
 Je kunt je nog aanmelden tot uiterlijk 
zaterdag 15 oktober…  

Welke Commando gaat Edward Weijers verslaan, om de 
felbegeerde wisselbeker mee naar huis te nemen? 

Zaterdag 29 oktober 2022 is het dan zover...                                                                                              

De nationale COMMANDO SCHIETWEDSTRIJD 2022                   

Organisatie: Commandovereniging Midden-Nederland 

 

De bar in de kantine is vanaf 10.00 uur geopend, van onze gastvrouwen                             
Jeannet Kok en Anne van Soest.                                                                                                      

Vanaf ca.10.30 uur wordt begonnen met de wedstrijd, onder leiding van Pierre van Golde.        

Vanaf 10.00 uur aanmelden bij de wedstrijdleiding (bij binnenkomst in de centrale hal)               
Daar betaal je de inschrijfkosten voor de wedstrijd € 15,00 en/of stamppotbuffet € 17,50               
De schutters krijgen daarna de wedstrijdkaarten mee, voorzien van het inschrijfnummer.             

Melden voor de wedstrijd in de schietkelder tot uiterlijk 13.00 uur. 

De entree is bereikbaar via gebouw Allemanswaard, Pr. Beatrixlaan 34, 3958 XK Amerongen   

Bij Jeannet zijn vers belegde broodjes te koop voor de lunch… of bij de koffie etc. 
Om de onkosten enigszins te dekken wordt er tussentijds een verloting gehouden, met leuke prijzen; 

prijs per lot € 0,50 

Ca. 16.30 uur is de prijsuitreiking – ca. 17.30 uur begint het stamppotbuffet.     

Instructies vanuit de schietkelder:                                                                                                                                                                                                                                      

In verband met de veiligheidsinstructies kun je in de schietkelder terecht, zolang er naast de 
toegangsdeur oorkappen op de tafel liggen. Liggen die er niet (meer) dan moet je even geduld 

hebben, totdat er weer deelnemers de schietkelder verlaten.   

                  Belangrijk:                                                                                     

* Iedere schutter moet zich kunnen legitimeren. Niet legitimeren is niet schieten!!! * Alcoholische drank 
is voor en tijdens de wedstrijd ten strengste verboden. Ga dus eerst schieten, voordat je van de drank 

gaat genieten! Na afloop van de wedstrijd, is er nog gelegenheid, om nog te schieten. Dit gaat op 
eigen kosten en ter plaatse met pin worden afgerekend. 

Heeft u nog prijsjes liggen voor de verloting….   Wij houden ons ten zeerste aanbevolen 

Inschrijving: (tot uiterlijk 15 oktober 2022) met vermelding nummer van/en type legitimatiebewijs.         
via Email: willemvermeer@me.com of telefonisch: 06 398 399 81 

  Vergeet niet:      Je Groene Baret….    Een vaste hand…    Een goed humeur! 


