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Een lekker ontbijt,  

belegde broodjes, panini's, .... 

broodmanden voor alle feestjes 

www.tattiesbrugge.com 

 

 

 

 



 

 

  

Gilbert Hoef 

Voorzitter 

Penningmeester 

0499 99 89 55 

Glenn Dierickx 

PR en website 

0477 22 61 86

  

Jan Gheleyns 

Ondervoorzitter 

0476 83 89 03 

Monika De duytsche 

Secretaris 

0478 02 18 36 
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Rita Soenen 

Commissaris 

0495 68 36 72 

Jan Huysman 

Commissaris 

0478 45 15 46 



 



  

KBC Brugge-Assebroek 

Bossuytlaan 1 

8310 Assebroek 

tel. 050 46 18 50 

fax. 050 46 18 51 

brugge.assebroek@kbc.be 



 

  

Clos du Midi vormde deze keer het decor 

voor onze jaarlijkse kampioenenhulde. De 

onlangs gerenoveerde feestzaal nodigde uit 

tot een groots feestje in de stijl die we bij 

SPR ondertussen gewoon zijn. Het bestuur 

had ook een serieuze inspanning geleverd 

om iedereen de kans te geven er bij te zijn. 

Rond 19 u sijpelden de eerste gasten al 

binnen. Juist op tijd voor een aperitief met 

een natje en een droogje. Buiten leek het 

meer herfst dan een aanloop naar de zomer 

maar binnen was het direct een hartelijk, 

warme sfeer. Na de speech van de voorzitter 

konden we ons verwarmen aan een romige 

preisoep met garnaaltjes. Tussen de soep en 

het hoofdgerecht werd het tijd om de 

prestaties op de liggende wip in de verf te 

zetten. Dit bij zowel het gewone 

kampioenschap als de sires en sirinnen. Dit 

gaf ons de tijd om de soep te laten zakken en 

zo hadden we weer plaats voor een lekkere 

chateaubriand of een stukje vis voor degene 

die dit prefereerden. 
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Na een tweede en zelfs een derde repasse konden 

we de kampioenen en iedereen die zijn volledige  

reeksen op de kaart had uitgeschoten in de 

bloemetjes zetten. Ondanks dat het zijn verjaardag 

was, had Glenn de muzikale omkadering weer voor 

zijn rekening genomen. Na een lekker dessertbordje 

waarbij alle eventuele gaatjes nog werden gevuld, 

werd nog verder nagekaart met een glaasje (of 

meerdere) tot in de vroege uurtjes. 

Wij bedanken iedereen voor zijn komst en hopen 

jullie allemaal ook volgend  jaar terug te mogen 

begroeten. 
 



 



Hollandse Vismijn 
 

Het gezelligste praatcafe in Brugge 

 

   Vismarkt 4, 

   8000 Brugge 

   050/33 33 01 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



 

  

Mijn gsm stond de hele dag niet stil en 

de berichtgeving was redelijk 

alarmerend. Het ging van chronische 

vermoeidheid tot pijnlijk haar, zodanig 

dat ik begon te vrezen of er nog wel 

volk uit zijn zetel zou komen voor 

onze duo-schieting. Gelukkig hadden 

de meesten nog de kracht gevonden 

om na de traditionele eierenraap thuis 

of bij oma en opa nog even af te 

zakken naar de violierstraat. Het was 

dan ook zeker de moeite waard want 

ook bij ons had de paashaas het een 

en ander achtergelaten. 

Pannenkoeken, chocolade-eieren, 

chocolademelk, gewone eieren, 

pralines,… Voor de zoetebekjes onder 

ons een waar festijn. Daniel en Rita 

hadden de prijzenpot nog verhoogd 

met enkele zelfgekweekte konijnen. 

De duo’s werden via loting 

samengesteld en het moet gezegd dat 

de gaaien wild in het rond vlogen. 
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Kennelijk had de nacht van de kampioenenhulde 

geen al te grote schade aangericht. Alhoewel een 

beetje troebel, beschikten al onze schutters nog 

over een scherp oog. 

Na een leuke en ontspannende avond kon 

iedereen met een goedgevulde prijzenzak terug 

huiswaarts keren. Moe maar voldaan. Het 

weekend was goedgevuld en serieus vermoeiend 

maar gelukkig hadden we nog paasmaandag om te 

recupereren. 

