
 
 
 
 
 
 

Informatiebulletin sv ’t Heike 
Schietsportvereniging ’t Heike • Groeneweg 3A • 5712 RK Someren-Heide • Tel: 0493-496404 

e-mail: svheike@hetnet.nl  •  Website: svheike.com 
 
Het is ons een genoegen u te informeren over het doel en streven van het sport schieten. U kunt kennismaken 
met een aantrekkelijke manier van sport bedrijven, die niet aan een bepaalde leeftijd is gebonden. 
Bijna iedereen kan aan deze sport doen. Jong of oud, jongen of meisje, man of vrouw; deze sport heeft bijna 
geen kenmerken die een onoverkomelijke hinderpaal vormen. 
Schietsport is karaktervormend. Het vraagt om discipline, beheersing en concentratie. 
Schietsport is veilig en blessurevrij. 
Het is wel één van de moeilijkste sporten om de absolute top te bereiken. 
Het is als een berg bestijgen die ”bezaaid is met doornen en valkuilen”.  Weet men deze klippen door gestage 
oefening te omzeilen, dan ervaart men dat deze sport de mens een geweldige voldoening schenkt. 

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

 
sv ’t Heike is opgericht in 1975 en sinds 1977 aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schietsport 
Associatie, kortweg K.N.S.A. genoemd. 
Onze vereniging neemt deel aan verschillende wedstrijden en schiet onder auspiciën van deze organisatie die de 
schutter kan brengen en begeleiden naar Europese en wereldkampioenschappen, als ook naar de Olympische 
spelen. De K.N.S.A is de enige erkende gesprekspartner bij het Nederlands Olympisch Comité (N.O.C.), bij de 
Nederlandse Sport Federatie (N.S.F.) namens de schietsport en organiseert vele wedstrijden in verschillende 
wapengroepen, disciplines en klassen, zoals afdelings-, districts-, en Nederlandse kampioenschappen, evenals 
zgn. postcompetities. Elk lid van de vereniging wordt door ons bij de K.N.S.A. aangemeld en is daarmee tevens 
verzekerd volgens de geldende polisvoorwaarden. 
Een schutter is niet verplicht aan officiële wedstrijden deel te nemen. Wij noemen dit de recreatieve manier van 
schietsport bedrijven. Uitzondering op deze regel is de wettelijk verplichte Interne Onderlinge Competitie. 
Maar als de resultaten naar het oordeel van de schutter goed zijn en hij / zij wil verder komen, dan kan dit alleen 
middels nationale wedstrijden welke door de K.N.S.A. zijn georganiseerd. 

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

 
sv ’t Heike heeft ook een eigen wedstrijdvorm in verschillende wapengroepen en klassen waarbij men mooie en / 
of  nuttige prijzen kan behalen. 
Ook heeft zij een jeugdafdeling alwaar de jeugdige schutter zich in deze fascinerende sport kan bekwamen. Ook 
de jeugdige schutter kan deelnemen aan afdelings-, districts- en Nederlandse kampioenschappen. Zij worden 
naar de wedstrijden begeleid door bekwame mensen. 
De vereniging heeft deskundige trainers die desgewenst de schutter op de juiste wijze kunnen begeleiden en hem 
of  haar de fijne kneepjes van de schietsport kunnen bijbrengen, ten einde tot een beter resultaat te komen. 
Het doel van onze vereniging is om de schutter op een ontspannen wijze plezier te laten beleven aan de 
schietsport. De stimulans om het steeds beter te doen is één van de peilers onder ons bestaan. 
Onze club straalt ook een bepaald karakter uit. Goede sociale omgangsvormen staan daarom bij ons hoog in het 
vaandel. Karakter en  fatsoen zijn elementaire voorwaarden om lid van onze vereniging te worden en te zijn. 
 
           -------------------------------- 
 
sv ’t Heike bezit sinds 1995 over een eigen schietsportaccommodatie waarin 10 overdekte banen met een lengte 
van  10 en 12 meter zijn ondergebracht. Elke schietplaats is gescheiden door een tussenwand. Bovendien is de 
baan zodanig ingericht dat verschillende disciplines welke meestal op een 25/50 meter baan worden verschoten, 
ook op deze baan onder soortgelijke omstandigheden kunnen worden nagebootst, zoals sportpistool, vrij pistool, 
standaardpistool en snelvuurpistool. Het voordeel hiervan is dat een schutter, die op deze baan heeft getraind, 
zich ook ”thuis” kan voelen op een baan met een grotere lengte, waardoor aanpassingsmoeilijkheden tot het 
verleden behoren. Ook bieden wij een beperkte optie om elders op een 50 m baan vrij pistool te schieten. 
Er wordt geschoten met luchtwapens, zowel in de wapengroepen luchtgeweer als luchtpistool, als ook met klein 
kalibervuurwapens , de zogenaamde .22 standaard  patroon,  in de wapengroepen  geweer, karabijn,  pistool en 
revolver.  
De totale inrichting van het gebouw van onze vereniging is ook geschikt voor rolstoelgebruikers. 
 
