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Bijlage. 
 
 
Volgorde geweerschieten Gildenkring “Hoge Schuts” 

 
 
 

A klasse  Competitie  

Inschieten Linkse wip Riem vast 3 uit 6 schoten     

1e kampronde Rechtse wip 2 handen achter de trekker     

2e kampronde Rechtse wip 2 handen achter de trekker Los van de boom    

3e kampronde Rechtse wip 2 handen achter de trekker Los van de boom Midden op   

4e kampronde Rechtse wip 2 handen achter de trekker Los van de boom Midden op Knop los  

5e kampronde Middelste wip 2 handen achter de trekker Los van de boom Midden op Knop los  

6e kampronde Middelste wip 2 handen achter de trekker Los van de boom Midden op Knop los Hakken 

7e kampronde Middelste wip 2 handen achter de trekker Los van de boom Midden op Knop los Voeten 

8e kampronde Middelste wip 2 handen achter de trekker Los van de boom Midden op Knop los Links voor rechts 

9e kampronde Middelste wip 2 handen achter de trekker Los van de boom Midden op Knop los Rechts voor links 

 
 

B klasse  Competitie  

Inschieten Linkse wip Riem vast 3 uit 6 schoten     

1e kampronde Rechtse wip Riem vast     

2e kampronde Rechtse wip 2 handen achter de trekker     

3e kampronde Rechtse wip 2 handen achter de trekker Los van de boom    

4e kampronde Rechtse wip 2 handen achter de trekker Los van de boom Midden op   

5e kampronde Rechtse wip 2 handen achter de trekker Los van de boom Midden op Knop los  

6e kampronde Middelste wip  2 handen achter de trekker Los van de boom Midden op Knop los  

7e kampronde Middelste wip 2 handen achter de trekker Los van de boom Midden op Knop los Hakken 

8e kampronde Middelste wip 2 handen achter de trekker Los van de boom Midden op Knop los Voeten 

9e kampronde Middelste wip 2 handen achter de trekker Los van de boom Midden op Knop los Links voor rechts 

10e kampronde Middelste wip 2 handen achter de trekker Los van de boom Midden op Knop los Rechts voor links 

 

 

C klasse  Competitie  

Inschieten Linkse wip Riem vast 3 uit 6 schoten     

1e kampronde Linkse wip  Riem vast     

2e kampronde Linkse wip  2 handen achter de trekker     

3e kampronde Rechtse wip 2 handen achter de trekker     

4e kampronde Rechtse wip 2 handen achter de trekker Los van de boom    

5e kampronde Rechtse wip 2 handen achter de trekker Los van de boom Midden op   

6e kampronde Rechtse wip 2 handen achter de trekker Los van de boom Midden op Knop los  

7e kampronde Middelste wip 2 handen achter de trekker Los van de boom Midden op Knop los  

8e kampronde Middelste wip 2 handen achter de trekker Los van de boom Midden op Knop los Hakken 

9e kampronde Middelste wip 2 handen achter de trekker Los van de boom Midden op Knop los Voeten 

10e kampronde Middelste wip 2 handen achter de trekker Los van de boom Midden op Knop los Links voor rechts 

11e kampronde Middelste wip 2 handen achter de trekker Los van de boom Midden op Knop los Rechts voor links 
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65 + klasse  Competitie   

Inschieten Linkse wip Riem vast 3 uit 6 schoten     

1e kampronde Linkse wip Riem vast     

2e kampronde Linkse wip 2 handen achter de trekker     

3e kampronde Rechtse wip 2 handen achter de trekker      

4e kampronde 
Volgorde 
in overleg 
geweer 
schiet 
commissie 

2 handen achter de trekker Los van de boom    

5e kampronde 2 handen achter de trekker Los van de boom Midden op   

6e kampronde 2 handen achter de trekker Los van de boom Midden op Knop los  

7e kampronde 2 handen achter de trekker Los van de boom Midden op Knop los Hakken 

8e kampronde 2 handen achter de trekker Los van de boom Midden op Knop los Voeten 

9e kampronde Rechtse wip 2 handen achter de trekker Los van de boom Midden op Knop los Links voor rechts 

10e  kampronde Rechtse wip 2 handen achter de trekker Los van de boom Midden op Knop los Rechts voor links 

 
 

70 + klasse  Competitie 

Inschieten Linkse wip Riem vast 3 uit 6 schoten     

1e kampronde Linkse wip Riem vast     

2e kampronde Linkse wip Riem vast     

3e kampronde Rechtse wip  Riem vast     

4e kampronde Rechtse wip  2 handen achter de trekker     

5e kampronde Rechtse wip  2 handen achter de trekker Los van de boom    

6e kampronde 
Volgorde 
in overleg 
geweer 
schiet 
commissie 

2 handen achter de trekker Los van de boom Midden op   

7e kampronde 2 handen achter de trekker Los van de boom Midden op Knop los  

8e kampronde 2 handen achter de trekker Los van de boom Midden op Knop los Hakken 

9e kampronde 2 handen achter de trekker Los van de boom Midden op Knop los Voeten 

10e  kampronde 2 handen achter de trekker Los van de boom Midden op Knop los Links voor rechts 

11e kampronde Rechtse wip 2 handen achter de trekker Los van de boom Midden op Knop los Rechts voor links 

 
 

Jeugd klasse  Competitie   

Inschieten Linkse wip Riem vast 3 uit 6 schoten    

1e kampronde Linkse wip Riem vast     

2e kampronde Linkse wip Riem vast     

3e kampronde Linkse wip Riem vast     

4e kampronde Rechtse wip  Riem vast     

5e kampronde 
Volgorde 
in overleg 
geweer 
schiet 
commissie 

Riem vast     

6e kampronde Riem vast     

7e kampronde Riem vast     

8e kampronde Riem vast     

9e kampronde Riem vast     

10e  kampronde Rechtse wip Riem vast     

11e kampronde Rechtse wip  Riem vast     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


