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Nederlandse Kampioenschappen Historische Wapens 2023 

25 en 50-meter disciplines 
 

                   
Beste schutters, 
 
Hierbij informatie mbt inschrijving  voor deelname aan de Nederlandse Kampioenschappen Historische wapens. 
 
De wedstrijd voor de 25 en 50-meter onderdelen wordt georganiseerd door de LTC-HW op 
 
 

Zaterdag 17 en Zondag 18 juni 2023 bij: 
 

S.V. O.K.K. Veenbes 15, 2291 NT Wateringen, telefoon 0174 297 891 
 

 
Individuele onderdelen 25 meter  
 

- Colt, Cominazzo O/R, Kuchenreuter O/R, Mariette, Tanzutsu O/R, Twigg en Webley. 

Korpsen 25 meter onderdelen 
 

- Adams, Boutet, Egg, Forsyth, Kunimoto, Peterlongo, Stevens, Wogdon  

Individuele onderdelen 50 meter  
 

- Lamarmora O/R, Vetterli-O/R, Dreyse, Pope, Hizadai-O/R, Tanegashima-O/R, Pennsylvania O/R, Miquelet-

O/R. 

Korpsen 50 meter onderdelen 
 

- Enfield, Pforzheim, Sömmerda, Walpole, Nagashino, Halikko, Nobunaga Hibuta, Hinowa, Kossuth, Königgrätz 

en Gustav Adolf. 

 
 
Inschrijving persoonlijk per e-mail, met opgave van:  
 
Nummer KNSA-licentie:  
Voor- en achternaam: 
Nummer en de naam van de vereniging waarvoor je uitkomt:  
Geboortedatum: 
 
 
Vermeld bij je inschrijving duidelijk:  
 
De discipline(s) welke je wilt schieten, de datum waarop je deze wilt schieten en voorkeur voor welke tijdstip. 
Schiet je meerdere disciplines op een dag geef dan aan in welke volgorde je deze wilt schieten en of je wel of geen 
pauze tussen de series wilt hebben. 
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Ook van belang dat je aangeeft of het wapen waar je mee schiet ook door andere schutters gebruikt gaat worden.   
Hiermee wordt voorkomen dat twee schutters, die met hetzelfde wapen schieten, gelijktijdig worden ingedeeld. 
Met de opgegeven voorkeur dag en -tijd zal, indien mogelijk, zoveel mogelijk rekening worden gehouden. Mocht dit 
om een of andere reden niet mogelijk zijn dan nemen we persoonlijk contact met je op. 
 
De baanindeling wordt een week voorafgaand aan de wedstrijd gemaild naar het emailadres dat ook door jou is gebruikt 
om je op te geven voor de wedstrijd. Dat betekend dat inschrijvingen na 9 juni alleen gehonoreerd kunnen worden als er 
plaats is. 
 
Het inschrijfgeld bedraagt voor de eerste of enige serie € 10,00, voor iedere volgende serie € 9,00, korpsen € 10,00. 
 
Inschrijvingen kunt u mailen naar ltc-hw@xs4all.nl 
 
 
Graag aandacht voor het volgende: 
 

- U dient een geldige KNSA-licentie te tonen. 

- Het is verplicht een (bescherm)bril te dragen. 

- Er moet geladen worden vanuit containers bij voorladers. 

- Er wordt alleen met zwartkruit geschoten. 

- Wapenkeuring zal op de schietstand worden uitgevoerd.   

 

Voor reglementen; 
 
https://www.knsa.nl/de-knsa/wet-en-regelgeving/schiet-en-wedstrijdreglementen/knsa/ 
 
en 
 
https://mlaic.org/wp-content/uploads/2021/01/MLAIC-Rules-202012.pdf 

 

 
Deelname aan deze wedstrijd uitsluitend mogelijk met wapens welke zijn toegelaten in de betreffende discipline. Heeft 
u twijfels of het wapen waarmee u deelt wilt nemen aan de wedstrijd voldoet aan de eisen voor die betreffende 
discipline kunt u voorafgaand aan de wedstrijd contact op nemen door een mail te sturen naar bovenstaand email 
adres. 
                                                                                               
Met vriendelijke groet,  
 
Namens de leden van de LTC-HW. 
Gerda Lejeune vz. 
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