
 
 
Zaterdag 25 en zondag 26 mei 2013 
 
Handboogvereniging Sint Bernardus verzorgt ook dit jaar in mei weer een 3D-animal in de 
Bergeijkse bossen. 
 
Wil je maar 1 dag schieten? Dat kan natuurlijk ook. 
Prijsuitreiking op zondag bij 2 dagen deelname!  Jeugd altijd prijs! 
 
Samenkomst en aanmelden in ons clubgebouw aan De Paaldreef 4. 
 
Aanvang shoot op zaterdag 10.00 uur, aanmelden vanaf 8.00 uur. 
Aanvang shoot op zondag     9.00 uur, aanmelden vanaf 8.00 uur. 
 
Briefing zaterdag om 9.30 uur en zondag om 8.30 uur. 
 
Maximaal 150 schutters: VOL = VOL 
 
Aanmelden 3D-animal toernooi kan via e-mail of het aanmeldformulier.  
 
Kosten: 
Volwassenen: 1 dag € 10,- / 2 dagen € 17,50 per persoon. 
Jeugd tot en met 17 jaar: 1 dag € 6,- / 2 dagen € 10,- per persoon. 
Ontbijt: € 4,- per persoon, per dag. 
 
Betaling is inschrijving en uitsluitend vooraf op 1063.34.522 Rabobank Bergeijk 
t.n.v. HBV Sint Bernardus (vóór 10 mei 2013). 
o.v.v. Naam schutter, klasse(bij jeugd leeftijd!) en welke schietdagen. 

 

Camping De Paal heeft ook dit jaar zijn medewerking weer toegezegd als u wilt blijven 
overnachten. 
  
Kom je met je eigen camper, caravan of tent, neem dan contact op met Camping De Paal in 
Bergeijk. 
  
Voorts wijzen we er op dat de camping over een prima Cafe/Restaurant en frituur beschikt 
waar je ’s avonds goed kunt eten. 
 
Ons Clubgebouw ligt op loopafstand waar men zich dient te melden en van waar uit u naar de 
bossen wordt begeleid. Ook hier serveren wij het ontbijt en beschikken over een gezellige bar 
om ’s avonds gezellig bijeen te zijn. 
 
Voor de dagschutter is er aan het begin van De Paaldreef ruimte vrijgemaakt voor parkeren 
van de auto (ca.  200 meter  voor het clubgebouw). Degene die overnachten op de Camping 
kunnen de auto op de Camping laten staan. 
  
ZORG I.V.M. DE VOORBEREIDING VOOR EEN TIJDIGE RESERVERING!!!! 
  
Voor reserveringen op de camping dient u rechtstreeks contact op te nemen met Camping De 
Paal.   
Voor info: www.depaal.nl  Bij reservering vermelden: “Handboog toernooi ST. BERNARDUS”. 
 
Aanmelden kan tot 10 mei via e-mail of het aanmeldformulier. 

http://www.handboogsport-bernardus.nl/newpages/aanmelding_3d.html
http://www.depaal.nl/