 
 



 
De vereniging beschikt over eigen matchwapens. Dit betekent dat de aspirant-schutter niet verplicht is om over 
een eigen wapen te beschikken. 
Als een schutter een eigen vuurwapen wenst aan te schaffen, dan dient hij /zij (wettelijk) 18 jaar en minstens een 
jaar volledig lid te zijn en er blijk van te hebben gegeven, technisch en veilig met een wapen te kunnen omgaan. 
Elke schutter is verplicht zich van de veiligheidsregels betreffende wapens en munitie op de hoogte te stellen. 
Daartoe biedt de vereniging op gezette tijden een cursus aan. 
           -------------------------------- 
 
Openstellingstijden: 
 
Dinsdagavond: van 20.00 uur – 23.00 uur. 
Deze avond is hoofdzakelijk gereserveerd voor de klein kaliber wapengroep. 
Er mag op deze avond uiteraard wel met luchtwapens worden geschoten. De betreffende schutter(s) dient of 
dienen dan de geluidshinder voor lief te nemen. 
Het dragen van gehoorbescherming op de baan is verplicht. 
 
Donderdagmiddag: van 13.30 uur – 16.00 uur. 
Deze middag is voor alle wapengroepen. Men dient zich aan te melden voor deelname. 
De openstelling geldt bij voldoende deelname en de bereidheid van het dienstdoende bestuurslid! 
Het dragen van gehoorbescherming op de baan is verplicht. 
 
Donderdagavond: van 20.00 uur – 23.00 uur. 
Deze avond is gereserveerd voor de luchtschutters. Deze avond is bestemd voor de schutter, die zijn/haar series 
wil schieten of indien gewenst ook nog extra wil trainen. 
 
Zondag: van 10.30 uur – 13.00 uur 
Deze dag wordt benut voor: 
A. Informatie en /of  kennismaking met de schietsport. 
b. Opleiding, begeleiding en training in alle wapengroepen. 
C. Voor het inhalen van zgn. wedstrijdkaarten van interne en /of externe competities. 
 
Lidmaatschap. 
Elke potentieel geïnteresseerde krijgt in principe drie maal de tijd om, zonder kosten en geheel vrijblijvend met 
de schietsport kennis te komen maken. Voor jongeren tot 16 jaar geldt zelfs een langere “snuffelperiode” van  2 
maanden. Elke nieuwe aangemelde schutter kan pas na 6 maanden (ballotagetijd en wettelijke verplichting) 
volledig lid worden. 
 
Entreegeld : Senioren  €125 ,- ,  junioren  €50 ,- 
                              Hierbij zijn tevens inbegrepen de administratiekosten  K.N.S.A.      
    Het entreegeld is eenmalig.  
Contributie : Senioren ( vanaf  21 jaar ) € 180,50  per jaar of een  deel daarvan. 
    Hierbij is inbegrepen de jaarlijkse afdracht aan de K.N.S.A., verzekering, evenals de kosten  
                               voor opleiding, begeleiding en training. 

Junioren: tot en met 17 jaar  € 100,50  per jaar, 18 t/m 20 jaar  € 138,50  per jaar (eveneens 
inclusief  K.N.S.A. kosten)     

Betaling : Vooruit. De inning van de jaarlijkse contributie geschiedt in de maand  januari per bank of  
contant. Met de penningmeester kan een afwijkende betalingsregeling worden afgesproken 
indien hiervoor zwaarwegende redenen bestaan. Elk volgende gezinslid krijgt  korting. 

 
Opzegging Lidmaatschap. 
Indien men om welke reden dan ook het lidmaatschap van de vereniging wenst te beëindigen dan kan men dit 
doen uiterlijk op 1 december van het lopende contributiejaar. Dit houdt verband met onze verplichtingen aan de 
K.N.S.A. omtrent de verschuldigde bondsafdracht voor het komende jaar. 
 
Nadere informatie is verkrijgbaar: 
Via de website: www.svheike.com 
Op zondagen  in de schietsportaccommodatie en bij de onderstaande  personen. 
 
Annie Steijvers  06-20892010 
Jos Martens   06-53261346 
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