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Beste schietvrienden,

Schietvereniging Diana heeft een rijke historie binnen de Winterswijk-
se Schietbond en wordt zelfs als een van de eersten genoemd in hun 
jaarstukken. Voor de tweede keer deze eeuw is de eer aan ons om het 
Nederlands Kampioenschap Winterswijkse Kaart, het NK-WK, te organi-
seren.

Wij zetten ons al jaren in voor de promotie van de schietsport, met 
name bij de jeugd. Voor ons is dit toernooi dan ook een mooie gele-
genheid om het schieten weer extra onder de aandacht te brengen bij 
deze groep. De ervaring die wij hiermee inmiddels hebben opgebouwd, 
hebben we gebruikt om het jeugdtoernooi uit te breiden en verder te 
ontwikkelen. Hierbij heeft ook onze eigen jeugd een rol gespeeld, want 
zij weten natuurlijk als geen ander hoe wij dit moeten doen!

We zien tijdens de competitie al steeds meer jeugd bij andere vereni-
gingen en uit gesprekken met hen blijkt dat ze het erg naar hun zin 
hebben. De toename van het aantal jeugdige schutters vinden we fan-
tastisch en hopen dat iedereen veel jeugd meeneemt naar het speciale 
jeugdtoernooi. Lees meer hierover op pagina 9 van dit boekje.

Uiteraard willen wij alle schutters, verenigingen en geïnteresseerden de 
kans geven om het beste uit zichzelf te halen tijdens het schieten. Maar 
net zo belangrijk zijn de contacten naast de baan waarbij de gezellig-
heid naar mijn mening centraal zou moeten staan, het wordt tenslotte 
ook een hobby genoemd.

We gaan ons best doen om van deze NK-WK een mooi evenement te 
maken met hoge scores en wensen alle schutters alvast heel veel 
succes en ook veel plezier!

Rob Holweg 
Voorzitter SV Diana



Welkom!

Parallelweg 72  
7102 DH Winterswijk 
0543 513762  
hotelrestaurantmondriaan.nl

“Kom eens langs in ons 
gezellige restaurant!”

 



Locatie NK-WK
Er is voor een locatie gekozen waar we elke doordeweekse avond te-
recht kunnen, veel banen kunnen opzetten en die we, bij veel inschrij-
vingen, ook eenvoudig kunnen uitbreiden. We zijn SV Juliana en vereni-
gingsgebouw Juliana dan ook dankbaar dat we van hun banen gebruik 
mogen maken. De extra banen die we nodig hebben worden beschik-
baar gesteld door de Winterswijkse Schietbond. Maximaal kunnen we 
daardoor 16 banen opzetten!
 
Verenigingsgebouw Juliana
Gosselinkweg 14, Winterswijk-Woold
Telefoonnummer: (0543) 564 329
Er is ruim voldoende parkeerruimte aanwezig!

Inschrijving online!
Op de website van de WSB staat een inschrijfformulier, die kunt u daar 
invullen en online versturen.

https://wsb-online.nl/index.php/nk-kaart-winterswijk/aanmeldpunt-nk-kaart-winterswijk 

of scan de QR-code!

Inschrijfgeld
Individuele deelnemers 6,00 per serie
Deelnemers Jeugdtoernooi 3,00 per serie (inclusief een consumptie)

De inschrijfgelden dienen voor aanvang van de wedstrijd te zijn over-
gemaakt op bankrekening NL46 ABNA 0591 8309 73 t.n.v. SV Diana. U 
bent dan zeker van een plaats.

U kunt ook tijdens het toernooi nog inschrijven, bijvoorbeeld als u nog 
een extra serie wilt schieten of op een andere dag nog eens wilt terug-
komen. Bij het inschrijfbureau kunnen ze u vertellen wanneer er nog 
plaatsen vrij zijn. Op de website kunt u ook zien of er nog plaatsen vrij 
zijn.



