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SSV Zaanstad nodigt u uit voor de Hamburgershoot 2021
DATUM:

Zondag 7 november 2021
DEELNAME:

Zolang de corona maatregelen van toepassing zijn alleen toegang en deelname wanneer u gevaccineerd
bent of een negatieve corona test kan laten zien. Helaas zijn wij gebonden aan deze maatregel.
PLAATS:

Schietbaan SSV Zaanstad aan de Sportlaan 2, 1508 DZ Zaandam (tel. 075-6177893).
WAPENS:

Originele historische voor- en achterlaad wapens alsmede natuurgetrouwe replica wapens welke
uiteraard met zwartkruit zijn geladen.
ONDERDELEN:

4 onderdelen welke op 25 meter wordt verschoten, geweer op een aangepaste schijf.
1. Vrij geweer: Voor- en Achterlaad vrij geweer,
2. Militair geweer: Voor- en Achterlaad militair geweer,
3. Revolver: Voor- en Achterlaad revolver,
4. Pistool.
KLEDING:

Western kleding zou natuurlijk hartstikke leuk zijn.
Speciale schietkleding, schiethandschoenen enz. zijn vandaag niet toegestaan (schietbril wel).
SERIES:

13 schoten, 25 minuten, de 10 beste schoten tellen, 5 minuten wisseltijd.
De eerste serie begint om 9:00 uur, de prijsuitreiking is rond 16:30.
PRIJZEN:

Voor alle onderdelen zijn er waardeprijzen. Indien afwezig bij de prijsuitreiking mag de prijs door
iemand anders opgehaald worden, niet afgehaalde prijzen schuiven door naar de volgende schutter.
BIG DADDY HAMBURGER:

Wilt u een Big Daddy Hamburger, geef dit vooraf op, de hamburger en het brood wordt namelijk
speciaal op bestelling voor ons gemaakt ( nieuw email adres info@ssvzaanstad.nl ).
INSCHRIJVINGEN:

U kunt zich telefonisch inschrijven op tel. nr. 06-1498.7224 of via de mail op info@ssvzaanstad.nl.
De eerste serie is € 8,00 voor elke daarop volgende serie ongeacht het onderdeel € 6,00 per serie.
In verband met de drukte kunnen we deze dag max. 3 series per deelnemer inschrijven, extra series
mogelijk als hiervoor de ruimte is.

Met vriendelijke groet en hopelijk tot op de Hamburgershoot,
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