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	Uitnodiging open GKG/KKG- benefiet wedstrijd ELKKS Limburgia 
 
 
Elk jaar in november organiseert ELKKS Limburgia een open benefiet wedstrijd. Dit jaar kunnen ook 
“Airgunschutters” meedoen.  
Zoals de naam doet vermoeden gaat de gehele opbrengst van deze wedstrijd naar een goed doel. 
Dit jaar hebben we gekozen voor de stichting “Villa Joep”:  
 
Joep is de naamgever van Villa Joep. Op 25 november 2002 werd bij hem een neuroblastoom tumor in zijn buik ontdekt. In 
het Sophia kinderziekenhuis in Rotterdam werd direct gestart met een reeks van zeer zware chemokuren. Na 6 intensieve 
maanden van behandelingen was Joep weer een beetje de oude en hebben we 3 heerlijke zomermaanden gehad. 
 
Tot ons grote verdriet werden er op 26 september 2003 weer uitzaaiingen ontdekt en is onze Joep op 21 oktober 2003 toch 
overleden. Joep werd 4,5 jaar oud. Joep heeft gevochten voor zijn leven en alle zware medische behandelingen moedig 
doorstaan. Helaas mocht het niet baten. Daarom hebben wij Joep beloofd het gevecht tegen deze ziekte voort te zetten. Wij 
hebben hiervoor Villa Joep opgericht. Deze stichting zal geld inzamelen voor onderzoek specifiek gericht tegen 
neuroblastoom kinderkanker. Helpt u ons mee? 
 
De GKG/KKG- benefiet vindt dit jaar plaats op zaterdag 25-11 en zondag 26-11 op de 
schietsportlocatie (100 meter en 50 meter schietpunt) van ELKKS Limburgia, gelegen aan de 
Hobertsweg in Sint Odiliënberg.  
Elke dag start de 1e serie om 10.00 uur. De laatste serie wordt verschoten om 16.00 uur.  
Er kan ingeschreven worden voor de volgende disciplines: 

- 50 meter, 60 schoten Olympia Match; 
- 50 meter KKG optiek, liggend, zittend; 
- 50 meter KKG, liggend, zittend; 
- Airgun; 
- 100 meter standaard geweer; 
- 100 meter veteraan geweer; 
- 100 meter optiek; 
- 100 meter militair geweer; 
- 100 meter militair geweer optiek; 
- 100 meter .30 M1 geweer. 

 
 
Inschrijfgeld per serie 10 euro. Inschrijven via; www.baanplanner.eu  
Meer	informatie:	06-50252260 


