KONINKLIJKE KEMPISCHE DOELSCHUTTERSBOND
(K.K.D.B.)

Uitnodiging bondenkamp
DATUM:
AANVANG:
ORGANISERENDE CLUB:
LOCATIE:
TYPE WEDSTRIJD:
INSCHRIJVINGSGELD:

zondag 16 augustus 2015
14.00 uur (pauze 15 min)
SSL Loenhout
terrein Beemdenweg 39 te 2990 loenhout
25 meter – 1 pijl – 30 schot –
2 proefpijlen
0,00 EUR

UITERSTE MELDINGSDATUMGSDATUM: woensdag 29 juli 2015
BIJKOMENDE MEDEDELINGEN:
De deelnemers welke zich hebben opgegeven om de bondenkamp mee te
schieten, zullen gerangschikt worden volgens de huidige bestaande herklassering
van de KKDB. Schutters zonder gemiddelde kunnen ook deelnemen aan de
bondenkamp, maar worden niet opgesteld in de Kempische ploeg.
Voor de bondenkamp geldt het reglement van 10 maart 2015 (vorige versies
komen te vervallen). De Noorder-, Wester- en Zuiderbond vaardigen geen
afzonderlijke ploegen meer af naar deze wedstrijd.
HOE ZICH MELDEN ?
Gelieve je te melden bij volgende twee contactpersonen die de inschrijvingen en
uitslag zullen verzorgen, en bij melding per e-mail steeds de twee onderstaande
e-mailadressen te vermelden:
1/ Frans Roelen:
2/ Paul Aerts:

frans.roelen@skynet.be - Gsm 0472 99 10 17
aertspaul1@telenet.be

Gebruik bij voorkeur de ledenlijst van jullie club die de sportleider Frans Roelen
van de KKDB bezorgd heeft door in de tabel een kruisje te plaatsen achter de
naam van de deelnemer in het vakje van de afstand (12 / 20 / 25 meter).
Aan de hand van de gegevens in de inschrijvingslijst tracht de sportleider de
inschrijvingen correct te verwerken voor de opmaak van de doelindeling en de
uitslag.
SSL Loenhout en het bestuur van de KKDB heten alle deelnemers en
sympathisanten van harte welkom en hopen op een talrijke opkomst en een
sportief wedstrijdverloop.

Namens het bestuur van de Kempen:
De Secretaris,

De Sportleider,

Ludwig Pelgrims.

Frans Roelen.

KKDB-wedstrijdkalender 2015
NB = Noorderbond / WB = Westerbond / ZB = Zuiderbond
zondag 16 augustus 2015:
Bondenkamp (KKDB tegen gewest Essen) WB – SSL Loenhout – 14 uur - terrein
Beemdenweg 39 te 2990 Loenhout
zondag 13 september 2015:
KKDB-kampioenschap 3 Pijlen – DKP Poppel – 14 uur – terrein/lokaal Steenweg op
Baarle 80 te 2382 Poppel
Opmerking: Indien mogelijk een buitenschieting, anders een indoorschieting.

Bezoek ook eens de nieuwe infosite van de K.K.D.B. op de volgende
website: http://www.dehandboogsporter.be