Markt 23   7101 DA Winterswijk    0543 512250    www.kronenhuis.nl

Koffie met gebak, een heerlijke lunch 
of een uitgebreid diner, alles is mogelijk. 
Onze menukaart wisselt regelmatig. 
Naast vaste gerechten tref je ook 
wisselende seizoens-gerechten aan. 

Eetcafe 
  Kronenhuis



Wisselende starttijden op NK-WK
Op het NK-WK schiettoernooi is elke avond van 19:00 tot 20:00 uur ge-
reserveerd voor het jeugdtoernooi. Er zijn instructeurs aanwezig en op 
elke baan is gelegenheid voor een eigen begeleider. De wedstrijdserie 
voor de jeugd bestaat uit 5 kaarten en verder hebben ze het hele uur 
de tijd om te schieten! Ter plekke kunnen ze zich inschrijven voor een 
tweede serie van 5 kaarten.

Het hoofdtoernooi begint elke avond om 20:00 uur
De eerste schutters beginnen om 20:00 uur, is een schutter klaar dan 
levert deze zijn kaarten in bij de telcommissie en wordt de inlever-
tijd genoteerd. Zodra er een baan vrij is kan de volgende schutter zijn 
kaarten ophalen. De ophaaltijd van de kaarten wordt op de proefkaart 
genoteerd. Elke schutter krijgt een wisseltijd van 5 minuten, dus de tijd 
tussen ophalen en terugbrengen van de kaarten is maximaal 65 minu-
ten.

Elke schutter mag meerdere keren meedoen
Aangezien we veel banen ter beschikking hebben is er de mogelijkheid 
om meerdere series van 5 (jeugd) of 10 kaarten te schieten. Alleen de 
hoogste serie van een schutter telt mee in de einduitslag.
Jeugdschutters mogen ook 1 of meerdere keren aan het hoofdtoernooi 
(10 kaarten) meedoen, echter hier alleen vrijstaand!

•    Er zijn 16 banen beschikbaar! (Op donderdagavond 7 banen)
•    De eerste schutters starten om 20:00 uur
•    Er is vrije baankeuze
•    Elke schutter heeft maximaal 60 minuten de tijd om de 10 kaarten    
       te schieten
•    De wisseltijd van 5 minuten mag daarbij worden opgeteld
•    Bij het ophalen en terugbrengen van de kaarten wordt telkens 
       de tijd ingevuld
•    Indien er banen vrij zijn kan men zich ter plekke inschrijven voor  
       een nieuwe serie
•    Alleen de hoogste serie van een schutter telt mee in de einduit        
       slag
 



voor uw bruiloften, feestjes of 
vergaderingen

gaat u toch ook naar:

Kottenseweg 119
7107 AA Winterswijk - Kotten

tel: 0543-563216

Wij staan altijd voor u klaar!

Johan 
Schreurs 

KWALITE
IT

en

SERV
ICE

www.heegt.nl | Winterswijk | Tel: 0543 - 51 84 74

* Elektra

* Gas - Waterinstallaties

* Centrale Verwarming

* Airconditioning

* Zink- en Koperwerk

* Loodgieterswerk

* Onderhoud

* Sanitair

Bel geheel vrijblijvend

voor informatie of

een offerte.

T 0543 518 474

E info@heegt.nl

Openingstijden:
Dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 2.00 uur.

‘s Maandags gesloten.
Misterweg 211. 7109 BA Winterswijk-Miste

Tel. 0543-565201

Alle schutters veel succes!

Café-Restaurant
‘Den Tappen’



Belangrijke plaats voor jeugd op NK-WK 2019
SV Diana is een jeugdige vereniging. Het is absoluut geen verwijzing 
naar de leeftijd van de club, volgend jaar in 2020 vieren ze hun 85-jarig 
bestaan, maar naar de leeftijdsopbouw van haar leden. De helft van 
haar leden is 25 jaar of jonger!

