
Op ons terrein staat dan de KNSA-
promotiewagen waar u met wedstrijd 
luchtgeweren kunt proberen om de 
roos van de schietschijf te raken. 
Binnen is gelegenheid voor “kermis-
schieten” met luchtbuksen. Op de 
pistoolbaan kunt u kennis maken met 
het schieten van klein-kaliber pistolen.

Het geheel wordt begeleid door onze 
kaderleden met KNSA trainerslicentie. 
Wij hanteren op de geweerbaan 
(kermis-schieten lucht) en de KNSA 
promotiewagen (lucht) een minimum 
leeftijd van 12 jaar. Op de pistoolbaan 
(kleinkaliber pistool) een minimum 
leeftijd van 16 jaar. 

Voor beide banen geldt: jonger dan  
18 jaar alleen onder begeleiding van 
een ouder.
Bestuursleden zijn aanwezig om in-
formatie te geven over lidmaatschap, 
introductielessen, wetgeving, etc.

SV ’t Fort is te vinden in het Schietsport complex 
Hoofddorp, Hoofdweg 867. 
Schietsportcomplex 
Hoofddorp biedt onder 
meer onderdak aan  
4 andere verenigingen 
en een overheidsdienst.

35 jaar
Sinds
1984

UITNODIGING
Schietsportvereniging ‘t Fort 
organiseert een open dag in het 
kader van de Nationale Sportweek. 
Tevens vieren wij ons 35 jarig 
jubileum en het verkrijgen van de 
Krooncertificering van de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie.
U bent hierbij uitgenodigd. Een mooie gelegenheid om eens binnen te kijken 
in ons gebouw. 

ZATERDAG 28 September
11:00 - 16:00 uur

Focussen op de ademhaling, de 
richttechniek, de vingers. En dan 
langzaamaan de trekker overhalen. 
Dat is de sleutel tot een schot 
in de roos, of in ieder geval in 
de juiste richting. „En veiligheid 
staat altijd voorop”, benadrukt 
Robert Kortekaas, voorzitter van 
Schietvereniging ‘t Fort in Hoofddorp.
In de kantine van het pand van 
de vereniging, die dit jaar het 
35-jarig jubileum viert, hangt een 
gemoedelijke sfeer. Leden van alle 
leeftijden komen er op woensdag-, 
vrijdagavond en zondagmiddag samen 
om hun schietkunst te verbeteren.
„Het is een sport die je kan beoefenen 
tot op late leeftijd”, legt bestuurslid 
Pim van der Horst uit. „Je kan het zelfs 
doen als je achter een rollator loopt.” 

En dat blijkt: een van de aanwezige 
leden loopt inderdaad achter een 
karretje. Op de schietbaan begint 
ondertussen een jonge vrouw aan haar 
oefeningen. „We krijgen gelukkig ook 
steeds meer dames”, zegt Kortekaas. 

„Ik merk sowieso dat de 
schietsport populairder wordt. 
De vereniging groeit” .......
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Focussen en 
heel langzaam de 
trekker overhalen

(Deel van een artikel uit het Haarlems Dagblad, 
door Evan Moring en Marlies Vording)