 



 

  



 

  

 

OPRITTEN – TERRASSEN – VLOEREN 

WANDTEGELS – TUINAANLEG 

METSELWERKEN - KRAANWERK 

Kruiseboomweg 1B      8810 Lichtervelde 
Tel: 0493/77.33.56 

www.terrassen-opritten-fiers.be 
info@terrassen-opritten-fiers.be 

http://www.terrassen-opritten-fiers.be/
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Karabijn Heren 
  Gerard Vandecasteele 35 60 

Daniel De Ceuster 28 60 
Daan Vandenbroele 25 40 
Jan Gheleyns 24 40 
Bran De Witte 19 60 
Frédéric Vukojevic 18 40 
Rajesh Parmentier 17 40 
Cyril Jonniaux 17 40 
Maxim Devolder 13 20 
Glenn Dierickx 9 20 
Jurgen Deloof 4 20 
Ricardo Van Pamel 4 20 
Pascal Geerolf 3 20 

   Karabijn Dames 
  Ine Verschragen 35 60 

Monika De duytsche 20 40 

   Karabijn Opgelegd +21 
  Stephan Fastré 29 40 

Ine Verschragen 13 20 
Jurgen Deloof 8 20 
Evelien Maes 10 20 
Dominiek Gydé 6 40 

   Karabijn Opgelegd jeugd 
  Brent Vandenbroele 6 20 

   Pistool 
  Davy Debel 21 40 

Sabine Dendooven 18 60 
Rita Soenen 18 60 
Daniel De Ceuster 1 20 
 



 

 

 

 

  



 

  

Tom en Sabine Vandewiele – De Bondt 

Gistelse Steenweg 348, 8200 St. Andries Brugge 

Tel: +32(0)50 38 64 62 

E-mail: info@closdumidi.be 

Website: www.closdumidi.be 

 

Maandag en dinsdag open tot 14 uur 

Woensdag GESLOTEN 

Donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag 

 open van 11u tot … 

mailto:info@closdumidi.be
http://www.closdumidi.be/


 

                              Algemene 

                                 Bouw- 

                            onderneming 

 

Lothar Boerjan BVBA 

Velodroomstraat 108 

8200 Sint Andries 

 

050/37 32 22 

0474 77 64 28 

 

 



 

  

Om 15u30 vlug Monika  afhalen op het 

werk en nog eventjes 700 km afhaspelen 

naar Suhl. We hadden er dan ook een 

goede reden voor. Cyril was als enige 

Belgische junior heer afgevaardigd om 

deel te nemen aan de junior World cup. 

Toen we ’s morgens rond 8 u de sporthal 

betraden zag ik Cyril reeds van ver zitten. 

Stil en serieus nerveus, logisch toch. We 

hebben zelf al meegedaan aan het BOA 

en aan den lijve de stress mogen 

ondervinden. Het is dan ook niet moeilijk 

je in te leven wat het met een 

jeugdschutter moet doen om tussen al 

die andere wereldtoppers te staan. Ze 

waren er werkelijk vanuit alle 

windstreken. Canadezen, Pakistanen, 

Chinezen, Russen, Italianen, … Noem 

maar op, ze waren er. En velen met reeds 

tonnen ervaring op  zak. Je zou voor 

minder het gevoel hebben dat je ontbijt 

de omgekeerde richting van een uur 

voordien zou volgen. Ik liep er zelf met 

een ongemakkelijk gevoel bij en was er 

dan nog enkel als toeschouwer. 
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Na een moeilijke start kon Cyril zich dan ook na verloop 

toch terug in de wedstrijd knokken om te eindigen met 

een mooie 102,3. Waarmee hij bewijst dat hij in het 

afgelopen jaar een serieuze stap voorwaarts heeft gezet. 

 

592,8 was misschien niet het punt wat verhoopt werd 

na de sterke trainingsarbeid in de club. Maar we mogen, 

sorry moeten, terecht fier zijn op de prestaties die hij 

aflevert. De hele club is dan ook vastbesloten om er alles 

aan te doen om te helpen in zijn drang naar de top. 

