
 

 

 

 
 

Schiettoernooi Den Ham 2023     
    

 
 

     
                                                                   
Hierbij ontvangt u de uitnodiging om deel te nemen aan het schiettoernooi om het kampioenschap van 

Den Ham 2023 die eindelijk weer kan worden georganiseerd door schietvereniging T.O.G. Den Ham. 
Er kan worden deelgenomen in teamverband (korpsen, dit zijn 4 personen), dan wel individueel. 

Tevens wordt men ingedeeld in de heren-, dames- of jeugdklasse.  
De jeugdklasse is voor personen van 12 t/m 17 jaar en zodra er een heer in korps wordt ingedeeld, wordt het 

automatisch een herenkorps. 
Zorg er bij de opgave voor, dat duidelijk is wie jeugd is en wie niet. 

Dit kunt u aangeven op het bijgevoegde opgaveformulier. 

Per deelnemer worden 5 proefschoten en 10 wedstrijdschoten gelost. 
Een schutter/schutster kan tijdens het toernooi  namens meerdere verenigingen deelnemen.  

Echter, de eerste deelname telt voor het individuele klassement. 
Er wordt staand geschoten vanuit een opgelegde positie (statief), op een afstand van 10 meter.  

U schiet met een geweer van de vereniging en wordt indien gewenst bijgestaan door een lid van onze vereniging. 

Leden van een schietvereniging zijn uitgesloten van deelname. 
De vereniging stelt zich niet verantwoordelijk voor eventuele schade en/of ongevallen. 

 

Het schiettoernooi wordt dit jaar gehouden op: 

di 11-4, wo 12-4, do 13-4, di 18-4, wo 19-4 en do 20-4. 

bij 
 

Eetcafé ’’n  Esch’’  
Esweg 9 Den Ham 

 
De deelnamekosten bedragen 20,00 per korps en indien u individueel deelneemt 5,00 

 

Voordat de eerste schutter de baan op gaat dient het volledige bedrag van uw vereniging voldaan te worden. 
Het aantal opgegeven personen wordt berekend. 

  
Opgave uiterlijk t/m zaterdag 1 april. 
 

Opgeven doe je bij Bert Kottier, bij voorkeur via e-mail: bkottier@outlook.com of  telefonisch 06-83698541.   
Bij voorkeur bellen tussen 19.30 en 20.30 uur.  

 
Namens schietvereniging T.O.G. veel succes tijdens het 

 

kampioenschap van Den Ham 2023 
 

De 1e prijzen voor dames en heren worden dit jaar beschikbaar gesteld door meubelmakerij Zwiers.

 


