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Met ingang van 23 september 2022 is de Regeling wapens en munitie 
gewijzigd, waardoor nieuwe verlofaanvragen weer door de politie in 
behandeling kunnen worden genomen. Deze wijziging in de Regeling 

wapens en munitie was nodig omdat in de Regeling nog stond vermeld 
dat voor een eerste aanvraag van een wapenverlof de betrokkene de 
e-screener moest doen. Deze e-screener is een computergestuurde 

vragenlijst als onderdeel van een psychologisch onderzoek. Een 
voorwaarde om voor een verlof in aanmerking te kunnen komen, was 
dat dat onderzoek met positief resultaat werd afgesloten. 

Met de brief van de minister van Justitie en Veiligheid van 15 juli 2022 

aan de Tweede Kamer besloot zij dat de inzet van deze e-screener 
moet worden opgeschort en daarvoor in de plaats het 
inlichtingenformulier (WM32) moet worden gebruikt. Dit formulier is 

reeds bekend; dat wordt al ingezet voor de verlenging van 
wapenverloven. 

Artikel 48a uit de Regeling moest daarvoor worden aangepast, en dat 
is nu gebeurd. Dat is goed nieuws voor iedereen die al sinds begin van 
deze zomer een eerste aanvraag voor een wapenverlof heeft ingediend 

of wilde indienen. Zij kunnen erop rekenen dat, wanneer zij al een 
aanvraag hebben gedaan, deze nu verder in behandeling wordt 

genomen. Al degenen die nog geen aanvraag hebben ingediend, 
kunnen dat nu alsnog gaan doen. 

Met deze wijziging in de Regeling zijn tevens de leges voor de eerste 
aanvraag van een wapenverlof verlaagd met € 54,45. De kosten voor 
de afgifte van een eerste verlofaanvraag bedragen nu € 138,20. 

Het WM32 formulier, dat al werd ingezet bij de verlenging van 

wapenverloven, is gewijzigd. In het formulier worden nu ook de 
nationaliteit en geboorteplaats en het geboorteland van betrokkene 
gevraagd. Voorts moeten alle drie de referenten de gegevens van hun 

identiteitsbewijs invullen en het formulier ondertekenen, waarmee zij 
toestemming verlenen voor het feit dat zij als referent optreden en dat 
zij instemmen met het verwerken van hun persoonsgegevens door de 
politie. 

Toekomst e-screener: 

De KNSA meldde al eerder verheugd te zijn dat de inspanningen van 

de KNSA en de KNJV, vooral ten aanzien van het door de Rechtbank 
bevolen deskundigenbericht, uiteindelijk geleid hebben tot het besluit 
om de inzet van de e-screener op te schorten. De KNSA zal zich er de 

komende tijd sterk voor maken dat de e-screener niet alleen 
opgeschort, maar geheel afgeschaft wordt. 
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Volg ons op twitter via https://twitter.com/svHertogHendrik 

I.v.m. een aanpassing/verbouwing van de 25-meter dynamische baan en de 100-
meter baan, kan er vrijwel de gehele maand oktober niet op deze banen worden 
geschoten. 
 
De werkzaamheden starten op 1 oktober op de 25-meter dynamische baan en op 10 
oktober op de 100-meter baan en zullen dus de gehele maand oktober duren. 
 
Excuses voor het ongemak.  
 

Ons huidige en zittende lid (Ingeborg Landers) zal binnenkort  stoppen als 
afgevaardigde van SV Hertog Hendrik binnen de SISL als bestuurslid. 
 
Om deze reden zijn wij op zoek naar een tweede kandidaat (inmiddels is Klaas 
Andringa benoemd als afgevaardigde van onze vereniging en dus bestuurslid van de 
SISL) om als vertegenwoordiger van SV Hertog Hendrik in het bestuur van de SISL 
te gaan plaatsnemen. 
 
Helaas hebben we nog geen aanmeldingen mogen ontvangen. 
 
Lijkt je dit wat, dan kun je je belangstelling kenbaar maken bij één van de 
bestuursleden. 
 

Volg ons op Instagram via svhertoghendrik 
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 Volg ons op facebook via Schietsportvereniging Hertog Hendrik 

  
 

https://twitter.com/svHertogHendrik


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interne competitie 
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Ook dit jaar is er weer een verplichte interne competitie voor de leden. 
 
Er moeten 5 maal scores worden ingeleverd in dezelfde discipline, graag de juiste 
kaarten hiervoor gebruiken (indien je niet weet welke kaart, vraag het even na). 
 
Naam, discipline, datum  en score op de kaart vermelden en inleveren bij de 
wapenuitgifte bij Klaas Andringa/Wiemer Hoekstra. 
 
 
Maximaal 20 schoten per beurt: 
 
Voor 12 meter KKP/KKR 4 kaarten, iedere kaart max. 5 schoten. 
 
Voor 10/12 meter KKG 4 kaarten, iedere kaart max. 5 schoten. 
 
Voor 25/100 meter kan worden volstaan met 1 kaart met max. 20 schoten. 
 
 
MP/SP hiervoor de beschikbare scorelijsten gebruiken (ook 5 maal hetzelfde kaliber). 
Als niet de juiste kaarten worden gebruikt of als er teveel schoten zijn afgevuurd op 
één kaart, dan wordt de beurt niet geregistreerd. 
 

HERHAALDE OPROEP: 
 
Omdat we regelmatig mensen nodig hebben om te assisteren bij bijv. uitval van 
baancommandanten of bardiensten maar ook voor het (mede) organiseren van 
evenementen, de open dag of wedstrijden e.d., zouden we het erg fijn vinden om 
een vaste groep vrijwilligers te hebben waar we dan een beroep op kunnen doen.  
 
Bij iedere vereniging zijn vrijwilligers erg belangrijk en dat is bij ons niet anders. 
 
Ook bij de wapen- en munitie-uitgifte (snackbar) zouden we graag enkele vrijwilli-
gers erbij willen hebben voor vervanging van of bijstand voor Wiemer en/of Klaas. 
 
 
 

  

 

 

Vrijwilligers 
 

Wedstrijdschema 
 S.V. de Vrijheid, Hoogeveen: 9 oktober 2022. Open ranking wedstrijd voor 
historische wapens op 25 meter en 50 meter onderdelen. Inschrijving en info via: 
dtchw.d1@gmail.com 
 
S.V Op de Korrel, Bemmel: 6 t/m 15 oktober (uitgezonderd 9 oktober). Ranking 
wedstrijd en Grand Prix wedstrijd. Inschrijven via: 
https://www.svopdekorrel.nl/reserveren 
 
Flyer: https://www.svopdekorrel.nl/downloads/uitnodiging-IOW2022.pdf 
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