Cyril, you’ll never walk alone at Sint Pieters Roos. 
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Cat I Totaal Gem. 
Cyril Jonniaux 3433.3 202.0 
Jeroen Oorlynck   200.2 200.2 
Emiel Van Hauwaert 1345.1 192.2 
Jan Gheleyns   960.2 192.0 
Glenn Dierickx 2085.2 189.6 
Daniel De Ceuster   188.8 188.8 
Monika De duytsche   180.4 180.4 
 

Cat II 
Frédéric Vukojevic 4102.4 178.4 
Jan Huysman   691.0 172.8 
 

Cat III 
Rajesh Parmentier   173.6 173.6 
Ine Verschragen 1213.8 173.4 
Gerard Vandecasteele 1478.4 164.3 
Jurgen Deloof 1008.5 144.1 
Davy Debel   143.1 143.1 
Niels De Witte   129.9 129.9 
Pascal Geerolf   110.2 110.2 
Joachim Noë   219.1 109.6 
 

Kadetten 
Maxim Devolder 1279.0 182.7 
Bertil Van Hauwaert 1287.6 183.9 
Bran De Witte 2656.7 177.1 
Daan Vandenbroele 1581.6 175.7 
Brent Vandenbroele 1041.9 148.8 
Ricardo Van Pamel   143.1 143.1 
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Opgelegd Zittend 
Stephan Fastré  2491.7 207.6 
Wim De Moor 3537.8 196.5 
Sabine Dendooven 1567.2 195.9 
 
 

Opgelegd Staand 
Ine Verschragen 1306.4 186.6 
Rémi Van Hauwaert 1256.3 179.5 
Dominiek Gydé   179.1 179.1 
Jonas Noë   147.3 147.3 
Stefanie Debruyne   219.1 137.7 
 

PISTOOL 
 

Cat I 
Daniel De Ceuster   801.0 160.2 
 

Cat II 
Bouke Huughe 1049.0 174.8 
Valerie Willems   343.0 171.5 
 

Cat III 

Jan Gheleyns   323.0 161.5 

Frédéric Vukojevic   954.0 159.0 

Rita Soenen   466.0 155.3 

Sabine Dendooven 1550.0 155.0 

Romain Warrinnier   150.0 150.0 

Isabelle Bostyn   844.0 140.7 
 

Opgelegd Staand 

Rani De Zaeyer   160.0  160.0 

 



 

 

Vrielynck Erik 

0476 52 05 58 

RIK ANTIEK  



 

 

 

 

 

Sanitair en Verwarming 

  
Bij ons kan u terecht voor de plaatsing, vervanging en 
het onderhoud van uw centrale verwarming. 
Daarnaast bieden wij ook een totaaloplossing aan voor 
volgende werken: 

 alternatieve energie: plaatsen van zonneboilers 
& warmtepompinstallaties 

 sanitairwerken: plaatsen van sanitaire 
installaties, opsporen en dichten van lekken, … 

 platte daken: herstellen & aanleg van platte 
daken. 

 vloerverwarming: installatie van 
vloerverwarming 

 

www.brugsevlam.be   
 

  info@brugse vlam.be 
 

Camiel Van de Busschestraat 24, 8310 Assebroek 
 

0479/372 996   0495/218 318 
 

http://www.brugsevlam.be/


 
  

De beste tactiek, die men kan gebruiken 

tijdens de wedstrijd, is deze die men 

gedurende de training als de beste 

beschouwd. Met andere woorden, men moet 

zolang proberen, tot men de 10 heeft 

gevonden en dan doet men het altijd maar op 

dezelfde manier. Dit gezegde bezit natuurlijk 

een ironie, maar het moet toch woord per 

woord opgenomen worden. Wie tijdens het 

verloop van een  wedstrijd perfect mikt, 

perfect afperst en perfect namikt, en dit 

tracht te herhalen, zal ook mogelijks dikwijls 

de binnenring van de 10 treffen. Daarom, is 

de beste wedstrijd tactiek deze dus, alles aan 

te werven wat men gedurende de training als 

goed geprobeerd en beschouwd heeft. 

Een wereldkampioen zei me eens, tijdens de 

wedstrijd probeer ik mij altijd zo te gedragen 

juist zoals op de meest recente trainingen. 

Daarmee bedoelde hij, aan alles denken, op 

alles letten, dus aan alles wat voordelig kan 

zijn voor de wedstrijd. 

