2005, 45 jaar Streekcompetitie
De geschiedenis van de Streekcompetitie - een reis door de tijd
De kronieken van de vereniging berichten over een lange traditie van streekwedstrijden die ver terug gaat in de
tijd. Onze huidige nationaal overkoepelend orgaan de KNSA (Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie)
bestond nog niet.
Na de 2e Wereldoorlog hadden de diverse verzetsgroepen en het “Nationaal Instituut Steun het wettig gezag” die
ook het krantje uitgaf onder de naam “De Vrijheid”, zich in 19 juli 1952 verenigd in de nationale schuttersbond
“De Vrijheid”.
Deze bond werd erkend door de Minister van Oorlog op 29 november 1952. De aangesloten steden en dorpen,
werden vernoemd als “Commissies”. Voor deze vereniging werd dit " De Vrijheid" Commissie Haarlem. Men kan
in Noord-Holland nog steeds vele verenigingen vinden met de naam "De Vrijheid".
De eerste wedstrijd van de competitie, die in de geschreven analen terug te vinden is, vond plaats in het seizoen
1960-1961 als “Streekwedstrijden Kennemerland Zuid”. Deelnemende verenigingen waren: SV De Vrijheid
(Commissie Haarlem), SV De Vrijheid (Commissie Amstelveen), SV De Vrijheid (Commissie Diemen), SV De
Vrijheid (Commissie Heemstede) en Generaal van Merlen (Haarlem) Later kwamen daar De vrijheid (Commissie
Castricum), De Vrijheid (Commissie Heiloo) en SV Werkspoor (Amsterdam) bij.
De omstandigheden waren in die tijd iéts anders dan nu. Men schoot met Anschutz juniorgeweren of met
karabijntjes, zonder schietriem, en in dagelijkse ‘nette’pak. Vaak nog op klompen en men gebruikte opgepropte
hoofdkussens als knielkussen. In Diemen schoot men op slechts 1 a 1,5 meter afstand, parallel aan de bar! De
laatste man aan de bar, die het dichtste bij de kogelvanger zat, kon de scores waarnemen en oproepen. Bovendien
schoot men in de richting van de keukendeur zodat het bedienend personeel eerst met een wuivende arm in de deur
moest kennisgeven van het feit dat men (met of zonder schaal met bitterballen) de deur door wilde. Nadat de
kelner gepasseerd was kon weer doorgeschoten worden. Volgens de legende zijn meerdere bitterballen van de
schaal geschoten.
Ook de regels verschilden aanzienlijk. Men was verplicht met keep-korrel te schieten. Ringkorrels waren streng
verboden want dit gaf de schutter te veel ‘voordeel’ ten opzichte van een schutter die met keep-korrel schoot. Ook
de schijven zagen er iets anders uit. Men schoot op een 5-visuelen schijf die als hoogste ringwaarde 12 punten had
en waarvan de buitenste ring 7 punten waard was.
Een korps bestond uit 5 schutters, waarvan de laagste afviel en wiens schijf “Steunschijf” werd genoemd voor een
beslissing van de rangbepaling bij gelijke totaalscores van teams.

5 visuelen schijf KKG 1965 (niet op ware grootte)

KNSA mod. ’86 : schijf 1962 (75% ware grootte)

Om u een indruk te geven van de moeilijkheidsgraad in die tijden: de verhouding tussen de schijf 1962 en de
KNSA KKG schijf 12m mod. ’86
De 10-ring van de schijf 1962 is 38mm diameter, de 1-ring KNSA schijf mod. ’86 is 40mm diameter (de 10-ring
van schijf 1962 ligt iets binnen de 1-ring en 2-ring van schijf mod. ’86 en de 12-ring schijf 1962 is 6 punten op
schijf mod. ’86)
Dat ook toen de schietsport op een hoog niveau beoefend werd blijkt uit de ‘titels’ die men in die tijd kon
verdienen. Deze bestonden uit: “Scherpschutter C” (bronzen plaquette met certificaat) 500punten, “Scherpschutter
B” (zilveren plaquette met certificaat) 530 punten, “Meesterscherpschutter A” (gouden plaquette met certificaat)
560 punten. Daarvoer moest men binnen 2 uur 12 kaarten van 5 visuelen schieten en had men 3 proefkaarten.

