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Aan alle schutterijen aangesloten bij de OLS federatie, 
 
Betreft: Persoonlijk kampioenschap van de Oud Limburgse Schuttersfederatie. 
 
Beste schuttersvrienden, 
 
Omdat in 2019 ons lid Caris Erik  tweede werd tijdens het “Persoonlijk Kampioen der Beide 
Limburgen“ is ons de eer gegund om deze mooie wedstrijd in 2023 te mogen organiseren. 
Deze wedstrijd met de zware buks zal plaatsvinden op zaterdag 29 april en zondag 30 april 
2023  voor de dames en heren van 16 jaar en ouder. Voor de jeugd onder de 16 jaar zal er op 
zondag 30 April 2023 een wedstrijd worden georganiseerd met de luchtbuks. 
 
De wedstrijd wordt georganiseerd door de Koninklijke Schutterij  St. Servatius Raam Ophoven 
i.s.m. de OLS federatie op het schietterrein van Kon. Schutterij St.Elisabeth Stokkem Stadsgraaf 1, 
Dilsen-Stokkem. 
 
Om 9.30 uur:  Inschieten buksen 
Stipt 10.00 uur: Aanvang schietwedstrijd 
 
Belangrijk: 
-Inschrijven via bijgevoegd inschrijfformulier vóór 16  april 2023 (i.v.m. indeling 
schietbomen) 
-Het reglement voor dit persoonlijk kampioenschap vindt u op de website van de OLS-Federatie:  
www.olsfederatie.com  (ols, downloads, huishoudelijk reglement oud Limburgse 
schuttersfederatie, hoofdstuk 7) 

Denk aan een geldig legitimatiebewijs en het federatiebewijs!! 
 
Hopende u te mogen begroeten om de sportieve strijd aan te binden, verblijven wij.  
 
Met vriendelijke schuttersgroeten, 
Namens de voorzitter 

 
Vounckx Rene. 
 
Zetel secretariaat : Erik Caris Raetsenhof 6 6093CM Hythuysen  Tel: 0031-475-494598 
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INSCHRIJVINGSFORMULIER 
 

Persoonlijk Kampioenschap O.L.S. federatie 
 
Naam schutterij:  

Adres secretariaat:  

Postcode:  

Woonplaats:  

Telefoonnummer:  

E-mailadres:  

 
Neemt deel aan het persoonlijke kampioenschap van de O.L.S. federatie met ____ personen 
onderverdeeld in de navolgende categorieën: 
Senioren:  ____ deelnemers.  Inschrijfgeld € 4,00 p.p.  
Jeugd:  ____ deelnemers (luchtbuks).  De jeugd betaalt geen inschrijfgeld 
 

De jeugd schiet met de luchtbuks en is onderverdeeld in 3 leeftijdsgroepen: 
- 6 t/m 9 jaar,  
- 10 t/m 13 jaar en  
- 14 t/m 15 jaar 
 

LET OP: 
Men dient er rekening mee te houden, dat voor het aantal ingeschreven deelnemers 
bij het afhalen van de schietkaarten het volledige bedrag voldaan moet worden.  
Het inschrijfgeld bedraagt € 4,00 en is op de OLS jaarvergadering d.d.3 maart 2012 
door de voorzitter van de schietcommissie bekend gemaakt. 
Inschrijvingen dienen uiterlijk  zondag 16  april 2023 in het bezit te zijn van: 
Koninklijke Schutterij  St. Servatius Raam Ophoven   
e-mail rene.vounckx1@telenet.be of  erikcaris1964@gmail.com 
 

Bij een inschrijving  per e-mail ontvangt u een bevestiging, als u geen bevestiging ontvangt, neem 
dan contact op met ons.  
Voor eventuele verdere informatie kunt u terecht bij:  
Vounckx René : 0031-653-543424  of mail naar rene.vounckx1@telenet.be 
Caris Erik: 0031-475-494598 of mail naar erikcaris1964@gmail.com 
 
Zetel secretariaat : Erik Caris Raetsenhof 6 6093CM Hythuysen  Tel: 0031-475-494598 

 

about:blank

