
Commandovereniging Midden-Nederland organiseert:
de Nationale 

COMMANDO  SCHIETWEDSTRIJD  2019 
 op zaterdag 30 november  

We gaan onze schietkunsten weer meten op de banen van s.v. John Cooper   
Het programma van deze dag:

Vanaf 10.00 uur ben je welkom ( bij binnenkomst in de centrale hal)
Daar betaal je de inschrijfkosten voor de wedstrijd € 15,00  en/of  stamppotbuffet € 15,00

(Ondanks de prijsverhoging van het stamppot-buffet, is de inschrijving toch op € 15.00 p/p gehouden…
Dit bedrag wordt uit de clubkas aangevuld… –  opgave voor het stamppot-buffet betekend ook betalen!)

 De schutters krijgen de wedstrijdkaarten, voorzien van het inschrijfnummer.
Melden voor de wedstrijd en de schietkelder tot uiterlijk 13.00 uur.

Ook de bar in de kantine is dan geopend, van onze gastvrouw Jeannet Kok 
Vanaf ca.10.30 uur wordt begonnen met de wedstrijd, onder leiding van 

Leon Bos ( sv John Cooper).

Bij Jeannet zijn vers belegde broodjes te koop voor de lunch.
Om de onkosten enigszins te dekken wordt er tussentijds een verloting gehouden,

 met leuke prijzen;   prijs per lot € 0,50

De wedstrijd zal rond 16.00 uur gereed zijn. 
Er is dan nog gelegenheid tot het schieten met zwaardere kalibers. (op eigen kosten!)

De prijsuitreiking is aansluitend om ca. 17.00 uur.

Vanaf ca. 17.30 uur staat er een heerlijk stamppot-buffet gereed.  
Na dit alles is er nog gelegenheid de schietervaringen te bespreken, de dorst te lessen, en

oude- en nieuwe banden aan te halen.

Opgave voor schieten en/of stamppotbuffet bij (willemvermeer@me.com) tel. 06 39839981
(Opgave tot uiterlijk woensdag 20 november)

(Geef aub bij inschrijving je nummer door van je rijbewijs of ID-kaart, t.b.v. registratie bij s.v. John Cooper)

 De entree is bereikbaar via gebouw Allemanswaard,  
Pr. Beatrixlaan 34, 3958 XK Amerongen 

(zijstraat van de Koenestraat, na/voor de Jumbo-winkel)  
 

Er wordt in 3 groepen geschoten, te weten; Commando’s – Burgers – Jeugd (t/m 16 jaar)  

De Evenementen-commissie