Wanneer dan alles, maar ook werkelijk alles 

klopt, pers ik zeer bewust af, zodat het een 

goed ringtal moet geven. Ik concentreer mij 

daarmee geestelijk niet op de 10, maar op 

een technische perfectie. 
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daarmee geestelijk niet op de 10, maar op een 

technische perfectie. 

Het resultaat van een wedstrijd is het product van een 

technische vaardigheid. 

Een andere kampioen en tevens wereldrecordhouder, 

formuleerde het zo: bij een wedstrijd ben ik juist zoals 

elke schutter van alle beïnvloedbare omstandigheden 

omringd, zoals van de tegenwoordigheid van schutters 

van andere nationaliteiten, de aanwezigheid van 

arbiters en journalisten, leidende personaliteiten en 

ook van bekende personen. Alles was voor mij als in 

een nieuwe wereld en ik kan rechtuit zeggen dat dit 

een invloed had op mijn gemoedstoestand, maar juist 

door deze ongewone omstandigheden werd ik me 

ervan  bewust hoe gewichtig deze wedstrijd was en 

spoorde mij ook aan. 

Daarom benut ik de voorafgaande dagen, om mij aan 

deze omgeving min of meer vertrouwd te laten 

worden. Wanneer de wedstrijd start, probeer ik, 

dezelfde vaardigheid uit te oefenen zoals op de 

training, m.a.w. de aangeleerde praktische kennis uit 

te oefenen. 

Voor sommige schutters is die wedstrijd spanning in 

geen geval een nadeel, omdat zij daardoor 

aangespoord worden en omdat zij dan bij afpersen en 

namikken nog beter opletten. Wanneer men echter 

ervaart dat men daardoor afgeleid wordt, onderbreekt 



 
  

namikken nog beter opletten. Wanneer men echter 

ervaart dat men daardoor afgeleid wordt, onderbreekt 

men het schieten en moet zich opnieuw concentreren. 

Een slecht schot zal aanleiding zijn om kritisch te zijn. 

Opdat zo’n schot niet meer herhaald zou worden, niet 

tot ergernis, want één schot zal voor het uiteindelijke 

resultaat van geen belang zijn. Ik wil het anders 

zeggen: een wedstrijd zal als een fysische en geestelijke 

opgave opgevat worden, de concentratie en de 

overgave van het begin tot het einde vooropgesteld. 

Ieder schot moet met  zo’n zorg afgevuurd worden, 

juist alsof dit het enige schot van de wedstrijd is. 

Mislukt het schot, vergeet het en concentreer je op het 

volgende. 

Nog iets belangrijk is het volgende: soms denkt men te 

veel tijdens de wedstrijd aan wat anderen zullen 

denken, welk resultaat men zal hebben, wat de 

anderen daarover zullen zeggen, welke plaats men zal 

behalen, hoe de andere deelnemers zullen schieten, 

enz… dit zijn allemaal zaken, die afleidend werken op 

het gewichtigste van de ganse zaak, d.w.z. van het 

zorgvuldig technisch schietwerk. Wanneer die situatie 

optreedt, moet men zich ertoe dwingen nog meer 

oplettend te zijn op de technische kant van  de zaak en 

alle nevenvoorstellingen uit de  weg gaan. 

 



 
  

Een andere belangrijke bemerking is dat bij het 

proefschieten reeds de eigenlijke wedstrijd begint. 

Doch dit mag geen aanleiding geven om na 1 of 3 

goede proefschoten de wedstrijd te starten. Enkel 

na een reeds goede schoten, minstens 15, en indien 

alles in orde is, kan men besluiten de wedstrijd aan 

te vatten. Dat geldt niet voor driftkoppen, die de 

proefschoten als een onnodige koortsachtig 

spektakel aanzien en trachten een goed resultaat op 

de wedstrijd te verwezenlijken. 

Nog iets belangrijk zijn eventueel goede 

raadgevingen, een opbeurend woord, een kleine 

wandeling, kunnen wonderen verrichten. Er zijn 

grote kampioenen die voor de wedstrijd een paar 

bladzijden van een boek lezen, die de iPod 

aanzetten en naar muziek luisteren. Bijna elk van 

deze pauzevullingen zijn een bestanddeel van de 

tactiek. Meerdere van deze middelen hebben niet 

alleen het doel, voor zichzelf, maar heeft gelijktijdig 

ook uitwerking op een buur, die aan het schieten is. 