Er worden ook al jaren speciale schietavonden voor de Winterswijkse 
jeugd gehouden en nu SV Diana de organisatie van het NK-WK op zich 
heeft genomen is het bijna vanzelfsprekend dat er ook veel aandacht 
voor de jeugd is op dit toernooi. 

Tijdens het toernooi is elke avond, van maandag tot en met vrijdag-
avond, van 19:00 – 20:00 uur, gereserveerd voor de jeugd. Er kan dan 
onder begeleiding worden geschoten, al dan niet opgelegd. Er zijn vol-
doende buksen en standaards op de banen aanwezig. Er wordt gescho-
ten in 2 klassen.
Klasse indeling jeugdtoernooi NK-WK:
Jeugd Klasse-Vrijstaand 13 t/m 18 jaar (5 kaarten)
Jeugd Klasse-Opgelegd 13 t/m 18 jaar (5 kaarten)

In Jeugd Klasse-Vrijstaand en Jeugd-Klasse Opgelegd zijn deze geldprij-
zen te winnen:
Respectievelijk: Eerste prijs  €  20
   Tweede prijs  €  15
   Derde prijs €  10  

Het aantal kaarten wat geschoten wordt is 5, voor de rest gelden hier 
ook de overige reglementen. Deelnamekosten jeugdtoernooi zijn          
€ 3,00 dit is inclusief een consumptie.

Heb je al wat meer ervaring en kun je zelfstandig schieten, dan mag je 
naast het jeugdtoernooi je ook inschrijven voor het grote toernooi. Let 
wel op, hier moet je vrijstaand 10 kaarten schieten binnen een uur! 

Veel succes allemaal!

Oproep aan schietverenigingen:
Dit is een mooie gelegenheid om je eigen jeugd mee te nemen (en te 
vragen of ze nog vriendjes of vriendinnetjes hebben die mee willen 
doen) en te begeleiden. Lukt het regelen van die begeleiding niet, meld 
dit dan even en er wordt dan gezorgd voor begeleiding!
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst…

We gaan samen voor de toekomst van onze schietsport!



bij inlevering van deze bon.
Geldig t/m zaterdag 2 maart 2019



W I N T E R S W I J K

Bezoekadres:
Tinbergenstraat 38
7102 JL Winterswijk
Telefoon: 0543-530823



Sibelco Europe bewerkt minerale gesteentes tot natuurlijke grondstoffen van hoge kwaliteit voor 
materialen als glas, keramiek, verven en kunststoffen  en halffabrikaten en eindproducten in de 
bouw en landbouw.  We werken volgens de laatste standaarden voor kwaliteit, productie en milieu.

Je wereld is gemaakt van mineralen. Wij leveren de beste kwaliteit!

B.V. WINTERSWIJKSCHE STEEN- EN KALKGROEVE is een dochteronderneming van Sibelco, een 
wereldwijde producent van minerale grondstoffen. 

www.sibelco.eu

get more from minerals



Aanvangstijden

Maandag 4 februari 2019     
    19:00 – 20:00 uur       Jeugd 13 t/m 18 jaar
    20:00 uur                 Start eerste serie hoofdtoernooi
    Vanaf ca. 20:30 uur    Eerste banen vrij voor volgende schutters
    ca. 23:00 uur               Einde  

Dinsdag 5 februari 2019      
    19:00 – 20:00 uur       Jeugd 13 t/m 18 jaar
    20:00 uur                 Start eerste serie hoofdtoernooi
    Vanaf ca. 20:30 uur    Eerste banen vrij voor volgende schutters
    ca. 23:00 uur               Einde

Woensdag 6 februari 2019     
    19:00 – 20:00 uur       Jeugd 13 t/m 18 jaar
    20:00 uur                 Start eerste serie hoofdtoernooi
    Vanaf ca. 20:30 uur    Eerste banen vrij voor volgende schutters
    ca. 23:00 uur     Einde
 
