Vereniging Huzaren van Boreel
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zoetermeer, 3 februari 2019
Beste leden van de Vereniging Huzaren van Boreel,

Volgens traditie organiseert de Vereniging Huzaren van Boreel ieder voorjaar een schietevenement,
waarbij gestreden wordt om de Wisseltrofee.
Ook het voorjaar 2019 wijkt niet af van deze traditie. Op zaterdag 6 april as. Kleiduivenschieten bij
KSV de Betuwe (Ommerenwal 2, 4032 MZ, OMMEREN).
Onder begeleiding wordt er 4 keer op een serie kleiduiven geschoten, uit verschillende richtingen en
met 20 hagelpatronen waarbij in totaal dus max. 20 punten te behalen zijn.
Indien deelnemers op gelijke hoogte eindigen, wordt er tussen hen een beslissende ‘shoot-out’
gehouden om de winnaar aan te wijzen.
Het programma is als volgt :
• Vanaf 10:00 uur: ontvangst met koffie/thee en cake,
• 10:30h: welkom/mededelingen en uitleg schieten/veiligheid, indeling groepen,
• 11:00h: aanvang schietserie, 4 x 5 schoten,
• 12:30h: Einde schietserie, bekendmaking ranking en uitreiking Wisseltrofee aan de winnaar,
• Ca. 12:45h: gelegenheid tot nuttigen van de Betuwe lunch en nazit.

Kosten :
Leden betalen € 15,00 pp en niet-leden € 37,20 pp. Dit bedrag dient uiterlijk 30 maart 2019 te zijn
bijgeschreven op rekening NL80RABO0148515800 tnv. Vereniging Huzaren van Boreel, onder
vermelding van uw naam en “KSV de Betuwe 2019”. U wordt alléén als deelnemer geregistreerd
indien uw betaling op tijd is ontvangen door onze Penningmeester.
LET OP: op de schietdag zelf dient u de door u opgegeven ID bij u te hebben, zonder vertoon van
deze ID mag u niet schieten !
Aanmelden door middel van een mail aan secretaris@huzarenvanboreel.nl onder vermelding van uw
naam, soort ID (paspoort of ID-Card) en het nummer hiervan.
Een vriendelijke groet en een welgemeend BOREEL !
Vereniging Huzaren van Boreel
Bas Kuijsten, Secretaris
PS ! Heeft u al een kijkje genomen in de webshop voor, bijvoorbeeld, zo'n mooie (waterafstotende)
softshell jas ?
De inkomsten uit de shop zorgen er voor dat we al onze activiteiten ook in de toekomst tegen een
minimale eigen bijdrage kunnen blijven organiseren !

