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Welkomstwoord

Het is voor mij, als voorzitter van S.V. De Grensstreek, een grote 
eer om U namens de KNSA te mogen uitnodigen voor het LKK en NK 
Teams van 2023. Deze zal voor de vierde maal in haar geschiedenis 
worden gehouden, in onze sfeervolle accommodatie in Belfeld.

Onze leden weten van aanpakken, en ook wat er nodig is om dit 
toernooi goed te laten verlopen. Toen de kans er wederom lag om 
het grootste nationale toernooi binnen te halen, waren onze leden 
direct enthousiast. Na enkele besprekingen intern hebben wij ons 
aangemeld voor deze unieke klus. Nadat de keus op ons was 
gevallen zijn we al in december begonnen met de eerste 
voorbesprekingen met de diverse partijen. Uit deze besprekingen 
werd nogmaals duidelijk dat er veel werk verzet moet worden om 
U een mooi en uniek toernooi te laten ervaren. Dit keer op onze 20 
nieuwe elektronische banen van Intarso.

Dankzij de inzet van al onze leden, zal het LKK ook dit jaar 
wederom een samenkomst zijn van de passieve- en sportieve 
wedstrijdschutter die Nederland rijk is. Door het realiseren van een 
grote verblijfsruimte, aangesloten aan ons clublokaal, kunnen er 
diverse activiteiten plaatsvinden waar deze schutter en toeschouwer 
van het LKK, zijn hart kan ophalen. 
Het loont zeer zeker de moeite om naar Belfeld in het mooie 
Limburgse land af te reizen. Waar naast een hartelijk ontvangst 
uiteraard de koffie en traditionele Limburgse vlaai op U staat te 
wachten.

Ik hoop U te mogen begroeten op het LKK en NK teams 
Luchtwapens 2023. En dat dit toernooi, ook nu weer een mooie 
herinnering in uw sportcarrière mag zijn.

Met vriendelijke schuttersgroet,
Danny Smeets 
Voorzitter S.V. De Grensstreek
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Inschrijving

Baanplanner
De inschrijving verloopt via baanplanner.eu en zal op donderdag 
30 maart om 19:30 geopend worden.

Het LKK is mogelijk al eerder op baanplanner te vinden maar de 
wedstrijd zal nog gesloten zijn voor inschrijving. Voor wijzigingen of 
vragen kunt u ons bereiken op ons e-mail adres. 

Alle schutters met een geldige KNSA-licentie 2023 
mogen inschrijven voor het LKK, ongeacht deelname 
aan AK en of DK.

Na inschrijving stuurt u de inschrijfformulieren, als bijlage, uiterlijk 
voor 30 april naar onderstaand e-mail adres. De formulieren kunt u 
downloaden op onze website of vraag ze op via ons e-mail adres.

Na reservering dient voor alle opgegeven deelnemers het 
inschrijfgeld te worden overgemaakt naar de organisatie.

 Mail adres 
 lkk@degrensstreek.nl

 Post adres LKK  Inschrijfgelden 
 SV de Grensstreek   € 8,50 voor Senioren 
 Oppe Brik 10    € 4,50 voor Junioren 
 5953 PB Reuver   € Gratis per Team

Betaling

Inschrijfgelden dienen voor aanvang van het kampioenschap te zijn 
overgemaakt op rekening NL69 RABO 0143 6138 12 van de 
Rabobank, t.n.v. SV de Grensstreek onder vermelding van uw 
verenigingscode.

Indien geen betaling heeft plaatsgevonden wordt geen 
startkaart uitgegeven, tenzij ter plaatse contant wordt 
afgerekend.



Bijzonderheden

Quotumplaatsen voor NK op Papendal
Er zijn 3 quotumplaatsen te verdienen tijdens het Landelijk Klasse 
Kampioenschap uit de categorieën heren, dames, veteranen en 
junioren. Zij plaatsen zich automatisch voor het NK Luchtwapens 
2023 in Arnhem (Valkenhuizen). Voor meer informatie, zie de 
website van de KNSA (www.knsa.nl).

Aansprakelijkheid
De organisatie is niet aansprakelijk voor vermissing en/of 
beschadiging aan eigendommen van deelnemers, bezoekers en/of 
derden. De organisatie is niet aansprakelijk voor toegebracht letsel 
aan deelnemers en/of bezoekers.