Van 1962 tot 1965 werd de Streekcompetitie verschoten op de schijf 1962. Vanaf 1965 op de schijf NPSB
(Nederlandse Politie Schiet Bond) nr.1

schijf NPSB nr.1 (niet op schaal)
We hebben nog kunnen achterhalen dat De Vrijheid (Commissie Haarlem) kampioen werd in 1963. Ook Juni 1966
was een heuglijke maand, want ook toen won De Vrijheid (Commissie Haarlem) de titel Kampioen
Streekcompetitie.
In 1966 waren er twee leden van de huidige vereniging SV De Vrijheid Haarlem, die zich inschreven voor
internationale wedstrijden. Helaas konden deze leden niet aan de wedstrijden deelnemen omdat de bond "De
Vrijheid" niet was aangesloten bij het internationaal overkoepelend orgaan. Alleen de K.V.v.N.S. was als enige
vereniging in Nederland aangesloten bij de UIT (Union International de Tir - de huidige ISSF) Na een onderhoud
van leden van de bonden "De Vrijheid" en De Twentse Luchtbuksfederatie met de voorzitter van de K.V.v.N.S
(Koninklijke Vereniging van Nederlandse Scherpschutters) te Rotterdam is uiteindelijk besloten om per 1 augustus
1967 samen verder te gaan onder de naam Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie (K.N.S.A.) zodat alle
schutters in Nederland aan internationale wedstrijden konden deelnemen.
De KNVvS had zelf al een schijf in gebruik genomen met een visueel dat een diameter had van 25mm en een 1ring van 36,5 millimeter; de “Vernieuwde schijf KNVvS”. Na oprichting van de KNSA werd een bijna
gelijkwaardige schijf in 1967 ingevoerd als de KNSA schijf. Deze schijf had een visueel van 24 millimeter
diameter, een 1-ring van 36,5 millimeter en een 10-stip van 1mm (die enkel geraakt diende te worden)
22 Mei 1968 werd De Vrijheid, Haarlem een zelfstandige vereniging bij Koninklijk Besluit en nam vanaf dat
moment als vereniging deel aan de Streekcompetitie.
In 1977-1978 vond de 7e ronde van de Streekcompetitie plaats. In die tijd kreeg men nog vaantjes als aandenken en
in het seizoen 1985-1986 werd ter gelegenheid van het 25 jarig jubileum van de competitie een speciaal vaantje
uitgegeven. Dit was een geel vaantje met zilveren opdruk.
De kwaliteit van de schutters nam dermate toe dat de KNSA in 1984 besloot de 10-stip te verkleinen naar 0.5mm.
Dat deze uitdaging geen enkel probleem voor de schutters was, bleek uit het Nederlands Kampioenschap in 1985.
De scores waren, minder dan een jaar na de invoering van de vernieuwde schijf, al hoger dan het jaar daarvoor op
de oude schijf. Daarom werd in 1986 de huidige schijf KNSA Model ’86 ingebruik genomen. De ringen 4 t/m 10
waren kleiner geworden en de 10-stip van 1,4 millimeter moest geheel door de treffer bedekt worden, terwijl de
ringen met lagere waarde vergroot waren om de minder ervaren schutters meer kans te bieden.
Dit alles om de maximale scores van 600 te voorkomen.

KKG 12m model 1967 (niet op ware grootte)

KNSA KKK 12m (75% ware grootte)

Tegenwoordig herleven de “oude tijden”, met beperkingen aan geweren en schutters, in een nieuw jasje in de vorm
van Klein Kaliber Karabijn wedstrijden. De KNSA heeft hiervoor de KKK-schijf 12m in gebruik genomen.
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