
 
 
 
 
 
      3-DELIG FUNDRAISINGSEVENEMENT  LIONS TIELT  25-26  JUNI 2016 
  
 
Op zaterdag 25 Juni wordt voor de TWINTIGSTE keer een Kleiduifschieting gehouden met 
s’avonds aansluitend een candle light Barbecue en zondag 26 Juni 2014 organiseert Lions 
club Tielt in samenwerking met het magazine 4X4 PLUS, voor de ZEVENTIENDE  keer een 
nationaal 4 x 4 event.  Van dit alles kan u meegenieten op een  schitterende locatie : de 
terreinen en kleiputten  bij steenbakkerij Egem (Wienerberger) te Egem-Pittem. 
 
-Wat betreft de kleiduifschieting willen we vooraleerst nogmaals de aandacht op de 
GEWIJZIGDE UREN van 10u tot 16 u. 
 

 
 
We mogen jaarlijks spreken van een talrijke opkomst van de schutters ( steeds rond de 250-
300 beurten), niet enkel uit de regio maar van overal uit het land en zelfs enkele uit Noord-
Frankrijk. In het milieu is de schieting een klassieker geworden. 
Het parcours bestaat uit 7 overdekte schietstanden, met diverse graden van moeilijkheid, 
inclusief oefenstanden. Ook dit jaar zal er opnieuw voor een snelle inschrijving gezorgd 
worden door het klaarleggen van blanco inschrijvingsformulieren. Om nog sneller van start 
te kunnen gaan kan je ook reeds via de website inschrijven ( www.lionstieltevent.be ), dan 
zullen alle nodige formulieren ingevuld voor u klaarliggen aan de inschrijving. Indien men het 
wenst kan men dit parcours tegen betaling verschillende malen afleggen : 1 reeks: 20Euro 
(30 clays), 3 reeksen:55 Euro (90 clays) , oefenstand : 5 Euro(10 clays) 
De clubleden hebben de leiding over dit alles en zorgen dat alles volgens de regels van 
veiligheid en orde verloopt. Gans de dag is er mogelijkheid tot consumptie van drank en een 
hapje, en last but not least wordt rond 17 u afgesloten met de prijsuitreiking van een mooie 
prijzenpot van vele honderden Euro’s. 
 
-Rond 19.30 starten we met de avondactiviteit, onze onovertroffen candle light BBQ, 
waarop we vorige jaren meer dan 700 deelnemers mochten verwelkomen. 

 
 

http://www.lionstieltevent.be/


 U wordt ontvangen met een glas champagne, en tijdens het benuttigen van de gevarieerde 
BBQ wordt iedereen in ambiance gebracht door een aanvullend optreden. Dit optreden gaat 
dan naadloos over in een spetterende fuif die wordt verzorgd door een DJ tot in de vroege 
uurtjes. 
 
-Op ZONDAG 26 Juni wordt het NATIONAAL 4X4 EVENT georganiseerd, in samenwerking het 
tijdschrift 4X4 PLUS die voor een deskundige assistentie en logistieke steun zorgen. Opening 
secretariaat om 09.00 u.  Einde evenement om 18.00 u. 

  
 
 
4X4 liefhebbers van binnen-en buitenland komen hier naartoe. Vorig jaar werd een record 
aantal inschrijvingen verbroken met maar liefst 500 voertuigen. Sinds 2009 is dit het enige 
overblijvende groot 4x4 evenement, en de goede organisatie en de prachtige locatie zijn 
daar zeker niet vreemd aan.  
Via Roadbooks met onderscheid tussen Off Road en SUV, kunnen de deelnemers 
verschillende parcours op onverharde wegen in de streek afleggen, die hen telkens na 
anderhalf uur terugvoeren naar het expo-dorp, waar een gezellige drukte heerst. 
Er zijn uitgestrekte pistes aangelegd in de kleigroeve zelf, doorspekt met soms spectaculair 
steile hellingen, evenals een befaamde modderkuil waarin sommige deelnemers bijna de 
ganse dag doorbrengen.  
Op het terrein is er naast de grote tent met cafetaria een expodorp voor invoerders van 
terreinwagens en accessoirehandelaars. Voor hen is een apart demonstratiecircuit 
aangelegd. 
Inschrijven kan ter plaatse, maar gemakkelijkheidshalve ook via ook via 
www.lionstieltevent.be  en www.4x4plusmagazine.be . 
De toegang voor het publiek is gratis, en er is doorlopend drank en eten te verkrijgen aan de 
centrale tent. 
 
Dit alles zou niet mogelijk zijn zonder de hulp van meer dan 200 sponsors uit de streek die 
het op die manier mede mogelijk maken onze diverse sociale doelen ( waaronder MIVALTI) 
te ondersteunen. 
 
Aan diegene die er nog niet eerder waren : BE THERE ! je moet het eens gezien hebben ! 
 

http://www.lionstieltevent.be/
http://www.4x4plusmagazine.be/