Donderdag 7 februari 2019    
    19:00 – 20:00 uur       Jeugd 13 t/m 18 jaar
    20:00 uur                 Start eerste serie hoofdtoernooi
    Vanaf ca. 20:30 uur    Eerste banen vrij voor volgende schutters
    ca. 23:00 uur     Einde

Vrijdag 8 februari 2019     
    19:00 – 20:00 uur       Jeugd 13 t/m 18 jaar
    20:00 uur                 Start eerste serie hoofdtoernooi
    Vanaf ca. 20:30 uur    Eerste banen vrij voor volgende schutters
    ca. 23:00 uur     Einde
 
Zaterdag 9 februari 2019     
    10:00 uur                 Start hoofdtoernooi en jeugd
    Vanaf ca. 10:30 uur    Eerste banen vrij voor volgende schutters  
    Ca. 12:30 uur    Einde

 





Klasse indelingen
Individueel  Openvizier  Diopter
   Gemiddelden  Gemiddelden
Hoofdklasse  117,00 en hoger 124 en hoger
A-klasse   115,00 t/m 116,99 119,00 t/m 123,99
B-klasse  112,00 t/m 114,99 114,50 t/m 118,99
C-klasse              109,00 t/m 111,99 105,50 t/m 114,49
D-klasse  108,99 en lager 105,49 en lager
Opgelegd klasse  

Een schutter kan meerdere keren meedoen, telkens in dezelfde klasse
Alleen de hoogste serie telt!

Klasse indeling jeugd
Jeugd klasse-vrijstaand 13 t/m 18 jaar (5 kaarten)
Jeugd klasse-opgelegd 13 t/m 18 jaar (5 kaarten)
Een schutter kan meerdere keren meedoen, telkens in dezelfde klasse
Alleen de hoogste serie telt!

Prijzen en prijsuitreiking
Voor de klassen Hoofd, A, B, C, D en Opgelegd zijn deze geldprijzen te 
winnen: 
Respectievelijk: Eerste prijs  € 50
   Tweede prijs € 25
   Derde prijs € 10

Jeugd klasse-vrijstaand en Jeugd klasse-opgelegd zijn deze geldprijzen 
te winnen:
Respectievelijk: Eerste prijs  € 20
   Tweede prijs  € 15
   Derde prijs € 10  

Schutters die in de prijzen zijn gevallen krijgen zo spoedig mogelijk 
bericht om deze persoonlijk in ontvangst te nemen.

Locatie: Verenigingsgebouw Juliana, Gosselinkweg 14, Winters-
wijk-Woold



www.hoteldelindeboom.com
Kottenseweg 152 | Winterswijk Brinkheurne

Tel: 0543-563 295 | info@hoteldelindeboom.com

Bij De Lindeboom kunt u genieten van een heerlijke 
lunch of diner. Bij ons ontdekt u de mooiste plekjes 
uit de Achterhoek.

Ontspan in onze groenrijke omgeving en geniet met 
een kopje koffie met huisgemaakt gebak op ons 
zonnige terras.

Hotel Restaurant Café 
   De Lindeboom 

De enige echte keus voor de 
professionele kunstschilder

Ons zeer ruime assortiment bestaat o.a. uit;

Rembrandt 
• Olieverf • Acrylverf 

• Aquarelverf • Soft pastels 
• Carré

Amsterdam
• Acryl verf

Van Gogh
• Aquarelverf

Talens hulpmiddelen 
• Penselen en 

schildersmessen
• Aquarelbloks

Ratumsestraat 49-53   Tel. 0543 - 513597

BOUWMARKT

Da’s knap handig
Ratumsestraat 53, Winterswijk

Telefoon 0543-513597



Wooldstraat 61  Tel. 0543-514900

Een gezellig grandcafé voor de lunch, diner, 
cappuccino, goed glas wijn of om jouw feest te vieren. 
Het personeel van Willinks maakt het je graag naar je 
zin en zorgt dat je gauw en vakkundig bediend wordt. 
Geniet van de koffie- en de theesoorten die 
wij bieden, natuurlijk met een heerlijk stukje taart. 
Bij mooi weer kun je lekker genieten op ons terras 
met uitzicht op het winkelend publiek dat voorbij trekt.

