
Even wat info over het verplicht meedoen aan de Interne competitie. 
 
Voor de leden die een wapen verlof hebben, is het verplicht gesteld om mee te doen aan onze 
interne competitie. 
 
De enige uitzondering hierop is wanneer je meedoet aan KNSA erkende binnenlandse wedstijden en 
in een ranking voorkomt.   
 
Overeenkomstig de CWM 2012 (II) dient de aanvrager van een verlof en de 

verlofhouder aantoonbaar de schietsport in wedstrijdverband te beoefenen. Op grond 

van die bepaling, zijn schietsportverenigingen verplicht aan hun leden een interne 

competitie in enige door de KNSA gereglementeerde of erkende discipline aan te 

bieden. De deelname aan die interne competitie is vijf (5) keer per kalenderjaar 

verplicht voor verlofhouders. De sch ietsportvereniging dient die deelname aan die 

interne competitie, door middel van een registratie, te controleren . Deelname aan de 

interne competitie is niet verplicht voor leden van schietsportverenigingen die zijn 

opgenomen in een of meerdere ranking-overzichten, overeenkomstig het Ranking-

reglement, als onderdeel van het Schiet - en Wedstrijdreglement deel I, hoofdstuk 21.  

Indien een lid van een schietsport -vereniging reeds aan de verplichte 

competitiedeelname bij een andere bij de KNSA aangesloten vereni ging voldoet, zal de 

betrokkene dat ten genoegen van het verenigingsbestuur met een verklaring of 

anderszins moeten aantonen.  

Of aan  PG 300/100/50 wedstrijden meedoet.  

Met ingang van de CWM 2013-II is er een verplichte deelname aan een interne competitie als deel 
van de basis certificereing van de KNSA. 

"Inmiddels heeft de minister in de Circulaire wapens en munitie die verplichte wedstrijddeelname voor 
verlofhouders vastgelegd. In de Circulaire is nu als voorwaarde opgenomen dat de sportschutter die 
een aanvraag voor een wapenverlof doet, dan wel over een verlof beschikt, moet kunnen aantonen 
dat hij of zij in wedstrijdverband een door de KNSA gereglementeerde of erkende tak van de 
schietsport beoefent. Die mogelijkheid moet worden opgenomen als certificeringseis voor het KNSA-
certificaat waaraan alle schietverenigingen waarop dat van toepassing is, vóór 1 januari 2015 zullen 
moeten voldoen. 
 
Met die bepaling wordt dus het aantonen van wedstrijddeelname gedelegeerd aan de KNSA en haar 
verenigingen, als onderdeel van de basiscertificering. De minister laat dit over aan de prudentie van 
de verenigingsbestuurders. Dat betekent in de praktijk dat het verenigingsbestuur, en niet de politie, 
verantwoordelijk is voor de controle of de leden van de vereniging die over een verlof beschikken, aan 
die eis voor wedstrijddeelname voldoen. De politie controleert vervolgens het KNSA-certificaat en kan 
ervan uitgaan dat de vereniging aan de certificeringseisen van de KNSA – dus inclusief de 
wedstrijddeelname – voldoet." 

  

In overleg met LTC-GKG (dd februari 2014) hebben we voor alle deelnemers aan het PG Klassement 
het volgende kunnen regelen: 

Mits de vereniging waarvan u lid bent het PG Klassement erkend als competitie en deze accepteert 
als aanvulling op hun eigen interne competitie, dan zal de schutter voldoen aan de certificeringseis 



voor de deelname aan interne competitie. Voorwaarde is wel dat de schutter deelneemt aan 
minimaal vijf wedstrijden binnen één klasse van PG; bijvoorbeeld vijf maal PG/TR of vijf maal 
PG/Semi. 

Dus voor de leden die niet aan bovenstaande voldoen, gelden nog steeds de 5 interne competities. 
die we op onze vereniging houden. 
 
 
Het bestuur, 
 
Ambachtse Vereniging van Sportschutters 


