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Wintercompetitie & Open Wedstrijd

KKG/KKK/LG/LP

April & Mei 2022

Gelukkig kunnen we dit jaar weer onze Open Wedstrijd organiseren. U bent van harte welkom!

We houden ons aan de KNSA richtlijnen, wet & regelgeving met betrekking tot de 
coronamaatregelen. Ten tijde van dit schrijven betekent dat dat u moet beschikken over een 
geldige coronapas (QR-code, geldig herstelbewijs of negatieve testuitslag van maximaal 24 uur 
oud) als u gebruik maakt van onze kantine. U wordt hierop gecontroleerd. U kunt wel zonder 
geldige coronapas gebruik maken van de schietbanen.

Wedstrijddata 25, 27, 29, 30 April & 01, 02, 04, 06, 07, 08 Mei

Bent u verhinderd op bovenstaande data? Neem dan contact met ons
op voor alternatieve dagen.

Serietijden Avonden – 19.30u / 21.00u
Zaterdagen – 10.00u / 11.30u / 13.30u / 15.00u
Zondagen  – 13.30u / 15.00u

Inschrijfgeld € 10,- voor de senioren (LG/LP)
€ 5,- voor de junioren (LG/LP)

Disciplines Luchtpistool & Luchtgeweer: staand en opgelegd

Categorieën LG/LP/KKG
Heren, dames, Jun A, Jun B heren en dames in 1 klasse, 
Jun C en D in 1 klasse

LG/LP opgelegd
Heren, dames in 1 klasse, veteranen (open klasse voor alle leeftijden)

http://www.ssvonsgenoegen.nl
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Prijzen De schutters die mee doen aan de Open Wedstrijd kunnen kiezen uit
eremetaal of een VVV bon (€ 10, € 7,50 en € 5). De keuze dien bij de 
inschrijving kenbaar gemaakt te worden. Per klasse is maximaal 3* 
eremetaal / VVV bonnen beschikbaar op basis van het aantal deelnemers

1 – 3 deelnemers: 1 stuks eremetaal / VVV bon
4 – 8 deelnemers: 2 stuks eremetaal / VVV-bonnen
9 of meer deelnemers: 3 stuks eremetaal / VVV bonnen

Inschrijving Via Baanplanner – www.baanplanner.eu

Informatie Uitgebreide informatie over deze wedstrijd vindt u op www.baanplanner.eu

Een routebeschrijving naar ons verenigingspand vindt u op onze website 
www.ssvonsgenoegen.nl

Coördinatoren Christiaan Mulder: eacmulder-schietvereniging@ziggo.nl

Gerard Wolters: g.a.wolters@zonnet.nl 

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met één van bovenstaande wedstrijdcoördinatoren.

Wij wensen alle deelnemers een succesvolle en sportieve wedstrijd toe!

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur en wedstrijdleiding SSV Ons Genoegen

Christiaan Mulder

De vereniging stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade, vermissing, diefstal en/of ongevallen.

SSV Ons Genoegen, sinds 1922!
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