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COMPETITIE 22-23. 
We willen het volgende nogmaals onder jullie aandacht brengen: 

 De wedstrijden van 0400 Juliana worden geschoten in het lokaal van 4900 ’t Wapen. 

 De wedstrijden van 2400 Lee Enfield worden wegens verbouwing voorlopig geschoten in het 

lokaal van 2000 R.K.W.B.C.M. (tot nader bericht). 

 De wedstrijden van 2700 SVK en 2500 SVH in hun verenigingslokaal Café Keulen beginnen om 

11.00 uur. Het lokaal is pas vanaf 10.30 uur open. 

 

 

TERUGGETROKKEN TEAM. 

SV De Doeltreffers heeft ons meegedeeld dat zij wegens langdurige ziekte genoodzaakt zijn om hun 1
e
 

team uit de competitie Kogel Vrijstaand terug te trekken. 

De wedstrijden tegen dit team zullen vervallen. Wel dienen de tegenstanders op te geven welke schutters de 

wedstrijd geschoten zouden hebben, zij krijgen dan hun gemiddelde toegekend. 

 

 

PLUIMEN. 

Tijdens de voorzittersvergadering is het item pluimen aan bod gekomen. Het bondsbestuur kreeg veel vragen 

binnen waar nog pluimen te verkrijgen zijn en hoe dit in de toekomst gaat uitzien. 

Voorlopig is het voor de Pluimschutters toch mogelijk om toch aan pluimen te komen. Er heeft zich iemand 

gemeld die dit op zich genomen heeft. 

Mochten er schutters zijn die pluimen nodig hebben kunnen ze zich melden bij Leo Peters middels nummer 

0623369190 (WhatsApp/SMS of bellen). Setjes pluimen kunnen dan vrijdags bij Café ’t Baekske te 

Schinveld opgehaald worden vanaf 20.30 uur. 

 

Verder is er nog iemand in Remscheid (D) die pluimen maakt: Toni Gebert, contact via 0049-1715493555. 

Het bondsbestuur zal z.s.m. een set pluimen toetsen aan onze reglementen qua afmetingen. 


