
NIEUWJAARSSCHIETING
1 wedstrijd wordt geschoten op 6m
2 iedere deelnemer krijgt 1 kaart
3 er mag naar believen proef worden geschoten
4 op de kaart kunnen maximaal 11 schoten gegeven worden waarvan één (het laatste) tellende als kampschot
5 er wordt om beurt naar een kerstboom en een kerstbal geschoten te beginnen bij de grootste kerstboom

in de linker benedenhoek om vervolgens in uurwijzerszin verder te gaan
6 tot zolang men raak schiet mag men verder gaan
7 bij de eerste misser dient het volgende schot het kampschot te zijn
8 het laatste schot, het kampschot, is enkel bij een gelijk aantal geschoten figuren van toepassing,

diegene die het midden van de roos het dichtst benaderd heeft het beste kampschot (voorzitter beslist)
9 diegene met het meest aantal achtereenvolgens geschoten figuren wint, bij gelijke stand beslist het kampschot
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NIEUWJMRSSCHIETING /

1 wedstrijd wordt geschoten op 6m
2 iedere deelnemer krijgt 1 kaart
3 er mag naar believen proef worden geschoten
4 op de kaart kunnen maximaal 11 schoten gegeven worden waarvan één (het laatste) tellende als kampschot
5 er wordt om beurt naar een kerstboom en een kerstbal geschoten te beginnen bij de grootste kerstboom

in de linker benedenhoek om vervolgens in uurwijzerszin verder te gaan
6 tot zolang men raak schiet mag men verder gaan
7 bij de eerste misser dient het volgende schot het kampschot te zijn
8 het laatste schot, het kampschot, is enkel bij een gelijk aantal geschoten figuren van toepassing,

diegene die het midden van de roos het dichtst benaderd heeft het beste kampschot (voorzitter beslist)
9 diegene met het meest aantal achtereenvolgens geschoten figuren wint, bij gelijke stand beslist het kampschot
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NIEUWJMRSSCHIETING

1 wedstrijd wordt geschoten op 6m
2 iedere deelnemer krijgt 1 kaart
3 er mag naar believen proef worden geschoten
4 op de kaart kunnen maximaal 11 schoten gegeven worden waarvan één (het laatste) tellende als kampschot
5 er wordt om beurt naar een kerstboom en een kerstbal geschoten te beginnen bij de grootste kerstboom

in de linker benedenhoek om vervolgens in uurwijzerszin verder te gaan
6 tot zolang men raak schiet mag men verder gaan
7 bij de eerste misser dient het volgende schot het kampschot te zijn
8 het laatste schot, het kampschot, is enkel bij een gelijk aantal geschoten figuren van toepassing,

diegene die het midden van de roos het dichtst benaderd heeft het beste kampschot (voorzitter beslist)
9 diegene met het meest aantal achtereenvolgens geschoten figuren wint, bij gelijke stand beslist het kampschot
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NIEUWJAARSSCHIETING
1 wedstrijd wordt geschoten op 6m
2 iedere deelnemer krijgt 1 kaart
3 er mag naar believen proef worden geschoten
4 op de kaart kunnen maximaal 11 schoten gegeven worden waarvan één (het laatste) tellende als kampschot
5 er wordt om beurt naar een kerstboom en een kerstbal geschoten te beginnen bij de grootste kerstboom

in de linker benedenhoek om vervolgens in uurwijzerszin verder te gaan
6 tot zolang men raak schiet mag men verder gaan
7 bij de eerste misser dient het volgende schot het kampschot te zijn
8 het laatste schot, het kampschot, is enkel bij een gelijk aantal geschoten figuren van toepassing,

diegene die het midden van de roos het dichtst benaderd heeft het beste kampschot (voorzitter beslist)
9 diegene met het meest aantal achtereenvolgens geschoten figuren wint, bij gelijke stand beslist het kampschot
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NIEUWJAARSSCHIETING
1 wedstrijd wordt geschoten op 6m
2 iedere deelnemer krijgt 1 kaart
3 er mag naar believen proef worden geschoten
4 op de kaart kunnen maximaal 11 schoten gegeven worden waarvan één (het laatste) tellende als kampschot
5 er wordt om beurt naar een kerstboom en een kerstbal geschoten te beginnen bij de grootste kerstboom

in de linker benedenhoek om vervolgens in uurwijzerszin verder te gaan
6 tot zolang men raak schiet mag men verder gaan
7 bij de eerste misser dient het volgende schot het kampschot te zijn
8 het laatste schot, het kampschot, is enkel bij een gelijk aantal geschoten figuren van toepassing,

diegene die het midden van de roos het dichtst benaderd heeft het beste kampschot (voorzitter beslist)
9 diegene met het meest aantal achtereenvolgens geschoten figuren wint, bij gelijke stand beslist het kampschot