Van bijzonder tel is het eerste schot, het moment 

waar ze zich voor het laatst concentreren voor de 

start, de zogenaamde startkoorts. Dikwijls heeft dit 

vele minuten nodig, meermaals stelt hij  (zij) het 

wapen in en af, eer hij (zij) eindelijk de moed heeft,  



 
  

het schot te lossen. 

Vele schutters zijn gekweld in het begin en op einde 

van de wedstrijd. Het vraagt van hen dan een 

overschot van zenuwen en/of spierkracht en ook aan 

tijd, die ze in het begin verliezen of op het einde tekort 

komen. 

Daarom in acht nemen, dat het eerste schot en het 

laatste niet altijd een 10,5 moet zijn. Wil men deze 

opgewondenheid absoluut verhinderen, kan men zich 

dikwijls zelf helpen door een paar schoten droog te 

lossen. 

Wie rap schiet, is rap klaar. Anderzijds kan geen 

schutter vooraf zeggen hoeveel tijd hij (zij) nodig heeft 

voor de wedstrijd. Innerlijke en uiterlijke onrust, 

reacties op slechte en goede schoten, de invloed van 

een buur (schelden, bewegingen), en andere  

componenten die het tijdsplan veranderen. Het 

karakter van de schutter speelt ook een rol in de 

tactiek. Het heeft geen zin een kopie te willen zijn van 

een wereldschutter. Men moet zichzelf een eigen best 

liggende methode aanwenden, die op training met de 

grootste zorg aangeleerd is. Wanneer men een eigen 

aangewende goede tactiek heeft/bezit, zal men, 

dikwijls van verassingen gespaard blijven. 

Gilbert 

Gilbert 
 



 



  



 
  

VERZEKERINGEN 

RECORD BANK 

LENINGEN 

Brugse Steenweg 96 
8000 Brugge 
050/33 55 55 

info@rdc-brugge.be 
 
O.NR. 0459344191                  C.D.V. NR. 14183 



  

Deze gaat door zondag 28 augustus 

In de club,  Violierstraat 7, Brugge 

Vanaf 11u aperitief 

Eten om 13u 

Volwassenen 4 stukken vlees + aperitief 

Kinderen tot 12 jaar 2 stukken vlees + drankje 

Volwassenen    €17 

Kinderen       €11 

Jullie komen toch ook!!!!! 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Baron Ruzettelaan 78                                   8310 Assebroek   

 050/50 00 25                                              info@inte-tinte.be 
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Hoe zou het nog zijn met de tv-worstjes? U 

weet wel, die keutelachtige 

pseudovleesvormen die mensen voor de 

machtsgreep van masterchefs en andere 

beeldbuisgastronomen complexloos op een 

prikkertje aan hun vriendenkring plachten 

te voeren. Samen met dobbelstenen gouda 

en ananas uit blik en borrelnootjes recht uit 

de plastic zak. Hoe simpel gezelligheid toen 

was. Met zijn allen boven de walmende pot 

druivenpitolie, gewapend met een lange 

vork om hompen rund te schroeien en 

vervolgens in Devos Lemmens te wentelen. 

Helaas, sinds de mensheid kreunt onder de 

tirannie van telegenieke koksmutsen weet 

zelfs de grootste hork dat je bij wijze van 

culinair voorspel niet meer wegkomt met 

chips en blokjes-kop- met- een-zilveruitje. 

Komen eten? Dan hoort er minstens een 

brandade van forel in het glaasje, of 

zalmmousse met rode bietenscheuten op 

het lepeltje. En dan moeten we nog aan het 

voorgerecht beginnen. Pas op, ik heb veel 

over voor de vriendschap. Maar 

gezelligheid kent wel tijd. Persoonlijk ben ik  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

geen voorstander van gerechten die twee dagen 

voorbereiding vergen, negen volle minuten om ze te 

verorberen, en twee dagen om de keuken in haar 

oorspronkelijke staat te herstellen. Sterker nog, qua 

culinaire stijl ben ik een vurige aanhanger van de 

school van Willy Bostyn destijds: een swingend 

muziekje kiezen, een grote kasserol op het vuur zetten, 

daarin alle toevallige voorradige ingrediënten 

kwakken, en een uurtje vrolijk laten pruttelen, 

ontspannen tegen het aanrecht geleund, onder het 

genot van de côtes de Provence die voor de saus 

bedoeld was. Helaas stikt het nu van  de 

televisieprogramma’s die je willen doen geloven dat 

mensen de volgende dag niet langer tot je 

vriendenkring behoren als je ze niet minstens een 

ceviche of escabèche van een of andere vergezochte 

vis voorschotelt, voorafgegaan door aardperencrème 

met coquilles en met peren crumble in chocolade toe. 

