
Aan de leden van COV Zeeland 
Ontvangen uitnodiging voor de Commando Schietwedstrijd 2022. 
Zie onder en bijlage. U kunt rechtstreeks aanmelden bij de organisatie. 
 
Van: Willem Vermeer [mailto:willemvermeer@me.com]  
Verzonden: zaterdag 16 april 2022 10:39 
Aan: COV Gelderland; Dhr. D. (Douwe) Steensma; COV Zuid Brabant; COV Zeeland; COV Limburg; 
Dhr. A. (Ab) Versteeg; Dhr. S. (Steven) van Willigenburg; Dhr. J. van (Jan) Beek; Dhr. M.J. (Mark) 
Vereijken 
Onderwerp: Commando Schietwedstrijd 2022 

 

Goede morgen secretarissen van onze zusterverenigingen en IDG Marinier-Commando’s. 

(Wilt u onderstaande berichtgeving doorzetten naar uw leden a.u.b.) 

 

Onderstaand de uitnodiging voor de Commando Schietwedstrijd 2022 te Amerongen. 

 

Door diverse omstandigheden hebben wij besloten(na intern overleg met de schietclub en de 

beheerster van de kantine), 

om de wedstrijd te verplaatsen van november naar juni. 

 

Wij hopen weer velen van u te mogen begroeten voor de schietwedstrijd. 

De Commando’s en Marinier Commando’s gaan strijden om de "Gerrit van den 

Essenburg wisseltrofee". 

Verder zijn de burgers en jeugd weer welkom om te strijden voor de eer. 

(Kun je je eerdere resultaten wellicht verbeteren?) 

 

Nodig je (klein)kind uit of een familielid of vriend, om ook kennis te maken met de 

schietsport en gezellig samenzijn. 

 

Schutters… geef bij uw aanmelding gelijk door, wat het nummer van je 

legitimatiebewijs is (dat kan zijn paspoort - identiteitskaart - rijbewijs) 

 

Ziet u het schieten niet meer zitten (om wat voor reden dan ook…) dan bent u toch van harte 

welkom in de kantine van de sporthal. 

Daar kunt u “de maten” weer eens ontmoeten en bijpraten, onder het genot van een hapje en 

drankje. 

 

Over hapje gesproken… 

Het ondertussen bekende stamppotbuffet hebben wij vervangen ( gezien het 

jaargetijde…) door een Chinese maaltijd. 

Buiten uw aanmelding voor het schieten en buffet kunt u ook kiezen voor alleen 

buffet, of alleen schieten! 

 

Om de onkosten enigszins te beperken, houden wij ook nog een verloting. 

Heeft u nog iets leuks als prijs voor deze verloting liggen… wij houden ons aanbevolen! 

Je maakt er allicht iemand blij mee. 

 

Al met al… 

Wel of niet schieten… fijn als je er toch bij kunt en wilt zijn. 

 

De Evenementen-Commissie van Commandovereniging Midden-Nederland 

mailto:willemvermeer@me.com

