
CosVo. 
Competitie Opgelegd Schieten Voor Ouderen 

Van de Schietbond GEB. 
 

Wedstrijd – bepalingen / aandachtspunten 

 De bepalingen, zoals opgenomen in het “Wedstrijd – reglement van de GEB – 
competitie, zijn, zover op de CosVo van toepassing, van kracht; 

 Per wedstrijd worden 4 kaarten met 5 visuele (strips) verschoten, de slechte serie 
van 5 valt af, dus in totaal 20 schoten; kaarten en telmachine worden beschikbaar 
gesteld door ontvangende vereniging. 

 Per acht competitiewedstrijden, welke steeds op dinsdagavond vanaf 19:00 uur 
worden verschoten, tellen de zeven beste wedstrijden. 

 Leunen tegen de muur of balie is niet toegestaan. 

 De uitslag van elke wedstrijd wordt per mail beschikbaar gesteld voor de 
deelnemers en vereniging. 
Aan het eind van de competitie wordt weer de CosVo - Trofee verschoten, als 
vorig jaar. 
De leeftijd voor nieuwe aanmeldingen voor CosVo is 60 jaar (heren) en 55 jaar 
(dames), en deze moeten lid zijn van de GEB. 

 Indeling in 3 groepen op grond van scores van voorgaande jaren. Nieuwe CosVo 
schutters worden ingedeeld op hun schiethistorie  ( bijv. GEB competitie ).  

 Verzocht wordt om steeds bij elke wedstrijd het schietpaspoort, mee te nemen en 
aan de teller(s) te tonen. 

 Een wedstrijd inhalen is geen probleem met uitzondering van de laatste wedstrijd 
die kan niet ingehaald worden.  
De schutter die een wedstrijd wil inhalen dient rekening te houden met beperkte 
baanruimte, dus als er ingehaald moet worden op tijd beginnen. 

 



 
    

  

Groep 1:                                                                                                 
Diabolo: De Groene Jager Barchem:
303  W.Winters 350 J.Stokkink
305  F.Rinders 353 J.Roekevisch
309  B.Rappard
341  J.Nijhuis Kerkloo:
355 W. v. Renswou 360  W.Goorhorst

370  G.J. Stomps
HSV:
364  A.J. Schutte 

Groep 2:                                                                                                         
’t Keugeltje Diabolo:
354  G. Lensink 361  L.Camijn
373  B.Rooks 371  J.Eggink

372  P. vd. Brug
HSV:
357  A.Endeman De Groene Jager Barchem:
368  B.Endeman 349 E.Rappard

366 Jan Roekevisch  
Kerkloo
319  H.Abbink

Groep 3:                                                                                                             
Diabolo: Kerkloo
306  D.Hartelman sr. 314  J. Lansink
338  A.Stokkink
347  J.Lenderink HSV:
344  W. vd. Brug 356  J.W. Neerlaar
362  T. vd. Meijden
363  A.Toussaint 
367  A. Diepenheim

Groepsindeling
CosVo - Competitie

2015/2016



WEDSTRIJDPROGRAMMA 
 
 

COSVO 2015/2016 
 
 

Competitie :  
 
   Datum   Lokatie 
 
2015 :         dinsdag : 15 september  HSV 
     
    6 oktober   Barchem 
  27 oktober   Kerkloo 
     

17 november  Diabolo 
 
  8 december  HSV 

  
      

2016 :         dinsdag :   5 januari    Barchem 
26 januari   Kerkloo 
 
16 februari   Diabolo  

______________________________________________ 
      
CosVo -Trofee: 
 

Datum   Lokatie 
 
2016:      dinsdag :   8 maart   HSV 
   29 maart   Barchem 
   19 april   Diabolo 
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