Tip: Cadeaubon van Willinks

Welkom bij Grandcafé Willinks! 

Eugelink - te Kortschot

Europalaan 117, 7102 AC Winterswijk Tel.: (0543) 51 58 54

Openingstijden: ma. 13.30 - 18.00 uur  di. t/m do. 9.30-18.00 uur 
vr. 9.30-21.00 uur  za. 10.00-17.00 uur
info@citywonen.com   WWW.CITYWONEN.COM

Alles onder één dak
voor de inrichting van uw huis

Een keur aan ideeën!

Zeer ruime collectie:

• klassieke en moderne
 meubelen
• slaapkamermeubelen
• parket en laminaat
• tapijt, vinyl en gordijnen
• zonweringen

Ook voor projectinrichting

zijn wij het juiste adres!



Wij zijn u graag 
van dienst

Wij geven u
persoonlijke 
aandacht.

HOREN & ZIEN

HOGE KWALITEIT, PERSOONLIJKE 
BENADERING EN EEN VERGAANDE
SERVICE

Voor de beste oplossing voor uw ogen
en oren laten wij u graag zien dat er
meer kan dan u voor mogelijk had 
gehouden. Daarvoor werken wij uitslui-
tend met de beste mensen, apparatuur,
merken en producten. Want behalve
een resultaat waar u tevreden mee
bent, willen we natuurlijk ook nog dat
het er geweldig uitziet. 

Misterstraat 14 7101 EW Winterswijk  Tel. 0543 519 777  info@horen-zien.nl  www.horen-zien.nl

www.horen-zien.nl

Ook voor Beter Horen bent u bij ons aan
het juiste adres! Samen met u zoeken
we naar een oplossing waarmee u écht
geholpen bent. Dat is onze kracht. Daar
hebben we niet alleen de mensen maar
ook de middelen voor in huis!



Reglement 
              
Er wordt geschoten volgens het reglement van de Winterswijkse 
Schietbond. Reglement is op de baan aanwezig.

1.    Er wordt geschoten staand uit de vrije hand, dan wel opgelegd,  
       op een negen meter baan met luchtbuksen van het kaliber 4,5 mm.
 
2.    De richtmiddelen dienen aan de eisen te voldoen zoals gebruikelijk   
       op de Winterswijkse kaart. Dus “keep – korrel of keep – paal”.

3.    Er wordt geschoten van linksboven naar rechtsonder, de zgn. Z –  
       vorm.

4.    Er worden 10 kaarten verschoten. Het proefschot op een kaart is 
       niet verplicht.

5.    Eén schot per roos, maximaal zes schoten per kaart.

6.    Elk op de kaart zichtbaar schot wordt geteld als gericht schot. Valt           
        een (proef)schot in een andere dan de daarvoor bestemde roos, 
        dan moet dit direct worden gemeld bij de baancommissaris. Het 
        schot wordt dan gemarkeerd. Indien niet direct gemeld en gemar-    
        keerd is er geen reclame meer mogelijk.

7.     In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wed-
        strijdleiding.

8.     Indien een aantal personen gelijk eindigt met hetzelfde aantal 
        geschoten punten telt een geschoten 12+ zwaarder dan een ge-
        schoten 12-.



SpekEnde Flyer 148x148.indd   1 10-03-16   17:16
Misterstraat 72-74  -  7101 EZ Winterswijk  -  tel. 0543-520669  -  www.spek-ende.nl

Puur genieten!

