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Routebeschrijving naar SSV Toxotes
(Dr. Mansveltkade 3, 2242TZ Wassenaar, naast sporthal ‘De Schulpwei’)

Schietsportvereniging Toxotes

vanuit Amsterdam/Haarlem:






op knooppunt Burgerveen de A44 (richting Wassenaar en Leiden-West);
na ± 21 km. bij de stoplichten rechtsaf de Rozenweg op;
na 100 m. op de rotonde de 3e afslag (Deylerweg)
volg deze weg ± 2km. (gaat over in Van Zuylen van Nijeveltstraat);
bij het tankstation (stoplichten) rechtsaf  zie verder hieronder

vanuit Den Haag:
op de N44 bij de stoplichten linksaf richting Wassenaar / Duinrell (Lange
Kerkdam);

na 600 m. op rotonde de 1e afslag (van Oldenbarneveltweg);

na 200 m. op rotonde de 3 e afslag (Van Zuylen van Nijeveltstraat);

na ±1 km. bij het tankstation (stoplichten) rechtsaf  zie verder hieronder
 op Dr. Mansveltkade, volg deze weg ± 400 m.

na 400 m. linksaf richting sporthal de Schulpwei

parkeren: voor sporthal, aan zijkant (nieuw), of op groot parkeerterrein iets
verderop.

ingang schietvereniging aan zijkant (andere kant dan de voetbalvelden!),
voorbij ingang van de sporthal.


Bloembollentoernooi 2018
Grandprix National
Open wedstrijd voor luchtgeweer en luchtpistool
Eerste

Ranking en
Juniorencompetitie wedstrijd voor seizoen 2018/2019

2 t/m 9 oktober 2018, Wassenaar
www.ssvtoxotes.nl
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Schuttersvrienden!

Per klasse zijn geldprijzen te winnen:

SSV Toxotes nodigt u hierbij van harte uit voor het:





Bloembollentoernooi 2018
dinsdag
zaterdag
zondag
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Locatie schietaccommodatie:


Dr. Mansveltkade 3, 2242 TZ Wassenaar (naast
sporthal ‘de Schulpwei’), tel.nr. 070 – 5179720.
(routebeschrijving: zie achterop dit boekje)

U kunt deelnemen in de volgende disciplines:

(volgens de KNSA reglementen, junioren, senioren, veteranen)

luchtgeweer

luchtgeweer opgelegd

luchtpistool

luchtpistool opgelegd



1e prijs € 20,= / 2e prijs € 10,= / 3e prijs € 5,=
1-5 deelnemers: 1 prijs, 6–10 deeln: 2 pr., meer dan 10 deeln: 3 pr.
junioren: half inschrijfgeld en halve prijzen

Daarnaast ontvangt iedere deelnemer natuurlijk het
welbekende bloembollenpakket!

Inschrijven:



via Baanplanner (www.baanplanner.eu)
telefonisch alleen op dinsdag (21.00 – 22.00uur): 070 - 5179720

We kijken uit naar uw komst!
Met vriendelijke groet,
het bestuur van SSV Toxotes

Dit toernooi wordt mede mogelijk gemaakt door:

De kosten voor deelname bedragen:



€ 8,00 per discipline (€ 4,00 voor junioren)
€ 14,00 bij deelname aan 2 disciplines
www.moolenaar.nl
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