Uitnodiging. (Covid-19 update)
Het bestuur van de S.V. Dutch Muzzleloaders nodigt schutters, welke in bezit van
een geldige KNSA licentie en een Beaumont geweer uit om deel te nemen aan het

3 ͤ Open Kampioenschap Nederlands geweer Beaumont 2021
Tevens Ranking wedstrijd 25 en 50 meter HW
welke gehouden zal worden op zaterdag 26 juni 2021 op de banen van V.S.
Langedijk, gevestigd Oeverzegge 5 1724 TZ Oudkarspel.
Daar de bijzondere status van het Beaumont geweer in Nederland lang vergeten is,
willen wij het zwart kruitgeweer ontwikkeld en geproduceerd in Nederland en daarna
ingevoerd in het Nederlandse en het Nederlands Indische leger door een jaarlijkse
wedstrijd terug onder de aandacht brengen.
Het resultaat geschoten in de eerste serie (Beaumont) zal gebruikt worden om te
bepalen wie de Kampioen 2021 Nederlands geweer Beaumont wordt.
Wapens:
Veiligheid
en kleding:
Ranking:

Alle uitvoeringen van het Nederlands geweer Beaumont in kaliber 11mm
Er wordt geschoten volgens de schiet- en wedstrijdreglement van de
K.N.S.A.
Daar deze wedstrijd is aangemerkt als ranking wedstrijd door de KNSA
bestaat de mogelijkheid om tegen kostprijs series te boeken voor alle 25
en 50 meter onderdelen in de HW.

Wedstrijdreglement Kampioenschap Nederlands geweer Beaumont:
Alle regels omschreven voor 50 meter Dreyse gelden voor deze wedstrijd zoals
omschreven in het Schiet en wedstrijdreglement K.N.S.A.
-

U heeft maximaal 30 minuten om uw serie van 13 schoten te verschieten.
Het wedstrijdreglement historische wapens van de KNSA is bindend voor de
wedstrijd.
De eerste serie vangt aan om 9.20 , de laatste om 15. 45. Schutters dienen 30
minuten voor aanvang van hun serie aanwezig te zijn (Niet eerder). Tevens
moeten schutters 30 minuten na hun serie de kantine verlaten (Corona
regels).

De inschrijving geschiedt per mail op competitie@dutchmuzzleloaders.nl of
telefonisch op Tel. nr. 06-20435386. Inschrijfgeld voor de Beaumont wedstrijd € 9,herkansing Beaumontwedstrijd € 6,- series Ranking wedstrijd € 5,- per serie.
V.S. Langedijk beschikt over een goede kantine
Informatie: WWW.dutchmuzzleloaders.nl

