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Commandovereniging Limburg 20ste schietfestijn.       

Op 22 september 2018 gaan we voor het 20ste jaar op rij weer Koningschieten te Helden 

- Beringe op de locatie van Schutterij St Hubertus Beringe Hoevenstraat 4, Beringe. 

In het weekeinde van 22 september organiseert Commandovereniging Limburg  een 

gezellig weekeinde met onze echtgenoten, vrienden of vriendinnen. 
RODEDRAAD is het schieten met buksen van de Schutterij van Helden-Beringe. 

Deelnemers van ver kunnen eventueel op de nabij gelegen camping Beringerzand” een 

caravan huren. Voor sportievelingen is de mogelijkheid om te kamperen in eigen tent of 

caravan. Er is een veld gereserveerd voor ons en er is gelegenheid tot douchen en te 

zwemmen. Bij voldoend campinggasten (minimaal 12) kan in overleg een partytent wor-
den geplaatst en eventueel een BBQ worden geregeld. 

Programma. Zaterdag 22-09 

Afhankelijk van het aantal deelnemers 

beginnen we met de schietwedstrijd om 

ongeveer om 13.00 uur. 

De deelnemers worden bij aankomst 

vergast op koffie met Limburgse vlaai. 

We schieten eerst op grote bolletjes 

met 3 schoten per ronde, daarna is een 

herkansing op kleine bolletjes. De 

schutters met nul missers door naar 

het kavelen, wie als laatste zonder 
misser blijft de uiteindelijke winnaar. 

Daarna begint het KONINGSCHIETEN. 

Hierbij wordt geschoten op een lijst 

waarbinnen de afbeelding van een 

groene baret met dunnen strookjes is 

vastgezet. Deze strookjes moeten kapot worden geschoten,  zodat de baret uit zijn lijst 

valt. De schutter die de baret naar beneden haalt  is de KONING van het jaar 2018. De 

wedstrijd wordt afgesloten met de prijsuitreiking, waarna om 18.00 uur een warm en 

koud buffet wordt aan geboden. Nadat de inwendige mens versterkt is, volgt een gezellig 

samenzijn met muziek en dans onderbroken door een Tombola. Sterke verhalen kunnen 
tot in de kleine uurtjes worden verteld. 

We zien uw aanmelding graag tegemoet. Eigen leden worden verzocht kenbaar te maken 

wanneer ze zijn verhinderd. Dit alles graag vóór 8 september i.v.m. de organisatie. 

Aanmelden bij Wim Selen: 
thuis 077-4621918 GSM  +31625124819   email:   w.selen@t-mobilethuis.nl 

Kosten:  koffie met vlaai, schieten en deelname aan het buffet  €. 32,50 p/p  
 koffie met vlaai, niet schieten, deelname aan het buffet   €. 20,00 p/p 

Let op in verband met de vuurwapenwet, bij aanmeldingen voor het schieten nummer 

van uw rijbewijs of id-nummer vermelden. Dit kan uiteraard ook ter plaatsen. 

Betaling = aanmelding per bank onder vermelding: Koningschieten 2018. 

Boeking op: NL55.RABO.0120.0137.70 t.n.v. COMMANDOVERENIGING LIMBURG code 6 

Indien van toepassing vermelding van het aantal overnachtingen op de Camping. 

Met commandogroet namens het team “KONINGSCHIETEN” 

Wim Selen 


