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KERSTSCHIETING 2016 

 
ZATERDAG 17 DECEMBER 2016 van 12.00 uur tot 18.00 uur. 

 
Beste schuttersvrienden, 

 

U bent vriendelijk uitgenodigd op onze KERSTSCHIETING met ETENTJE. 

 

Naar jaarlijkse gewoonte is onze KERSTSCHIETING een FUNSCHIETING met prijzentafel. 

Geweer & karabijn 25 meter. Er wordt staande geschoten, zonder steunen of leunen. 

  ►  10 schoten op ballonnen en tennisballen in draadcirkel. 

Men mag met alle kalibers schieten die in de club toegelaten zijn (geen hagel of brennekes). 

Er wordt enkel met keep - korrel of oog - korrel geschoten. 

Red - dot, optische kijkers, oog- oog, diopters, enz. zijn niet toegelaten. 

Een schietvest, schouderhaak / riem en andere hulpmiddelen zijn niet toegelaten. 

Er mogen geen proefschoten gedaan worden. 

Pistool & revolver 25 meter. Er wordt staande geschoten, zonder steunen of leunen.  

  ►  10 schoten op ballonnen en tennisballen in draadcirkel. 

Pistool & revolver keep - korrel (red - dot, optische kijkers, diopters, enz. zijn niet toegelaten): 

Er mag geschoten worden met twee handen. Alle pistool en revolvermunitie die in de club zijn toegelaten. Er 

mogen geen proefschoten gedaan worden. 

Luchtgeweer & luchtpistool 10 meter. Er wordt staande geschoten, zonder steun voor iedereen en er mogen 

geen proefschoten gedaan worden (enkel .177 en geen kijker op wapen). 

  ►  22 schoten op kerstboom met 11 schijven op 10 m, 2 schot per schijf en de slechtste schijf valt weg ! 

Inschrijvingen: 

Inleg: 5 euro voor iedere discipline, en het aantal herkansingen is onbeperkt ook aan 5 euro. 

Inschrijven voor het schieten de ZATERDAG 17 DECEMBER 2016 van 12.15 uur tot 17.45 uur. 

Laatste schietbeurt om 18.00 uur. 

De KERSTSCHIETING met ETENTJE is toegankelijk voor iedereen! 

De deelnemers moeten wel in het bezit zijn van de wettelijk vereiste documenten. 

Prijzen schieting:  +/- 18.00 uur, na afsluiting van de wedstrijd. 

Etentje:  +/- 18.30 uur, na de prijzentafel. VOORAF INSCHRIJVEN a.u.b. 

Breugelbuffet: 

Warm:  -Soep     Koud: -Hespenrolletjes met asperges 

-Stoofvlees     -Gebraad 

-Witte en zwarte pensen   -Geperstekop 

-Frikadellen met krieken/appelmoes  -Ardeensepaté 

      -Pekelharingfilet 

 + Stokbrood, witte en grijze mini broodjes, aardappelsalade, assortiment groenten, eieren en sauzen 

Dessert:-rijstpap met bruine suiker 

 -fruittaarten 

-gevarieerde kaasschotel 

Prijs: 20 € inschrijving voor het etentje kan tot en met dinsdag 13 december 2016  

aan de bar of per e-mail: luigi.scantamburlo@skynet.be 

 

Met sportieve groeten van het P.S.K.M. bestuur. 
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