Veldronde Someren
5 & 6 SEPTEMBER 2020
Wedstrijdterrein: Reigerstraat 10, 5712 PV Someren

Oude Roem Handhaven nodigt u uit voor haar jaarlijkse veldwedstrijd.
Deze zal worden gehouden in het natuurgebied “de Boksenberg”, gemeente
Someren.
Het parcours zal bestaan uit 24 onbekende doelen
Aanvang van de wedstrijd:
Zaterdag: 10.00 uur. (aanmelden vanaf 8.00 uur)
Zondag: 9.00 uur. (aanmelden vanaf 7.45 uur)
Inschrijfgeld:
Volwassenen: € 20,- (2 dagen), € 12,- (1 dag)
Aspiranten, Cadetten en Junioren: € 15,- (2 dagen), € 10,- (1 dag)
Afmeldingen: tot 1 week voor de wedstrijd. Tot 2 dagen voor de wedstrijd zullen administratiekosten in rekening gebracht worden.
Bij afmeldingen vanaf 2 dagen voor de wedstrijd zal het volledige inschrijfbedrag in rekening gebracht worden. Deelname voor eigen
risico.

Inschrijfgeld kan overgemaakt worden op rekening nummer:
IBAN: NL10 Rabo 0148 0769 71 (BIC: RABONL2U)
(o.v.v. Veld-2020 en de namen van de betreffende schutters en vereniging).
Inschrijving is pas definitief als het inschrijfgeld is ontvangen

Bij inschrijven (e-mail of via website www.orh-someren.nl)
graag de volgende gegevens doorgeven:
Naam schutter, registratienummer, naam vereniging,
verenigingsnummer, Klasse, Categorie en gegevens
contactpersoon.

Inschrijvingen en inlichtingen:
Jozef Verhees
+31 (0)6 - 22 23 61 69
info@orh-someren.nl

Routebeschrijving:
Vanuit Eindhoven/Venlo (A67) Afslag 35 Someren, richting Someren. In Someren richting Someren Heide,
Maarheeze. Ongeveer 2 km nadat u door Someren Heide bent gereden, vindt u de Reigerstraat (2e weg rechts nadat
u door Someren heide bent gereden).
Vanuit Weert (N266) afslag Someren-Eind. In Someren-Eind richting Someren Heide, Maarheeze.
Deze weg helemaal volgen. Einde weg oversteken. U bevindt zich dan op de Reigerstraat.
A2 vanaf Eindhoven neem afrit 36 ´´Maarheeze / Soerendonk´´. A2 vanaf Maastricht neem afrit 37 ´´Budel´´
Volg de richting Someren tot einde bord bebouwde kom. Rijd vervolgens richting Someren/ Someren Heide. Na +/- 5
km ligt aan de linker zijde Reigerstraat .

Kampeermogelijkheden: bij wedstrijdterrein (Reigerstraat 10 5712 PV)
www.orh-someren.nl

