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COMPETITIE 2020-2021.
In verband met het terugtrekken van onderstaande zes teams, heeft het bondsbestuur besloten om de
klassenindeling van het onderdeel Pluim aan te passen. Klasse 4B is vervallen. Dit betekent dat het kan zijn
dat teams nu in een andere klasse zijn ingedeeld dan voorheen. We sturen de nieuwe wedstrijdschema’s als
bijlage mee. Deze staan ook op de website www.nbvs.nl met daarbij een overzicht van de
verenigingsgegevens. Dit is actueel, let hierbij op dat een aantal verenigingen een nieuwe locatie hebben. U
kunt dit gebruiken totdat de nieuwe competitieboekjes uitgereikt kunnen worden.
Teruggetrokken zijn de teams:
- D’r SJEET 1
- OUD RÖMPE 3
- JULIANA 1 t/m 4

MEDEDELINGEN VAN VERENIGINGEN.
 S.V.H.
Deze vereniging gaat hun oefenavond verzetten naar de woensdag op de locatie: Café Keulen,
Schoolstraat 3, 6463 CD Klimmen. Bekerwedstrijden worden dus op deze dag en locatie geschoten.
Competitiewedstrijden vinden op zondag op hun eigen locatie in Valkenburg plaats.
 DOELTREFFERS
Deze vereniging verzoekt de bezoekende teams om mondkapjes mee te brengen daar deze in de
omkleedruimte (smalle gang) verplicht zijn wegens de beperkte ruimte.
 ’t TREFPUNT
Verzoekt om zoveel mogelijk gebruik te maken van een mondkapje in hun lokaal.

NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP PLUIMSCHIETEN N.B.V.S. 2020.
NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP KOGEL, OPGELEGD KOGEL en LUCHTPISTOOL
SCHIETEN N.B.V.S. 2020.
In de bijlage doen wij u de complete uitslag van de kampioenschappen toekomen.
Behaalde en niet uitgereikt eremetaal kan tot 30 oktober 2020, na telefonische afspraak, afgehaald worden
bij dhr. Patrick Reijntjens, Tuinstraat 17 te Heerlen. Telefoon: 045 – 850 09 16.
Na deze datum vervallen deze aan de bond.

BEKERCOMPETITIE 2020-2021.
Op zondag 20 september jl. heeft de loting plaatsgevonden voor de bekercompetitie 2021.
Wegens het terugtrekken van Juliana zal dit schema nog aangepast moeten worden. De eerste wedstrijd zal
geschoten worden op 23 oktober 2020.

De voorlopige planning ziet er als volgt uit (onder voorbehoud uiteraard):
 25-09-2020
Start competitie Kogel Opgelegd
 26-09-2020
Start competitie Kogel Vrijstaand
 27-09-2020
Start competitie Pluim
 30-09-2020
Start competitie Luchtpistool
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