
 
 

Uitnodiging. 
 

Het bestuur van de s.s.v. Robin Hood nodigt schutters, in bezit van een geldige KNSA licentie, uit 
om deel te nemen aan onze 

 

Open Ranking wedstrijd met Historische Wapens, 
  

Stroopwafel shoot 
 

Met Henry en Salvovuur 
 

welke gehouden zal worden op zaterdag 28 oktober 2023 op de banen van onze vereniging, 
gevestigd Parklaan 82, 3448 ZM Woerden 
 

Wapens: Originele historische voor- en achterlaad wapens, alsmede replica’s 
daarvan, die geladen worden met zwart kruit. 

Kleding: Zoals omschreven in het schiet en wedstrijdreglement KNSA. 

Veiligheid: Er wordt geschoten volgens de schiet- en veiligheidsregels van de 
K.N.S.A. 

Salvo Vuur Rond de middag zal er Salvo Vuur ( San Juan Hill Drill) worden geschoten op 

de 50 meter baan. zie website Dutch Muzzleloaders voor informatie 

https://dutchmuzzleloaders.nl/onderdelen wintercompetitie.html  Kosten voor 

deelname aan Salvo Vuur € 2,50. De "San Juan Hill Drill" is een achterlaad 

onderdeel gebaseerd op de MLAIC Historical Shooting Discipline : Austerlitz. 

 

Wedstrijddisciplines: 
 

Alle 25 en 50 onderdelen Historische wapengroep zoals toegestaan in het Schiet en 
wedstrijdreglement K.N.S.A. 
 

- U heeft maximaal 30 minuten om uw serie van 13 schoten te verschieten.  
- Het wedstrijdreglement historische wapens van de KNSA is bindend voor de wedstrijd.  
- De eerste serie vangt aan om 09.20 u, de laatste om 16.00 u. Schutters dienen 30 minuten 

voor aanvang van hun serie aanwezig te zijn. 
- Voor schutters welke de wintercompetitie van s.v. Dutch Muzzleloaders schieten zal de 

eerste geschoten serie per onderdeel meetellen als verbeterserie voor de competitie.  
 
De inschrijving start op 1 mei en sluit op 21 oktober. Inschrijving geschiedt per mail: 
robinhood@KNSA-HW.nl 
 
Het inschrijfgeld bedraagt € 9,- voor de 1e serie en € 6.00 voor elke volgende serie en Salvovuur € 
2,50 te betalen op de wedstrijddag bij de wedstrijdcommissie. Verzoeken te betalen per pin of 
anders gepast. Jeugdschutters (onder de 21) welke jeugddisciplines schieten moeten dit melden 
bij de inschrijving 
 
De vereniging is voorzien van een ruime kantine met een voortreffelijke keuken 
 
Het bestuur van s.s.v. Robin Hood Woerden. 

https://dutchmuzzleloaders.nl/Discipline%20Henry.html
https://dutchmuzzleloaders.nl/onderdelen%20wintercompetitie.html
mailto:robinhood@KNSA-HW.nl

