendaal 
(LET OP: Géén “Verlengde SPOORlaan” intoetsen op uw navigatiesysteem) 


