
Inschrijfformulier Bronckhorster Schiet Toernooi 2019 
 
Straat/teamnaam: _______________________________________________________ 
 
Teamleidergegevens: 
 Naam:    _________________________________________________ 
 Adres:   _________________________________________________ 
 Postcode/Plaats: _________________________________________________ 
 Telefoonnummer:  _________________________________________________ 
 E-mail:   _________________________________________________ 
 
Teamleden: Naam + Voornaam             Lid schietver. (max 1 per team) 
1 ____________________________________________________  M/V   J/N 
 
2 _____________________________________________________M/V   J/N 
 
3 _____________________________________________________M/V   J/N 
 
4 _____________________________________________________M/V   J/N 
 
5_______________________________________ ______________M/V   J/N 
Op welke dagen kunt u schieten: maandag en/of dinsdag en/of woensdag 
 
Sluiting inschrijving:  Zondag 10 februari 2019 
Trainingsavond:  Woensdag 20 februari 2019 (tevens uitreiking van de roosters) 
Inleveradressen:  Welkoop Hengelo (tijdens openingstijden) 

Schietvereniging Willem Tell (vrijdag vanaf 19.30; zondag 10.30-12.00) 
Wedstrijddata:  4, 5, 6 maart en 11, 12, 13 maart,  finale  25, 26, 27 maart. 
 
 
Inschrijfformulier Bronckhorster Schiet Toernooi 2019 
 
Straat/teamnaam: _______________________________________________________ 
 
Teamleidergegevens: 
 Naam:    _________________________________________________ 
 Adres:   _________________________________________________ 
 Postcode/Plaats: _________________________________________________ 
 Telefoonnummer:  _________________________________________________ 
 E-mail:   _________________________________________________ 
 
Teamleden: Naam + Voornaam             Lid schietver. (max 1 per team) 
1 ____________________________________________________  M/V   J/N 
 
2 _____________________________________________________M/V   J/N 
 
3 _____________________________________________________M/V   J/N 
 
4 _____________________________________________________M/V   J/N 
 
5_____________________________________________________ M/V   J/N 
Op welke dagen kunt u schieten: maandag en/of dinsdag en/of woensdag 
 
Sluiting inschrijving:  Zondag 10 februari 2019 
Trainingsavond:  Woensdag 20 februari 2019 (tevens uitreiking van de roosters) 
Inleveradressen:  Welkoop Hengelo (tijdens openingstijden) 

Schietvereniging Willem Tell (vrijdag vanaf 19.30; zondag 10.30-12.00) 
Wedstrijddata:  4, 5, 6 maart en 11, 12, 13 maart,  finale 25, 26, 27 maart. 



Bronckhorster Schiet Toernooi 2019; wedstrijd informatie. 
 
Organisatie:  SV Willem Tell, Hengelo (Gld) 
 
Teams:  vier of vijf personen, leeftijd 16 jaar en ouder, per team maximaal één lid van een 

schietvereniging. 
 
Persoonlijk: Een ieder die niet in een team is opgenomen kan individueel deelnemen 
 Schutters die in een team deelnemen, schieten automatische individueel 
 
Wedstrijd: Elk team mag vijf personen inzetten per wedstrijd; de beste 4 resultaten tellen mee. De 

wedstrijd bestaat uit 3 serie’s per avond (1e en 2e week) + 1 finaleserie (laatste week). 
Elke serie bestaat uit 3 schijven waarop 5 schoten worden gedaan, de twee beste 
kaarten tellen voor de wedstrijd serie. Er wordt uitsluitend geschoten op schijven van 
SV Willem Tell. 
Van de totaal 7 serie’s tellen de 6 beste voor het totaalresultaat. 
Heren schieten zowel individueel als met het team in 2 klassen (A en B Klasse) 
Dames schieten met het team in 1 klasse (Dames klasse) en individueel in 2 klassen (A 
en B klasse). 
De klasse waarin u schiet wordt bepaald door het resultaat van voorgaande jaren en 
kan door Willem Tell aangepast worden. De klasse indeling wordt u medegedeeld 
tijdens de uitreiking van de roosters. Nieuwelingen worden in de A klasse ingedeeld. De 
individuele klasse indeling van de schutters bepaalt in welke klasse het betreffende 
team schiet, bijvoorbeeld een team van 5 personen waarvan er 3 in de A klasse 
schieten is automatisch een A klasse team. 

 
Wedstrijddata: 4, 5, 6  maart. Aanvang 19.30 uur 

11, 12, 13 maart. Aanvang 19.30 uur 
25, 26, 27 maart. Aanvang 20.00 uur (finale) 
 
De prijsuitreiking is op 27 maart 2019; circa 22.00 uur 

 
Prijzen:  Wisselbeker en eremetaal 
 
Plaats:  S.V. Willem Tell, Elderinkweg 3 (sportpark) Hengelo (Gld); tel 461944 
 
Kosten:  Per team € 25,-- of individuele schutters € 7,50. 

De betaling van het inschrijfgeld moet gelijktijdig plaatsvinden met de inlevering van het 
formulier. Wij verzoeken u om gepast te betalen. 

 
Inschrijving: U kunt het inschrijfformulier inleveren tot en met 10 februari bij het clubgebouw van 

Schietvereniging Willem Tell (vrijdag vanaf 19.30; zondag 10.30-12.00). Of tijdens 
openingstijden bij de Welkoop Hengelo (Spalstraat) 

 
Training: Op woensdag 20 februari 2019 van 19.30 tot 22.00 kunt u vast komen trainen voor dit 

toernooi 
 
Rooster: Het wedstrijd rooster wordt ook op woensdag 20 februari 2019 uitgereikt. 
  Het rooster van de finale wordt omstreeks 18 maart per post of per mail aan de 

teamleiders verzonden 
 
Wapens: Om ervoor te zorgen dat iedereen gelijke kansen heeft, mag er alleen met wapens die 

beschikbaar zijn gesteld door Willem Tell geschoten worden.  