Een rigoureuze ontvetting van het overkokend vat met 

televisiekoks dringt zich op. Mogen blijven: Jeroen 

Meus, Johan Segers en andere Flemish Foodies die 

koken een leuke bezigheid vinden, maar geen “Heilige 

Roeping”. Dienen onverwijld van het scherm te 

verdwijnen: lui die de termen cuisson, fraîcheur, alsook  



 

  

zalfje, zeempje en schuimpje ijdel gebruiken, en 

keukendespoten die zich als een Amerikaanse 

drilsergeant tegenover hun ondergeschikten 

gedragen. Verder stel ik mijn veto tegen elkeen die 

ervan uitgaat dat twee-lagig kaasdoek tot de 

standaarduitrusting van de hobbykok behoort. Het 

leven is domweg te kort om bouillon en muggen te 

ziften. 

 

Koninklijke Schuttersvereniging Sint Pieters Roos 

Violierstraat 7, 8000 Brugge 

Tel : 050 34 50 74 

www.sintpietersroos.com 

Aan het Parochiaal Centrum H. Magdalena 

IBAN BE71 4751 1013 9169 

BIC KREDBE BBXXX 

Aangesloten bij het VSK onder het nummer 08/087 

Disc. 9 (10m luchtkarabijn) 

En 

Disc. 11 (10m luchtpistool) 

Open elke woensdag en vrijdag vanaf 19u 



Café Belleman Pub 

Café Belleman Pub in Brugge is een gezellige rustieke 
Brugse pub. Vriendelijke bediening. Op 100m van 
Burgplein, parkeergelegenheid tegenover café.  
Eigenbereide verzorgde snacks: 
croques, spaghetti, lasagne. 
We zijn open vanaf 11u 
Gesloten op zondag en maandag 
Jozef Suveestraat 22 
8000 Brugge 
050 34 19 89 

belleman.pub@skynet.be 
    

mailto:belleman.pub@skynet.be


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit sympatie 
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Vrijdag   1/07 wedstrijd 
Woensdag   6/07 training 
vrijdag   8/07 wedstrijd 
woensdag 13/07 training 
vrijdag 15/07 wedstrijd 
woensdag 20/07 training 
vrijdag 22/07 wedstrijd 
woensdag 27/07 training 
vrijdag 29/07 GESLOTEN 
zondag 31/07 wedstrijd van 9u – 13u 
 

Augustus 
 

woensdag   3/08 training 
vrijdag   5/08 sprange schieting 
woensdag 10/08 training 
vrijdag 12/08 wedstrijd 
woensdag 17/08 training 
vrijdag 19/08 wedstrijd 
woensdag 24/08 training 
vrijdag 26/08 Speciale schieting 
zaterdag 27/08 Schuttersfeesten 
zondag 28/08 BBQ 

 

September 
 

vrijdag   2/09 wedstrijd 
woensdag   7/09 training 
vrijdag   9/09 wedstrijd 
woensdag 14/09 training 
vrijdag 16/09 wedstrijd 
 



 

  

woensdag 21/09 training 

vrijdag 23/09 wedstrijd 

woensdag 28/09 training 

vrijdag 30/09 GESLOTEN 

 

Oktober 

 

zondag 02/10 wedstrijd van 9 – 13u 

 

 

 

 

ZONDAG 11 september: 

DAG VAN DE BRUGSE SPORTCLUBS OP T’ZAND 

 

 

 

 

Schietingen gewest gaan door op 

 

Donderdag 15 en zaterdag 17 september bij de  

Derbyschutters 200punten 

 

Donderdag 13 en zaterdag 15 oktober bij 

Vossenhul  200punten 
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Zondag 11 september staan we 

terug met een promotie stand op 

’t Zand 

Kom gerust even langs 

Wil je een handje helpen laat het 

gerust weten. 

 



 



 


