
V.Z.W. USK  Kapellen 

                                                                                             
Nodigt U uit op hun 

 

                       LIGA CLUB INDOOR  25m  1p 

       Op vrijdag 30 September of zaterdag 1 en zondag 2 oktober 2022 

Iedereen die aangesloten is bij de BSV of andere nationale federatie’s kunnen deelnemen. 
 

Plaats                 :  Schutterslokaal USK  - Frans de Peuterstraat – 2950 Kapellen 

 

Kleine wegbeschrijving.  Rij de A12 richting Bergen op Zoom op en neem de afrit Kapellen –

Hoevenen, aan de lichten rechts vervolgens voor het Texaco station rechts en dan de vijfde straat 

links. Aan het einde van de straat kan u dan parkeren en het lokaal is dan recht voor U. 
  

Zowel recurve als compound schieten op een 60 cm blazoen met grote tien. 

 
                                      

Wanneer             : Vrijdag 30 September    :      aanvang  om 20.00 uur    

                                Zaterdag 1 Oktober        :         aanvang  om 14.00 uur                                                                                          

                                 Zondag 1 Oktober         :         reeks 1 : aanvang  om  9.00 uur   

                                                                                      reeks 2 : aanvang  om 14.00 uur  

                                                                                                                                                                          

Het gebruik van eigen drank is niet toegestaan 
                                
Kledij              :  vrij  

Inleg                    :  5 € voor zowel volwassenen als jeugd  te betalen op voorhand op 
 

Rekeningnummer BE08 7330 1049 3713 met vermelding van naam en 

lidnummer 
 

Inschrijvingen    :   tot 29/9/2022 

 
Om zeker te zijn dat er nog plaats is in de reeks waarin men wil schieten, kan men telefonisch contact 

opnemen. Een schriftelijke bevestiging dient nog opgestuurd te worden na het telefonisch contact.  

Inschrijvingen per mail zullen dezelfde dag nog beantwoord worden.  

Eric Struyf :  G.S.M: 0475/907413   -    E-Mail :  eric.struyf@telenet.be  
 

Opgelet !!!!!!!   Gelieve bij de inschrijving alle nodige gegevens kenbaar te maken. D.w.z voor iedere 

schutter die wil deelnemen : de naam , de club, het lidnummer, de dag (vrijdag , zaterdag of zondag), en 

het uur, categorie en divisie.Vb Eric Struyf  USK 129048  zaterdag 14.00 uur  RH.  
 

Prijzen :  Het prijzensysteem van de 25m 1p outdoor wordt gevolgd. 

                     

                 Prijzen worden verdeeld op de volgende LCI’s   
 

Mvg   Het bestuur       

    


