
De schietdagen zijn bekend voor de regio competitie 18m3p 2022-2023.  

 

Vanaf 21 augustus, als de teams afgerond zijn, zullen wij de schutters gaan indelen op de volgende 

zondagen. Tevens staan de beschikbare locaties aangegeven die we hebben voor die dagen.  

 

Ronde 1+2:  zondag 09-10-2022: HBSA (Almere), Centaur (Amersfoort) en ACE-Xclusive (Wageningen)  

Ronde 3+4a: zondag 30-10-2022: HBSA (Almere) en ACE-Xclusive (Wageningen)  

Ronde 3+4b: zondag 20-11-2022: HSH (Hilversum) en ACE-Xclusive (Wageningen)  

Ronde 5+6:  zondag 27-11-2022: HBSA (Almere), Centaur en ACE-Xclusive (Wageningen)  

Ronde 7:      zondag 11-12-2022: Centaur (Amersfoort) en ACE-Xclusive (Wageningen)  

 

 

Inhalen/voorschieten: Als een schutters niet op 1 van de zondagen kan dan kan die een plek 

aanvragen op onderstaande zaterdagen. Hier geldt wel VOL=VOL:  

 

zaterdag 01-10-2022 ochtend : Centaur (Amersfoort) (plek voor 48 schutters)  

zaterdag 15-10-2022 ochtend: HSH (Hilversum) (plek voor 32 schutters)  

zaterdag 12-11-2022 ochtend: HSH (Hilversum) (plek voor 32 schutters).  

zaterdag 03-12-2022 middag: HBSA (Almere) (plek voor 64 schutters)  

 

 

Op de zondag delen we je in voor twee wedstrijden. Deze zul je in de ochtend of middag schieten.  

 

Per vereniging gelden de volgende tijdsloten:  

HBSA (Almere):    

                zondag ochtend aanvang wedstrijd 09:00, club open vanaf 08:15  

                zondag middag aanvang wedstrijd 13:00  

                zaterdag middag aanvang wedstrijd 13:00, club open vanaf 12:15  

Centaur (Amersfoort):     

                        zondag ochtend aanvang wedstrijd 09:00, club open vanaf 08:00  

                        zondag middag aanvang wedstrijd 14:00  

                        zaterdag ochtend aanvang wedstrijd 09:00, club open vanaf 08:00  

HSH (Hilversum):  

                zondag ochtend aanvang wedstrijd 09:00, club open vanaf 08:00  

                zondag middag aanvang wedstrijd 14:00  

                Zaterdag ochten aanvang wedstrijd 10:00, club open vanaf 09:00  

ACE-Xclusive (Wageningen):  

                zondag ochten aanvang wedstrijd 10:00, club open vanaf 09:00  

 

 

Als je niet op een zondag kan en op een zaterdag de wedstrijd wilt schieten dan dit graag per email 

doorgeven aan indoor.102@rayon1.nl. Hierin duidelijk de datum dat je niet kan schieten en de 

datum dat je wel kunt schieten duidelijk aangeven als ook je bondsnummer. 

mailto:indoor.102@rayon1.nl