Inaam I "7> 17- VY

schot

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

totaal

el
1.PY Iffi®~ y~@1r

[kampschot afstand midden
mm

Jplaats I



NIEUWJAARSSCHIETING
1 wedstrijd wordt geschoten op 6m
2 iedere deelnemer krijgt 1 kaart
3 er mag naar believen proef worden geschoten
4 op de kaart kunnen maximaal 11 schoten gegeven worden waarvan één (het laatste) tellende als kampschot
5 er wordt om beurt naar een kerstboom en een kerstbal geschoten te beginnen bij de grootste kerstboom

in de linker benedenhoek om vervolgens in uurwijzerszin verder te gaan
6 tot zolang men raak schiet mag men verder gaan
7 bij de eerste misser dient het volgende schot het kampschot te zijn
8 het laatste schot, het kampschot, is enkel bij een gelijk aantal geschoten figuren van toepassing,

diegene die het midden van de roos het dichtst benaderd heeft het beste kampschot (voorzitter beslist)
9 diegene met het meest aantal achtereenvolgens geschoten figuren wint, bij gelijke stand beslist het kampschot
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NIEUWJAARSSCHIETING
1 wedstrijd wordt geschoten op 6m
2 iedere deelnemer krijgt 1 kaart
3 er mag naar believen proef worden geschoten
4 op de kaart kunnen maximaal 11 schoten gegeven worden waarvan één (het laatste) tellende als kampschot
5 er wordt om beurt naar een kerstboom en een kerstbal geschoten te beginnen bij de grootste kerstboom

in de linker benedenhoek om vervolgens in uurwijzerszin verder te gaan
6 tot zolang men raak schiet mag men verder gaan
7 bij de eerste misser dient het volgende schot het kampschot te zijn
8 het laatste schot, het kampschot, is enkel bij een gelijk aantal geschoten figuren van toepassing,

diegene die het midden van de roos het dichtst benaderd heeft het beste kampschot (voorzitter beslist)
9 diegene met het meest aantal achtereenvolgens geschoten figuren wint, bij gelijke stand beslist het kampschot
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NIEUWJAARSSCHIETING
1 wedstrijd wordt geschoten op 6m
2 iedere deelnemer krijgt 1 kaart
3 er mag naar believen proef worden geschoten
4 op de kaart kunnen maximaal 11 schoten gegeven worden waarvan één (het laatste) tellende als kampschot
5 er wordt om beurt naar een kerstboom en een kerstbal geschoten te beginnen bij de grootste kerstboom

in de linker benedenhoek om vervolgens in uurwijzerszin verder te gaan
6 tot zolang men raak schiet mag men verder gaan
7 bij de eerste misser dient het volgende schot het kampschot te zijn
8 het laatste schot, het kampschot, is enkel bij een gelijk aantal geschoten figuren van toepassing,

diegene die het midden van de roos het dichtst benaderd heeft het beste kampschot (voorzitter beslist)
9 diegene met het meest aantal achtereenvolgens geschoten figuren wint, bij gelijke stand beslist het kampschot
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NIEUWJAARSSCHIETING
1 wedstrijd wordt geschoten op 6m
2 iedere deelnemer krijgt 1 kaart
3 er mag naar believen proef worden geschoten
4 op de kaart kunnen maximaal 11 schoten gegeven worden waarvan één (het laatste) tellende als kampschot
5 er wordt om beurt naar een kerstboom en een kerstbal geschoten te beginnen bij de grootste kerstboom

in de linker benedenhoek om vervolgens in uurwijzerszin verder te gaan
6 tot zolang men raak schiet mag men verder gaan
7 bij de eerste misser dient het volgende schot het kampschot te zijn
8 het laatste schot, het kampschot, is enkel bij een gelijk aantal geschoten figuren van toepassing,

diegene die het midden van de roos het dichtst benaderd heeft het beste kampschot (voorzitter beslist)
9 diegene met het meest aantal achtereenvolgens geschoten figuren wint, bij gelijke stand beslist het kampschot

