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Informatie en logboek deelnemers PG-UK
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Inleiding

Beste Lange afstand schutter. Fijn dat je mee gaat met de PG-UK trip!
Om er een succesvolle trip van te maken is het belangrijk dat duidelijk is wat jij van de begeleiding
mag verwachten, en wat de begeleiding van joú mag verwachten. Middels dit document wordt één en
ander verduidelijkt hieromtrent.
De deelname aan de PG-UK is -naast een mooie en gezellige ervaring- ook een unieke kans om meer
te leren over jouw wapen, kijker, munitie en jezelf. Dit zal jou, als enthousiast lange afstand schutter
(in spé), zeker aanspreken.
Om te zorgen dat -gezien de relatief korte schiettijd- iedereen voldoende aan schieten toekomt, en
om te voorkomen dat je onverhoopt teleurgesteld raakt in het geval het in de UK niet zo goed lukt als
je gehoopt had, gaan we sámen zorgen dat jij goed beslagen ten ijs komt!
Achteraan vind je een Logboek. In dit logboek organiseren we de stappen die nodig zijn om jezelf
optimaal voor te bereiden op de PG-UK trip. Dit logboek dient ook voor de begeleiding om te
registreren of de benodigde voorbereiding in orde is.
De voorbereiding van de PG_UK trip is minstens net zo leuk als de trip zelf!
Graag benadrukken we dat lange afstand schieten (zoals de PG-UK trip mogelijk maakt) écht een
goede voorbereiding vóóraf in Nederland vereist om in de UK succes te hebben.
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Begeleiding

De begeleiders zijn ervaren vrijwilligers. Dit betekent dat zij op eigen kosten en in eigen tijd bereid
zijn jou te helpen. Dit maakt het belangrijk op voorhand te weten wat je wél en niet mag verwachten
van de begeleiding. Om misverstanden te voorkomen omschrijven we hier de belangrijkste zaken.
De begeleiding bestaat uit twee delen, te weten: Begeleiding in het voortraject, en begeleiding ter
plekke in de UK.

2.1

Begeleiding in het voortraject

Het is erg belangrijk dat je bekend bent met de ballistiek van jouw munitie, je weet hoe je kijker
werkt én dat je voldoende verstelling (clicks) op je kijker hebt om de lange afstanden goed te kunnen
schieten.
Verder moet het papierwerk in orde zijn om met je wapen en munitie te kunnen reizen in het
buitenland.
De begeleiding hieromtrent bestaat uit:
•
•
•
•
•

Organiseren instructie bijeenkomst
Samen met jou de benodigde papieren in orde maken
Samen met jou, jouw wapen én jouw eigen munitie een chronytest doen
Jou op weg helpen met je ballistiek (tabel) mbv Quickload en Strelok
Samen met jou een 25 meter schietproef uitvoeren

Indien je niet met je eigen wapen schiet, geldt dezelfde voorbereiding als dat je met je
eigen materiaal hoort te doen. Ook de logboek-afhandeling gaat hetzelfde.

2.2

Begeleiding in de UK

Met behulp van jouw voorbereidingen, onze begeleiding in het voortraject en het afgewerkte logboek,
kan iedereen ontspannen genieten van wat komen gaat.
Om te zorgen dat verder alles van een leien dakje verloopt bestaat de begeleiding in de UK uit:
•
•
•
•

Ontvangst op vooraf afgesproken plaats en tijdstip
Uitleg over het programma (planning)
Afnemen schietproef op “Zero range”
Indien nodig afnemen HME (High Muzzle Energie) proef (indien hoger dan 4500 Joule)

Daarnaast helpt de begeleiding slechts in beperkte mate (indien nodig) met het instellen van je kijker.
We gaan er echt vanuit dat je in het voortraject gezorgd hebt dat de combinatie wapen, kijker en
munitie geen geheimen meer voor je heeft.

