
 

 

Op zaterdag 22 april zal het Districtskampioenschap district 3 voor de 25 en 50 meter onderdelen 

historische wapens worden gehouden. Deze zal worden geschoten bij vs Langedijk.  

 

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 het schiet- en wedstrijdreglement van de 
K.N.S.A. 

 
Dit is tevens een verbeterwedstrijd voor de Wintercompetitie 

Ter informatie de voorinschrijving zal op 15 april sluiten en daarna zal de baanindeling worden 

verstuurd. Algemene informatie AK, DK en Ranking wedstrijden en over de mogelijke nieuwe 

discipline Henry WWW.KNSA-HW.NL  

Op al deze wedstrijd kan de facultatieve discipline Henry worden geschoten de uitslag zal na de 
wedstrijd worden aangepast zodat deze voldoet aan het SWR 

Schutters moeten hun geldige KNSA licentie tonen volgens het wedstrijdreglement van de KNSA. 

 

Rond de middag zal er Salvo Vuur ( San Juan Hill Drill) worden geschoten op de 50 meter baan 

dit is een discipline welke geschoten wordt gedurende de wintercompetitie van sv Dutch 

Muzzleloaders. Uiteraard kunnen schutters welke niet de wintercompetitie schieten hier ook aan 

meedoen 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. 

 

Hieronder een link met uitleg over mogelijke problemen met voor en achterlaad wapens. 

Uitleg bijzonderheden en voorkomende problemen met voor en achterlaad wapens  

De inschrijvingen dienen bij voorkeur per e-mail te geschieden. Het inschrijfgeld bedraagt voor het 

1e of enige onderdeel € 9,00, voor elk volgend onderdeel  € 8,00. 

Jeugdschutters (onder de 21) welke jeugddisciplines schieten moeten dit melden bij de 
inschrijving. 
 

inschrijven kan via dit e-mail adres: DK-3@knsa-hw.nl  

Namens de DTC-HW district 3 

 

Kees Punt 

Wedstrijd coördinator/Penvoerder 

DTC-HW district 3 
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