Inaam I JI) N

schot
...•

1 V
2 V
3 v-
4 ."
5
6
7
8
9
10

totaal .3

0>
. ~••t\9

! ~l
l~Yrol(B\~\j$®@If

[karnpschot
mm

afstand midden

Iplaats 1"--- _



NIEUWJAARSSCHIETING
1 wedstrijd wordt geschoten op 6m
2 iedere deelnemer krijgt 1 kaart
3 er mag naar believen proef worden geschoten
4 op de kaart kunnen maximaal 11 schoten gegeven worden waarvan één (het laatste) tellende als kampschot
5 er wordt om beurt naar een kerstboom en een kerstbal geschoten te beginnen bij de grootste kerstboom

in de linker benedenhoek om vervolgens in uurwijzerszin verder te gaan
6 tot zolang men raak schiet mag men verder gaan
7 bij de eerste misser dient het volgende schot het kampschot te zijn
8 het laatste schot, het kampschot, is enkel bij een gelijk aantal geschoten figuren van toepassing,

diegene die het midden van de roos het dichtst benaderd heeft het beste kampschot (voorzitter beslist)
9 diegene met het meest aantal achtereenvolgens geschoten figuren wint, bij gelijke stand beslist het kampschot
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NIEUWJMRSSCHIETING

1 wedstrijd wordt geschoten op 6m
2 iedere deelnemer krijgt 1 kaart
3 er mag naar believen proef worden geschoten
4 op de kaart kunnen maximaal 11 schoten gegeven worden waarvan één (het laatste) tellende als kampschot
5 er wordt om beurt naar een kerstboom en een kerstbal geschoten te beginnen bij de grootste kerstboom

in de linker benedenhoek om vervolgens in uurwijzerszin verder te gaan
6 tot zolang men raak schiet mag men verder gaan
7 bij de eerste misser dient het volgende schot het kampschot te zijn
8 het laatste schot, het kampschot, is enkel bij een gelijk aantal geschoten figuren van toepassing,

diegene die het midden van de roos het dichtst benaderd heeft het beste kampschot (voorzitter beslist)
9 diegene met het meest aantal achtereenvolgens geschoten figuren wint, bij gelijke stand beslist het kampschot
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NIEUWJMRSSCHIETING

1 wedstrijd wordt geschoten op 6m
2 iedere deelnemer krijgt 1 kaart
3 er mag naar believen proef worden geschoten
4 op de kaart kunnen maximaal 11 schoten gegeven worden waarvan één (het laatste) tellende als kampschot
5 er wordt om beurt naar een kerstboom en een kerstbal geschoten te beginnen bij de grootste kerstboom

in de linker benedenhoek om vervolgens in uurwijzerszin verder te gaan
6 tot zolang men raak schiet mag men verder gaan
7 bij de eerste misser dient het volgende schot het kampschot te zijn
8 het laatste schot, het kampschot, is enkel bij een gelijk aantal geschoten figuren van toepassing,

diegene die het midden van de roos het dichtst benaderd heeft het beste kampschot (voorzitter beslist)
9 diegene met het meest aantal achtereenvolgens geschoten figuren wint, bij gelijke stand beslist het kampschot
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NIEUWJMRSSCHIETING

1 wedstrijd wordt geschoten op 6m
2 iedere deelnemer krijgt 1 kaart
3 er mag naar believen proef worden geschoten
4 op de kaart kunnen maximaal 11 schoten gegeven worden waarvan één (het laatste) tellende als kampschot
5 er wordt om beurt naar een kerstboom en een kerstbal geschoten te beginnen bij de grootste kerstboom

in de linker benedenhoek om vervolgens in uurwijzerszin verder te gaan
6 tot zolang men raak schiet mag men verder gaan
7 bij de eerste misser dient het volgende schot het kampschot te zijn
8 het laatste schot, het kampschot, is enkel bij een gelijk aantal geschoten figuren van toepassing,

diegene die het midden van de roos het dichtst benaderd heeft het beste kampschot (voorzitter beslist)
9 diegene met het meest aantal achtereenvolgens geschoten figuren wint, bij gelijke stand beslist het kampschot
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NIEUWJAARSSCHIETING

1 wedstrijd wordt geschoten op 6m
2 iedere deelnemer krijgt 1 kaart
3 er mag naar believen proef worden geschoten
4 op de kaart kunnen maximaal 11 schoten gegeven worden waarvan één (het laatste) tellende als kampschot
5 er wordt om beurt naar een kerstboom en een kerstbal geschoten te beginnen bij de grootste kerstboom

in de linker benedenhoek om vervolgens in uurwijzerszin verder te gaan
6 tot zolang men raak schiet mag men verder gaan
7 bij de eerste misser dient het volgende schot het kampschot te zijn
8 het laatste schot, het kampschot, is enkel bij een gelijk aantal geschoten figuren van toepassing,

diegene die het midden van de roos het dichtst benaderd heeft het beste kampschot (voorzitter beslist)
9 diegene met het meest aantal achtereenvolgens geschoten figuren wint, bij gelijke stand beslist het kampschot
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