Prijsuitreiking
Er zal geen aansluitende prijsuitreiking zijn. Na goedkeuring van de 
DTC/LTC op de uitslagen wordt het eremetaal zo spoedig mogelijk 
verzonden naar de wedstrijdleider / contactpersoon.  
De prijsuitreiking voor het NK Teams vindt plaats tijdens Schietsport 
Totaal te Arnhem (Valkenhuizen). 

De algehele, definitieve uitslag wordt gepubliceerd op 
www.degrensstreek.nl en per e-mail verstuurd naar de 
wedstrijdleiders van de deelnemende verenigingen.
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PROGRAMMA LKK LUCHTWAPENS
en 

NK Teams Staand en Opgelegd 2023 
SV de Grensstreek

Per serie zijn er 18 banen beschikbaar.

Elke serie begint met 15 min installatie tijd gevolgd door 
15 min proefschieten waarna gezamenlijk de wedstrijd start.

Serie

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Tijd

18.45 - 20.30
20.45 - 22.30
09.45 - 11.30
11.45 - 13.30
13.45 - 15.30
15.45 - 17.30
17.45 - 19.30
09.45 - 11.30
11.45 - 13.30
13.45 - 15.30
15.45 - 17.30
18.45 - 20.30
20.45 - 22.30
18.45 - 20.30
20.45 - 22.30
18.45 - 20.30
20.45 - 22.30
09.45 - 11.30
11.45 - 13.30
13.45 - 15.30
15.45 - 17.30
17.45 - 19.30
09.45 - 11.30
11.45 - 13.30
13.45 - 15.30
15.45 - 17.30
09.45 - 11.30
11.45 - 13.30
13.45 - 15.30

Datum

Vrijdag 12 mei

Zaterdag 13 mei

Zondag 14 mei

Maandag 15 mei

Dinsdag 16 mei

Woensdag 17 mei

Donderdag 18 mei

Vrijdag 19 mei

Zaterdag 20 mei



KNSA wedstrijdonderdelen 
LKK individueel

Heren
Dames
Veteranen
Junioren A Heren
Junioren A Dames
Junioren B Heren
Junioren B Dames
Junioren C

Luchtgeweer staand

Luchtgeweer opgelegd

Minder valide schutters - luchtgeweer staand

Minder valide schutters - luchtgeweer liggend

Minder valide schutters - luchtpistool staand

Senioren
Junioren 
Veteranen

Senioren
Junioren 
Veteranen

Senioren
Junioren 
Veteranen

Veteranen
Junioren C
Junioren D

Klasse
HH-HA-HB

DH-DA
VH-VA
JAH
JAD
JBH
JBD
JC

Klasse
SH1-SH2-SH3
SH1-SH2-SH3
SH1-SH2-SH3

Klasse
SH1-SH2
SH1-SH2
SH1-SH2

Klasse
SH1
SH1
SH1

Klasse
VH-VA-VB

JC
JD

aantal schoten
60
60
40
60
60
40
40
40

aantal schoten
40-60 (SH3)

40
40

aantal schoten
40
40
40

aantal schoten
40
40
40

aantal schoten
40
40
40



Heren
Dames
Veteranen Heren
Veteranen Dames
Junioren A Heren
Junioren A Dames
Junioren B
Junioren C

Luchtpistool staand

Luchtpistool opgelegd

Luchtpistool gehandicapte

Heren 
Dames 

Veteranen
Junioren C
Junioren D

Klasse
HH-HA-HB

DH-DA
VH-VA
VH-VA
JAH
JAD
JB
JC

Klasse
SH1
SH1

Klasse
VH-VA

JC
JD

aantal schoten
60
60
40
40
60
60
40
40

aantal schoten
60
40

aantal schoten
40
40
40

Voor de categorie-indeling is bepalend de leeftijd die de schutter 
bereikt in het schietseizoen 2023 dat loopt van 
1 oktober 2022 tot en met 31 september 2023.

Schutters met een licentienummer hoger dan 203339 komen 
binnen hun categorie uit in de laagste klasse.

Schutters die dispensatie hebben aangevraagd en verkregen 
komen in hun categorie uit in de hoogste klasse.



