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Uitnodiging deelname Landelijke Schiet Wedstrijd  

Nederlandse Reservisten Federatie Krijgsmacht (NRFK)  
 

Geachte collega (reserve) militair, 

 
De NRFK, waarin de Algemene Vereniging van Reserve Militairen AVRM en de 

Koninklijke Vereniging van Nederlandse ReserveOfficieren (KVNRO) samenwerken, 

organiseert ieder jaar een internationale schietwedstrijd onder de naam NISC 

(Netherlands International Shooting Competition). 

 

Dit jaar is dat echter niet mogelijk vanwege het ontbreken van 
overnachtingsmogelijkheden op de Generaal Winkelman kazerne te Harskamp. 

 

Wij – de Reservisten Schiet Commissie van de NRFK – zien wél mogelijkheden om 

een NATIONALE schietwedstrijd te organiseren, opdat we elkaar – ook op het gebied 

van de schietvaardigheden - kunnen blijven ontmoeten. Zeker na een tweejarige 

periode van Covid-belemmeringen is daar sterke behoefte aan. 
 

Daarom nodigen wij u graag uit om met een team actief dienende reservisten en/of 

beroepsmilitairen deel te nemen aan deze Landelijke Schiet Wedstrijd (LSW). 

 

Datum: zaterdag 15 oktober 2022 
Locatie: ISK te Harskamp: banen Kilo en Lima 

Wapens: pistool Glock en geweer Colt C7 

 
Programma: 

Ontvangst:     09:00 uur bij baan Kilo 

Aanvang ochtend wedstrijd: 09:30 uur 

Lunch:    12:30 uur (u ontvangt een Paresto lunchpakket) 

Hervatting wedstrijd:          13:30 uur 

Einde wedstrijd:   15:30 uur 

Wapenonderhoud:   15:30-16:30 uur 
Hierna verplaatsing naar Echo’s Home baan Zulu aan de overkant van de kazerne 

Borrel en BBQ:   16:45 – 19:00 uur 

 

De wedstrijd: 

De wedstrijd bestaat uit: 

- 3 oefeningen pistool Glock op 25 m afstand 
- 4 oefeningen geweer Colt C7: de oefeningen zijn de scherpschuttersoefeningen 

geweer. 

Tenue: GVT (dit is ook het tenue bij de BBQ). 

 

Inschrijving en kosten: 

Deelname staat open voor actief dienende reserve- en beroepsmilitairen. 
U dient het vaardigheidsniveau van geoefend schutter te hebben. 

Deelname is alleen mogelijk met teams van 3 schutters. Geen extra team-captains 

mogelijk. 

Maximum aantal deelnemende teams: 25. 
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De kosten bedragen € 30 per deelnemer (€ 90 per team). Dit bedrag is voor deelname, 

lunch, barbecue en prijzen. 

 

De hierna volgende verenigingen, krijgsmachtdelen en/of eenheden zijn uitgenodigd. 

Acceptatie van inschrijvingen is op volgorde van aanmelding en betaling, waarbij de 

datum van betaling maatgevend is. 

In geval het aantal inschrijvingen de limiet van 25 teams overschrijdt, gelden de er 

achter vermelde maximale aantallen teams per vereniging of eenheid. Teams, waarvan 

de betaling is ontvangen na de 25 ingeschreven teams, komen op de reservelijst in 

volgorde van betalingsdatum. 

Indien op de sluitingsdatum er géén overschrijding is van de 25 teams, dan worden de 

ingeschreven teams op de reservelijst op volgorde geaccepteerd tot het maximum van 
25 teams is bereikt. Teams van de reservelijst die uiteindelijk niet kunnen worden 

ingedeeld, ontvangen hun deelnamegeld terug.  

 

NRFK: 1 team 

AVRM: max 5 teams 

KVNRO: max 5 teams 
Korps Nationale Reserve: max 2 teams 

Groep Luchtmachtreserve (GLR): 2 teams 

Koninklijke Marine (Reserve KMR): 2 teams 

Koninklijke Marechaussee: 2 teams 

Reserve Politie: 1 team 

Staf CLAS: 1 team 

11e brigade: 1 team 
13e brigade: 1 team 

43e brigade: 1 team 

1 CMIco (OOCL): 1 team 

 

Aanmelding via het bijgevoegde aanmeldingsformulier, te mailen naar: 

nrfk.schieten@gmail.com 
Betaling van € 90 per team naar bankrekening NL40 INGB 0001988673 t.n.v. G. van 

Eijk – RSC onder vermelding van: 

LSW-NRFK 2022 + naam van het team (zelfde teamnaam als op het 

aanmeldformulier). 

 

De sluitingsdatum van de inschrijving is 3 oktober 2022 
Alle geaccepteerde teams ontvangen daarvan een bevestiging. 

 

Prijzen: 

Individueel pistool: 1e, 2e en 3e prijs 

Individueel geweer: 1e, 2e en 3e prijs 

Individueel totaal : 1e prijs 

 
Teams pistool: 1e prijs 

Teams geweer: 1e prijs 

 

Wij hopen dat als vanouds we samen een knallende dag gaan hebben. 

Tot 15 oktober! 

 
Namens de Reservisten Schiet Commissie NRFK 

Kol bd G. Lettinga 

 

De RSC bestaat uit: lkol Roelofs, lkol bd Van Eijk, elnt Nix, AOO Schut en AOOi Droog. 

mailto:nrfk.schieten@gmail.com

