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Nieuwe trainingsstructuur 
 

In de extra ledenvergadering is de nieuwe trainingsstructuur uitgebreid uitgelegd aan de leden. Deze presentatie 
is twee weken geleden door Ad Fioole ook aan de leden verstuurd. 
 
Het doel van deze nieuwe opzet is om meer structuur te bieden aan de schutters die getraind willen worden. 
 
Je kunt hierbij denken aan schutters met hetzelfde niveau in dezelfde groep in te delen. Meer structuur in de 
lesstof, andere les opzet enz. 
 
Op de lange termijn zal de nieuwe opzet het niveau van de schutter ook positief gaan beïnvloeden. 
 
Er is gecommuniceerd, dat eind september, begin oktober de nieuwe trainingsopzet van start gaat. De 
trainingscommissie heeft de afgelopen weken veel leden benaderd om de groepsindeling te kunnen bepalen. 
 
Namens de trainers vinden jullie in de bijlage de nieuwe trainingsopzet. De schutters welke in een trainingsgroep 
zijn ingedeeld mogen schieten op het tijdstip, welke in de bijlage staat vermeld. 
 
Schutters welke in de verkeerde trainingsgroepen staan te schieten, zullen hierop aangesproken worden en uit de 
groep worden verwijderd. 
Alle niet vermelde schutters, welke niet in de trainingsgroepen opgenomen, zijn vrije schutters. 
 
Vrije schutters, welke ongeoorloofd op deze trainingstijden (volgens bijlage) staan te schieten, zullen ook 
aangesproken worden en uit de groep verwijderd worden. De trainers en het bestuur zullen in het begin hierop 
streng controleren. 
 
De vrije schutters hebben de mogelijkheid om op maandag 19.30 uur - 22.00 uur, zondag 11.00 uur - 13.00 uur, 
woensdag 20.30 uur - 23.00 uur (clubavond) te schieten. 
 
Als er schutters zijn die in groepsverband op een ander tijdstip willen trainen, dan kunnen ze een voorstel bij het 
bestuur indienen. 
Na uiterlijk twee weken zal het bestuur antwoord op het ingediende voorstel geven. 
 
Het trainingsverhaal is voor iedereen nieuw. Er zullen in het begin ongetwijfeld vragen en onduidelijkheden zijn. 
 
Er zullen ook avonden zijn, die niet helemaal soepel verlopen, omdat de lesstof anders is dan jullie gewend zijn. 
 
We spreken over een compleet veranderingsproces en vragen hierbij jullie begrip voor. 
 
Als er vragen of onduidelijkheden zijn, dan kunnen jullie dit aan de trainers of aan de bestuursleden vragen. Wij 
proberen jullie hierin te helpen of te ondersteunen.  

 

 

 

 

 


