
schutters van  ksv die hebben deel genomen aan  wedstrijden  in 2010

luchpistool
              
luchtgeweer

dames1 1 plaats verschueren irene dames 2 1 plaats
3 plaats van noten nathalie juniors h 1 plaats 
6 plaats daems hilde 2 plaats

juniors  h 1 plaats wuyts nick seniors 1 7plaats
seniors 1 4 plaats boswerger edwin

13 plaats van hout michel
              60 schot 
liggend

15 plaats willemsens rudi seniors 1 3 plaats 
seniors 2 2 plaats van den bliek jan seniors 2 5 plaats 
seniors 3 5 plaats van minsel willy seniors 3 7 plaats

bevordering
              benchrest 
50 meter

dames 1 2 plaats van noten nathalie 1 plaats
3 plaats verschueren irene 37 plaats

seniors 1 1 plaats boswerger edwin

seniors 2 4 plaats van den biek jan
              benschrest 
100 meter

7 plaats brosens dominiek 3 plaats
8 plaats van den bliek louis 11 plaats

10 plaats de smet charles
               pomp-
actie

seniors 3 4 plaats van minsel willy korrel 1 plaats
7 plaats smits maurice 2plaats

3 plaats
lever-action 19 plaats
1 plaats van den bliek louis 41 plaats
9 plaats thijs christiaan keep-kor 6 plaats
10 plaats thiron frans 12 plaats
21 plaats leten roland 14 plaats
23 plaats van den bliek jan 22 plaats
25 plaats van noten nathalie 36 plaats
26 plaats wuyts rudy 37 plaats
27 plaats severins alexandro optisch 6 plaats
30 plaats cools tim 20 plaats
36 plaats de smet charles 39 plaats

37 plaats de caluwe jozef

            
klein kaliber 
geweer 10 
meter

38 plaats van minsel willy dames 2 1 plaats

proficiat juniors h 1 plaats 
seniors 1 3 plaats 



ingang marleen
van mechelen j
janssens jelle
thijs chritiaan

thijs christiaan
leten roland
van loon fons

sterkens maur
verret hans

aechilman wer
sterkens maur

krols marcel
krols yves
deramaut ermin
giavelli serge
kennes eduard
krols marcel
druyts rene
giavelli serge
deramaut erwin
weyn bert
weyn jan
krols yves
druyts rene
cappart tom

ingang marleen
van mechelen 
jeroen
thijs christiaan 


