Veiligheidsregels


Het hanteren van wapens zonder
toestemming van de eigenaar is
niet toegestaan.



Hanteer een wapen altijd alsof het
geladen is.



De grendel of kamer is altijd
geopend.



Richt altijd richting de kogelvanger



Richt nooit op personen.



Leg een geladen wapen nooit uit de
hand.



Nooit met een geladen wapen het
schietpunt verlaten.





Bij storingen het wapen op het
schietpunt laten liggen en erbij
blijven, laat anderen hulp halen.
Het wapen mag alleen in de
schietkelder uit foedraal of koffer
worden gehaald.



Vervoer wapen en munitie
gescheiden van elkaar.



Geen alcohol voor en tijdens het
schieten.



De schutter is verantwoordelijk voor
de veiligheid van zichzelf en
anderen.

Sponsoren s.v. Diana
Slagerij Blokhuis
Cateringservice Bosch Wensink
Cafe restaurant Concordia Denekamp
Volgelzang Verzekeringen Oldenzaal
Decona b.v.
De Parel Hekwerken Denekamp
Elferink Bouwgroep Oldenzaal
Goselink Brandbeveiliging
Hebetex Woninginrichting
Hofland Optiek
Aannemersbedrijf Niehof b.v.
Staalmarkt Twente Almelo
Ter Hart Computers
Autobedrijf Tijkorte

Schietsportvereniging

Diana

Twenta Trappen Denekamp
Wim Benerink Podologie

www.dianadenekamp.nl
Accomodatie ” ’t Goor ”
Mstr. Mulderstraat 38b, 7591 Vx, Denekamp
telefoon: 0541 355040

Secretariaat / Postadres
Krabbendijk 17
7591 AW Denekamp
Tel: 0541 - 352369

Geschiedenis
De heren JH Kuipers en HJ Wiefferink waren begin 1970 de initiatiefnemers voor de oprichting van een
schietvereniging in Denekamp. De oprichtingsvergadering werd gehouden op 19 april 1970 in café Hövels op
de Brink in Denekamp. De zeilmakerij van de heer Wiefferink op de hoek Brinkstraat/Hopmanstraat werd als
eerste schietaccommodatie ingericht. Na een paar maanden verhuisde de schietvereniging naar de
kegelbanen van café Hövels op de Brink welke een klein half jaar als schietaccommodatie in gebruik is
geweest. Tweede helft 1970 verhuisde de schietvereniging naar gebouw "Concordia" (de "klep") waar op het
toneel 6 schietbanen in gebruik werden genomen. Hier werd de basis gelegd voor de nu ruim 40 jarige
schietvereniging. De succesvolle jaren zeventig werden in 1975 en 1978 bekroond met een Nederlands
kampioenschap. Het eerste kampioenschap gaf aanleiding om in 1976 een door de gemeente gebouwde
schietaccommodatie te kunnen betreken

Openingstijden:

Bestuur
Voorzitter: Jos Visschedijk
Secretaris: Jos Peters
Penningmeester: Jan van Ommen
Leden:

Contributie:

Maandag

19.30 – 23.00 uur

Donderdag

19.30 – 23.00 uur

Bankrelatie:

Luchtgeweer

10mtr. Kaliber .177

ABN bank Denekamp nr: 595.714.803

Luchtpistool

10mtr. Kaliber .177

Klein kaliber geweer 12mtr. Kaliber .22

Wedstrijden:

Klein kaliber pistool

”Diana” neemt deel aan wedstrijden welke
door of namens de Bond Twentse
Luchtschutters of Koninklijke Nederlandse
Schutters
associatie
worden
georganiseerd.
Ook
organiseert de vereniging
diverse wedstrijden zowel
regionaal als landelijk.
Deelname
aan
wedstrijden word zeer op
prijs gesteld.

10mtr. Kaliber .22

Klein kaliber karabijn 12mtr. Kaliber .22

Harold Doevelaar

Toon Gosemeijer
Matthijs Aveskamp

€ 8,00 p/m
€ 4,20 p/m
€ 7,50

Schietdisciplines:

Liggend, knielend, staand.

Gerrit Herink

Leden
Jeugdleden tot 18 jaar
Donateurs

Wapens:
De vereniging beschikt over voldoende
wapens zowel lucht als vuur waar
beginnende schutters gebruik van kunnen
maken.

