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Informatie voor aspiranten  
  
Gefeliciteerd, u bent voorgesteld door een van onze leden en komt gedurende een 

maand drie keer kennismaken met KSV De Betuwe. Een gesprek met de 

ballotagecommissie maakt deel uit van de toelatingsprocedure. Vervolgens kunt u 

een jaar aspirant worden. Daarna kunt u toegelaten worden als lid van onze 

vereniging.  

Hieronder vindt u informatie over onze Kleiduiven Schiet Vereniging De Betuwe.  

  

Bestuur:  

Voorzitter a.i   E. Oskam    Edwin  

Secretaris    H.J.L.Teulings    Herbert  

Penningmeester  C.A.M.Ploegmakers  Cees  

Bestuurslid  

Bestuurslid a.i.  

M. Harteman    

A. Setz 

Marco 

Arjan 

  

Personeelsleden:  

   

Monique de Rijk    Secretariaat  

Ada van der Burg 

Ruben Albinus    

Horecamedewerker 

Horecamedewerker  

Amber Albinus 

Lara Stevens 

Horecamedewerker 

Horecamedewerker 

   

Openingstijden:  

Wij zijn geopend op woensdag, donderdag en vrijdag van 13.00 tot 18.00 uur  

Op zaterdag zijn wij geopend van 10.00 tot 18.00 uur  

Het café restaurant sluit 1 uur na deze tijden.  

  

Bezoek club:  

Bij binnenkomst meldt u zich bij het secretariaat en laat u uw ledenpas scannen t.b.v. 

het aanwezigheidsregister. Deze wettelijke verplichting geldt voor iedereen die de 

schietbaan betreedt.   

  

Honden zijn verboden in het clubgebouw en op het terras. Alleen aangelijnde 

honden mogen naar de schietbanen meegenomen worden.   

 

Alcohol: Voor en tijdens het schieten, zijn alcohol en verdovende middelen 

verboden.  

  

 

 



Prijzen:  

Duiven:    € 6,25 voor 25 duiven (ledenprijs)  

Munitie:    € 6,00 per   25 patronen  € 50 per 250 patronen (24 gr.)  

      € 6,50 per   25 patronen  € 55 per 250 patronen (28 gr.)  

  

Munitie op onze baan uitsluitend staalhagel 6-9 maximaal 28 gr.  

  

Lidmaatschap  Club: €150,00 per jaar te voldoen voor 15 december.  

 K.N.S.A. afdracht €42,50 per jaar eveneens  

 te voldoen voor 15 december.  

  

Schietboekje;     

U heeft een schietbeurten registratieboekje ontvangen. Telkens als u een bezoek 

brengt aan de schietbaan laat u na het schieten een stempel zetten in dit boekje bij  

het secretariaat of achter de bar.  

  

Schietpasje   

U heeft ook een leden/schietpas ontvangen met uw lidmaatschapsnummer. Dit pasje 

kunt u bij het secretariaat opwaarderen. Als u gaat schieten gebruikt u dit pasje, en 

telkens als u drukt voor een duif telt de kaartlezer 1 duif af.  In de hal hangt een 

kaartlezer om te zien hoeveel duiven u nog heeft. Uitsluitend leden en aspiranten 

schieten met een leden-pas.   

  

Dagschietpasjes zijn verkrijgbaar voor gastschutters en introducés tegen niet- 

ledenprijs.  

  

Recreanten schieten verplicht met een instructeur. Van te voren moet daarvoor 

(telefonisch tijdens openingstijden of via info@ksv-debetuwe.nl ) een afspraak 

gemaakt worden. Bij binnenkomst meldt u zich bij het secretariaat.  

  

Introductielessen:  

Aspiranten zonder verlof of jachtakte zijn wettelijk verplicht introductielessen te 

volgen totdat zij hun bijzonder verlof of akte krijgen. Deze introductielessen kosten   

€ 5,00 per ronde van 25 duiven incl. gebruik van een baangeweer (exclusief duiven 

en munitie).  Alle lessen worden gegeven door KNSA gediplomeerde instructeurs.  

Deze instructielessen zijn alleen op afspraak te boeken via tel nr. 0344-601427 

tijdens openingstijden bereikbaar, of per email info@ksv-debetuwe.nl   

 

Ballotagecommissie  

Binnen een paar maanden krijgt u een oproep om bij de ballotagecommissie te  

verschijnen om uw lidmaatschap toe te lichten. 

  

Wapens en munitie 

Wapens en munitie behoren in de wapenkamer en mogen niet in ons restaurant of 

terras mee genomen worden. 

Sluit nooit je wapen richting beton of bestrating i.v.m. ricochet, maar altijd in een 

veilige richting. 



Eigen wapen:  

Voordat u een eigen wapen mag aanschaffen moet u minstens 1 jaar lid van de 

vereniging zijn en de laatste 12 maanden minimaal 18 schietbeurten/ lessen hebben 

gevolgd. Bovendien moet u een proef van bekwaamheid veilig omgang 

hagelgeweer met goed gevolg hebben afgelegd alvorens u een eigen wapen mag 

aanschaffen. Houd u altijd aan de volgende basisregels:  

- Laat nooit uw wapen onbeheerd achter.   

- Een verlofhouder of aktehouder mag met uw geweer in uw bijzijn schieten.   

- U moet uw wapen en munitie opbergen in de wapenkamer. Geweer aan de 

ketting en uw tas in een locker.   

- U draagt uw geweer gebroken met de loop naar voren en naar beneden 

gericht of in een foedraal.  

- Geweer alleen laden op de schietpost in veilige richting.   

- Loop nooit met geladen geweer.   

- Vervoer van huis naar de baan in foedraal of koffer.   

- Automatische en halfautomatische wapens zijn niet toegestaan op de baan.   

- Bij een ketser wapen 15 sec gesloten houden in veilige richting.   

- Schiet nooit op andermans duiven, ook niet met meer geweren op een duif 

schieten.   

- Lege hulzen/ papier in daarvoor bestemde bakken.   

  

Verlofhouder:  

Heeft u al een bijzonder verlof voor een andere discipline, niet zijnde hagelgeweer, 

dan kunt u na 18 schietbeurten, en na met goed gevolg een proef van bekwaamheid 

veilig omgang hagelgeweer afgelegd te hebben, een WM3 aanvragen voor het 

bijschrijven van een hagelgeweer op uw verlof. Jaarlijks moet u minimaal 18 

schietbeurten hebben waarvan 5 wedstijdstempels voor verlenging van uw verlof 

door Bijzondere Wetten.  

  

Veiligheidsregels:  

U dient zich te houden aan onze veiligheidsregels. Deze staan achter in uw 

schietregister. Bij onveilige situaties direct ingrijpen en er melding van maken bij het 

bestuur.   

 

Vrijwilligerswerk: onze vereniging drijft op de inzet van een groot aantal vrijwilligers 

voor allerhande werkzaamheden, zoals hulp bij wedstrijden (drukkers, schrijvers), 

onderhoud terrein, assistentie horeca e.d. Van de leden wordt verwacht, dat zij zich 

één dag per jaar beschikbaar stellen als vrijwilliger. 

  

Huishoudelijk regelement:  

U dient zich te houden aan het huishoudelijk reglement. De statuten en het 

huishoudelijk reglement liggen in ons verenigingsgebouw ter inzage.  

  

Minstens een lid van het bestuur is tijdens de openingsuren aanwezig op de 

schietbaan als aanspreekpunt voor de leden. Het bestuur is ook voor de leden 

bereikbaar via bestuur@ksv-debetuwe.nl   


