Update KOAG Koningschieten
Hey KOAG Kanjers,
Allemaal natuurlijk eerst de beste wensen voor 2019! dat het maar een
mooi, sportief en geweldig jaar mag worden.
Voor iedereen die genoeg oliebollen heeft gegeten en weer lekker
sportief aan de slag wilt, gaan we a.s. vrijdag weer Koningschieten.
Vanaf 19.30 uur staan er weer 16 palen voor de D&C-jeugd klaar om weer
lekker te knallen en om 20.30 uur kunnen de B&A de strijd weer met
elkaar aan gaan.
# KOAG 1 doet ook mee…
Deze vrijdag komen er een aantal spelers van KOAG 1 meedoen.
De selectie is te horen gekomen hoe goed jullie inmiddels zijn en dat er
veel gescoord wordt, dat willen ze natuurlijk zelf ook wel eens
meemaken.
Ga jij de strijd met ze aan? Of wil je een tweetal vormen met een KOAG 1
speler? Kom dan vrijdag lekker schieten.

Datums KOAG Koningschieten:
vrijdag
4 januari
vrijdag
18 januari
vrijdag
1 februari

vrijdag
vrijdag
vrijdag

8 februari
8 maart
22 maart

Koningschutterbokaal / Gesigneerde korfbal?
Er zijn al veel vragen gesteld over de te winnen ballen en de beker. Hoe
zit het nu eigenlijk?
Hoe kun je de Koningschutterbokaal winnen?
A) Er zijn in totaal 10 avonden waar je aan deel kunt nemen.
B) Elke avond kun je Koningspunten winnen die meetellen voor de
eindstand. Als je een ronde wint krijg je 2 koningspunten. Daarnaast
tellen je individuele doelpunten ook mee, die worden (met een geheime
formule) omgerekend naar Koningspunten en tellen mee voor de
Koningschutterbokaal.
C) Avond 10 (finale avond) telt dubbel.
D) Eindstand = je beste 6 van de eerste 9 avonden + avond 10.
E) De speler van iedere leeftijdscategorie met de meeste Koningspunten
verdiend een eigen beker.
F) De Koningschutterbokaal gaat naar de winnaar van A, B, C en D
gecombineerd, deze speler is de KOAG Koningschutter !

Hoe kun je de gesigneerde ballen winnen?
A) Er zijn in totaal 10 avonden waar je aan deel kunt nemen.
B) Voor elke avond die je aanwezig bent of bent geweest kan je een lootje
met je naam in de pot stoppen. Hoe meer avonden je dus aanwezig bent
hoe meer lootjes met je naam er in de pot zitten, hoe meer kans je
maakt!
C) Op de Finale avond zal er per leeftijdscategorie een naam getrokken
worden, die speler wint een gesigneerde bal.