Restaurant 
‘t Spek-Ende
Gezelligheid, gastvrijheid én ge-
nieten van de traditionele Itali-
aanse keuken. Van verse pizza’s 
en ambachtelijk bereide pasta 
gerechten tot heerlijke steaks 
van onze BBQ. Laat u ook eens 
verrassen en vraag naar onze 
Italiaanse proeverijen. Samen 
genieten met een diversiteit aan 
gerechten op tafel geserveerd.
Tot snel



Algemene regels       
    
1.    Er wordt bij voorkeur geschoten met eigen buks. Heeft u niet 
       de beschikking over een buks dan kunt u bij de organisatie een   
       buks uitzoeken om mee te schieten. 

2.    Per baan één schutter

3.    De tijdslimiet voor het schieten van 10 kaarten bedraagt 60         
       minuten + 5 minuten wisseltijd

4.    Dispensatie voor opgelegd schieten is er voor schutters die ook in 
       hun eigen bond dispensatie hebben. Zij schieten allemaal in de 
       ‘Opgelegd-klasse’, zonder aftrek!

5.    De schutter dient zich bij binnenkomst te melden bij het wed-
       strijdsecretariaat

6.    Leunen tegen de tafel is toegestaan

7.    Zowel voor aanvang als na afloop wordt de tijd op de eerste kaart 
       genoteerd

8.    NIEUW>> Het is iedereen toegestaan om meerdere keren mee te 
       schieten. Alleen de hoogste serie van een schutter telt mee in de 
       einduitslag.

Het op- en terugdraaien van kaarten
Is een schutter direct links en rechts naast jouw baan bezig met richten, 
dan ben je verplicht te wachten tot deze zijn buks weer afzet voordat je 
een kaart op- of terugdraait. Tenzij een schutter aangeeft dat hem dat 
niets uitmaakt. 



Huiskamp-Snoeck wenst alle jeugd, dames 
en heren schutt ers succes met het NK-WK



Contactgegevens organisatie
Henk van Duinen, algehele leiding 06 5421 3510
Hans Pecht, secretaris hans@pecht.com 
Jelmer en Timo de Vries, inschrijvingen

Enquêteformulier
Er zijn op dit NK-WK schiettoernooi een aantal wijzigingen geweest 
t.o.v. de vorige edities. 
Bij het inleveren van de kaarten krijgt iedereen een enquêteformulier 
die we graag ingevuld terugontvangen bij het uitdelen van het score-
formulier. De uitkomsten van de enquête en onze ervaringen zullen wij 
delen met de volgende organisatoren en op de website van de WSB 
plaatsen. 

Dames… jullie zijn ook welkom! 
Voor de leesbaarheid wordt in het boekje telkens gesproken over 
schutters en niet over schutter/schutster of schut(s)ter, maar… dat wil 
niet zeggen dat we niet blij zijn met de vele dames die altijd weer mee-
doen met het toernooi. Voor de beste schutster hebben we bovendien 
een verrassing!

Standaards voor opgelegd schieten
Heb je zelf een standaard nodig neem die dan mee en zorg dat er een 
naam op staat. 
We hebben veel standaards nodig zeker bij de jeugd, het mooiste is dat 
we voor het hele toernooi één standaard per baan hebben. Mogen we 
een standaard het hele toernooi gebruiken geef dit dan door op het 
inschrijfformulier of meld dit bij de organisatie op dit mailadres hans@
pecht.com 

Buksen
Heb je geen buks die je mee kunt nemen of zijn er bijvoorbeeld veel 
schutters van jouw vereniging aanwezig, zodat niet iedereen een buks 
heeft? Geen nood, wij zorgen dat er voldoende goede buksen aanwezig 
zijn op de banen. Maar net als voor de standaards geldt: mogen we een 
buks het hele toernooi gebruiken geef dit dan door op het inschrijffor-
mulier of meld dit bij de organisatie op dit mailadres hans@pecht.com 



Wilco Baten
Allround Woningstoffering

Tel 06 - 50935049
Winterswijk