4

PG-UK-Deelnemer_vers2
3

Deelnemer

De begeleiders steken met veel plezier erg veel tijd in de voorbereiding van de PG-UK trip én de
deelnemers. Tegelijk verwachten we van jou als deelnemer een gedegen voorbereiding. Dit houdt in
dat we samen met jou een aantal stappen organiseren welke afgetekend worden in het logboek wat
zich achteraan dit document bevindt.
Let op, indien het logboek niet volledig afgewerkt is, kun je helaas niet mee op de PG-UK
trip. Dit geldt ook voor mensen die niet met eigen materiaal meegaan.
Zoals we reeds eerder vermeldde is de voorbereiding op de PG-UK trip minstens net zo leuk en
interessant als de trip zelf, dus we gaan er van uit dat het hier bovenstaande geen probleem zal zijn.
3.1
Instructie bijeenkomst
Er worden twee instructiebijeenkomsten georganiseerd. Deze vinden plaats bij “sv De Rommert” in
Andel. Je bent minstens bij één van de bijeenkomsten aanwezig zodat je in de gelegenheid gesteld
wordt de minimale kennis op te doen welke vereist is om mee te kunnen met de PG-UK trip. Er kan
eventueel van je verwacht worden een tweede keer aanwezig te zijn mocht de situatie dat eisen.
Hierover verderop meer.

3.1.1 Wapen
Het wapen dat je meeneemt op de PG-UK trip moet in technisch perfecte staat zijn. Jij zorgt ervoor
dat het wapen voldoet aan de eisen zoals die gesteld zijn in het wedstrijd reglement van PGSN. Twijfel
je aan zaken kun je advies vragen aan de begeleiding. Let op, je mag de UK NIET in met een semiautomatisch wapen.
Bij de open klasse is een mondingsrem niet toegestaan.

3.1.2 Munitie
Aan de kwaliteit van je munitie worden hoge eisen gesteld op de lange afstandsschoten. Jij zorgt voor
munitie van hoge kwaliteit. Indien je niet zelf (met succes) herlaadt, koop dan serieuze matchmunitie.
Er wordt tijdens de instructiebijeenkomst uitgebreid op ingegaan. De begeleiders vertellen je
desgewenst alles wat je weten moet om met goede munitie te kunnen schieten.
Let op! Maximaal kaliber 8mm. Max muzzle velocity 3250 fps.

3.1.3 Kijker
Op de lange afstanden moet je kijker voldoende versteld kunnen worden (clicks). Mocht jouw kijker
niet voldoende versteld kunnen worden bestaat de mogelijkheid een rail met (MOA) verkanting te
monteren (overleg met begeleiding). Ook zijn er scopemontages te koop met genoemde verkanting.
Als je een kijker hebt met serieus glas erin is vanaf 20 x vergroting voldoende.
Jij zorgt ervoor dat je kijker en montage in orde zijn, en je jouw kijker door en door kent (Moa, of
Mrad). De begeleiders vertellen je desgewenst alles wat je weten moet over goede kijkers.
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3.1.4 Ballistiek
Één van de belangrijkste zaken is goede kennis van de ballistiek van jouw munitie / wapen
combinatie. Bij de instructiebijeenkomst meet je de snelheid van jouw munitie m.b.v. een
snelheidsmeter (Chrony) welke eventueel door de begeleiding ter beschikking wordt gesteld.
Ook maak je kennis met de ballistische software “Quickload” en de app “Strelok”. De begeleiding zal
je desgewenst alles vertellen wat je minimaal weten moet.
Jij zorgt ervoor dat je (na de uitleg op de instructie bijeenkomst) voldoende inzicht hebt in het
onderwerp “Ballistiek” om jouw schoten op de lange afstand tot een succes te kunnen maken.
Let op! Als je munitie geen goede groepjes op 100 meter oplevert, wordt het op de lange
afstanden exponentieel slechter.