Luchtgeweer staand
Heren 
Dames 
Veteranen 
Junioren A-Heren 
Junioren A-Dames
Junioren B-Heren
Junioren B-Dames
Junioren C-Gemengd

Luchtgeweer Opgelegd
Veteranen Gemengd 
Junioren C-Gemengd
Junioren D-Gemengd

Luchtpistool staand
Heren 
Dames 
Veteranen Heren
Veteranen Dames 
Junioren A-Heren 
Junioren A-Dames
Junioren B-Gemengd
Junioren C-Gemengd

Luchtpistool Opgelegd
Veteranen Gemengd 
Junioren C-Gemengd
Junioren D-Gemengd

Een juniorenteam kan alleen worden samengesteld uit junioren van 
dezelfde categorie. 

Eremetaal teams
Voor de NK teams geldt de regelgeving van 3 medailles per
categorie.

KNSA wedstrijdonderdelen 
NK-Teams Staand en Opgelegd

Tijdens het LKK 2023 worden tevens, zowel voor Luchtgeweer als 
Luchtpistool, de Nederlandse Kampioenschappen Staand en 
Opgelegd Teams gehouden. Dit houdt impliciet ook in dat er voor de 
teams geen Landelijk Klasse Kampioenschap meer wordt gehouden.

De samenstelling van een team kan worden gewijzigd of de 
inschrijving van een team kan worden gedaan tot aan het moment 
dat de eerste schutter van het team zijn of haar eerste 
wedstrijdschot heeft gelost.

Deze teams worden samengesteld aan de hand van de categorie-
indeling van de individuele schutters. In onderstaande tabel worden 
de mogelijke teams vermeld.



Informatie voor de schutter

Er wordt geschoten volgens de reglementen van de KNSA.
Dit jaar zal op elektronische banen van het merk “Intarso“ worden 
geschoten. Schutters dienen zich een uur, doch minimaal 30 
minuten voor aanvang van hun serie te melden bij het 
inschrijfbureau. Indien u uitkomt in een verenigingsteam, dient u als 
lid van die vereniging ingeschreven te staan bij de KNSA.

Licentie

LET OP: Alleen op vertoon van een geldige KNSA-licentie 
2023 wordt een startkaart afgegeven. (Schiet- en Wedstrijdre-
glement KNSA art 49.3 en 55.1 huishoudelijk reglement KNSA).

Art. 49.3
Een schutter, die ter plaatse geen geldige schutterslicentie kan 
overleggen, is van deelname aan een in Associatieverband 
georganiseerde schietwedstrijd uitgesloten.

Art. 55.1
Aan door of onder auspiciën van de Associatie georganiseerde
schietwedstrijden kan alleen worden deelgenomen door schutters 
die in de zin van artikel 9 lid 1 sub.d der statuten, in het bezit zijn 
van een geldige schutterslicentie.

Uitslagen

1.  Na afloop van iedere serie ontvangen de deelnemers zo 
 spoedig mogelijk  hun voorlopige uitslag.
2.  De voorlopige uitslagen worden tijdens de wedstrijd   
 bekend gemaakt op de monitoren in ons clubgebouw.
3.  De definitieve uitslag wordt bekend gemaakt op  
 de website : www.degrensstreek.nl en per e-mail 
 verstuurd naar de wedstrijdleiders van de deelnemende 
 verenigingen.

Eremetaal Individueel

Voor het LKK individueel geldt de regelgeving van 1 op 3, 
dus 1 medaille bij 1-3 deelnemers, 2 medailles bij 6 deelnemers en 
3 medailles bij een deelname 9 deelnemers en meer.



Wapen en kledingcontrole

Alleen met de verkregen startkaart vindt kleding- en wapencontrole 
plaats. Let erop dat uw uitrusting voldoet aan de gestelde 
eisen zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Er dient 
rekening mee gehouden te worden dat voorafgaande aan- en na de 
series opnieuw een controle kan plaatsvinden van wapen en kleding.

Er zal worden gecontroleerd op de cilinder-leeftijd.

Startprocedure

Schutters worden tijdig voor hun serie opgeroepen. 

Munitie

Toegestaan zijn alleen 4,5 mm. kogels van het model Diabolo
met een platte voorkant.

Schiettijden

60 schoten: 1 uur en 15 min.  (excl. installatie en proefschoten)
40 schoten: 50 min.      (excl. installatie en proefschoten)

Installatietijd: 15 min.
Proefschoten: 15 min.

De hoogte van de schiettafels is 75 cm.



Belfeld
S.V. de Grensstreek




