
KAARTAVONDEN EN 

WINDBUKSSCHIETEN

Kaarten en windbuksschieten bij St. Job staat garant 
voor een gezellige en leuke middag en avond!

Tijdens de kaartavond is er een competitie 
voor het kruisjassen en het jokeren. Er 
worden per avond 5 ronden gespeeld. 
De data zijn steeds op de zaterdag en de 
aanvang is om 20.00 uur (inschrijven vanaf 
19.30 uur).

Het inleggeld voor beide kaartspelen 
bedraagt € 4,00 per speeldag. Het totale 
inlegbedrag is bestemd voor de prijzen.

Naast fraaie dagprijzen zijn er dit seizoen 
natuurlijk ook leuke hoofdprijzen te 
winnen. Per competitie (kruisjassen en 
jokeren) zullen er 4 hoofdprijzen uitgereikt 
worden aan de beste kaarters van het 
seizoen (u dient dan wel minimaal 7 
maal deel te nemen). Ook dit jaar zal 
aan alle kaarters, welke minimaal aan 7 
kaartavonden deelnemen, op de laatste 
kaartavond een fraaie seizoensprijs 
beschikbaar worden gesteld. Dit mag u niet 
missen!

Voor verder informatie kunt u contact opnemen met ons secretariaat via; 
secretarissintjob@gmail.com of kijk op de website van St.Job www.sintjob.nl.

De windbukscompetitie staat open voor 
iedereen, dus zowel leden als niet-leden 
van St.Job. De data zijn steeds op zaterdag 
en de aanvang is om 17.00 uur

Er wordt geschoten op blokjes van 1 
x 1 x 1 cm vanaf een afstand van 7 
meter. De buksen worden opgelegd op 
een aanlegpaal. De deelnemers zonder 
ervaring krijgen voldoende instructie. Een 
deelnemer schiet per schietdag 2 rondes 
van 5 schoten, één ronde per buks. Voor de 
totaalstand geldt het schietresultaat van 
de beste 7 dagen, er kan dus maximaal in 
totaal 70 punten gescoord worden.

Bij voldoende deelname wordt er in twee 
klassementen geschoten:
Senioren (vanaf 18 jaar) en Junioren (t/m 
17 jaar). Per klassement zijn er 3 prijzen 
beschikbaar.

Mochten er meerdere deelnemers met een 
gelijke hoogste score eindigen, wordt er 
in overleg met de deelnemers een datum 
gepland om te kavelen. Er wordt dan 
geschoten tot er een top-3 is.

De 10 zaterdag van het seizoen 2018-2019:
2018: 20 oktober – 3 november - 17 november – 1 december - 15 december

2019: 5 januari – 19 januari - 2 februari - 16 februari - 9 maart
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