3.1.5 Schietproef 25 meter / yard
In de UK wordt een schietproef afgenomen op 25 yard. Om ervoor te zorgen dat niemand voor
verassingen komt te staan aldaar, wordt tijdens de instructiebijeenkomst in het voortraject reeds een
schietproef met je afgenomen. Dit gebeurt op 25 meter, wat niet precies 25 yard is, maar er dicht
genoeg bijkomt.
Deze schietproef is een onmisbare test om te kijken of jouw wapen/munitie/kijker-combinatie in orde
is om succesvol op de lange afstanden te kunnen schieten. Mocht er tijdens deze schietproef blijken
dat er iets nog niet op orde is heb je nog voldoende tijd om dit vóór de PG-UK trip te regelen. Je zult
dan wel alsnog op de tweede instructie bijeenkomst de schietproef moeten doen.

3.2
Emmen
Mocht je nog nooit een wedstrijd op 300 meter geschoten hebben moet je minstens één keer een
PG300 wedstrijd mee schieten. Dit zorgt voor broodnodige ervaring als opstap naar de echt lange
afstanden die geschoten worden tijdens de PG-UK trip.
Jij zorgt ervoor dat je minstens één keer mee geschoten hebt op een PG300 wedstrijd.
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Verplichte documenten

Om je eigen wapen en munitie mee te kunnen nemen naar de UK moet het papierwerk in orde zijn.
De benodigde documenten zijn:
•
•
4.1

EVP (Europese Vuurwapen Pas) Let op geldigheidsduur!
Visitor’s Firearm Permit
EVP

Een EVP vraag je aan bij Korpschef taken waar je ook je normale verlof regelt.
4.2

Visitor’s Firearm Permit

De Visitor’s Firearm Permit wordt geregeld door de begeleiding. Hiervoor is het belangrijk dat jij op
tijd de juiste documenten aanlevert.
•
•
•
•
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Kopie ID of Paspoort
Kopie verlof (voor – en achterkant)
Kopie van je bijlage verlof
Kopie EVP (blz 2-3, 4-5, 6-7 en eventueel alle bladzijden die een stempel bevatten, PLUS de
daarop volgende twee lege pagina’s

Tot slot

Wij gaan ervan uit dat met een gedegen voorbereiding door zowel de PG-UK vrijwilligers als de
deelnemers iedereen een onvergetelijke PK-UK trip beleeft!
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Disclaimer

De PG-UK trip wordt mogelijk gemaakt door vrijwilligers van PGSN. PGSN en haar vrijwilligers zijn
geenszins aansprakelijk voor welke vorm van schade, zowel financieel, materieel als lichamelijk.
Ondertekenaar verklaart zich akkoord.
Datum:

Handtekening:

Plaats:
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Logboek

Dit logboek is van:…………………………………………………………………………

Omschrijving:

Datum:

Voldaan / geregeld / stempel:

Bijwonen instructiebijeenkomst

Deelname PG300 Emmen

Schietproef 25 meter

Snelheid (chrony) test

Ballistiek uitgewerkt (tabel)

Verplichte documenten

Disclaimer getekend
Evt opmerking door
begeleiding:
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Munitie inventarisatie
Om u optimaal voor te bereiden op het lange afstandsschieten, gaan we via dit formulier zo veel mogelijk informatie verzamelen. Het is
geen probleem als u niet alle info heeft, maar hoe meer bekend is, hoe nauwkeuriger de berekeningen zijn.

Persoons gegevens
Naam
PGSN Lidnummer
KNSA nummer

Wapengegevens
Wapen
Kaliber
Looplengte (inch)
Spoed (Twist)
Scope merk/type
Type verstelling (MOA / MRAD)
Klickverstelling (bv. 1/4 - 1/8 - 1/10)
Zero-afstand
Zero-instelling

Munitiegegevens
Huls merk/type
Huls inhoud (Grains H2O, Max Case capacity)
Slaghoedje merk/type
Kop merk/diepte
Kop /gewicht
Kop BC Waarde (G1)
Kop zetdiepte
Kruit merk/type
Kruit lading

Ballistiche gegevens
Mondingssnelheid (Gemeten)
Kamerdruk
Mondingssnelheid (Berekend)
Overige resultaten staan in het Quickload berekeningsblad wat met deze gegevens gemaakt kan worden

