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Hallo leden, beste schutters, 

 

Voor jullie ligt de nieuwsbrief van Oktober 2021. We hebben een hoop te vertellen. De 

inhoud is: 

1)  Ledenvergadering + gelukskoningverschieting   

2) Schieten op het buitenveld 

3) Corona maatregelen per 25 september 

4) Halloween verschieting 

5) Indoorcompetitie gestart 

6) Aanpassing trainingen 

7) Bronzen Medaille NK 3D 

8) Alliance schiet terug naar normaal 

 

 

1) Ledenvergadering + gelukskoningverschieting   

Op zaterdag 20 november is de ledenvergadering van 2021 gepland.  Dan gaat het bestuur 

teugblikken op 2021 en haar plannen voor 2022 bekend maken. Mochten er agenda punten 

zijn die je graag behandeld zou willen zien horen we dat graag. 
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Aansluitend houden we de gelukskoningsverschieting van 2021. Dan kan de huidige 

gelukskoning een poging wagen om zijn titel te verdedigen.  

 

 

2) Schieten op het buitenveld 

Even een kleine herhaling. Het schieten op het buitenveld is het hele jaar mogelijk op de 

vermelden openingstijden. De sleutels voor de doelkasten en verder benodigdheden hangen 

in de sleutelkastje bij de container.  De code is bij het bestuur op te vragen. Je hoeft je 

voor het schieten buiten niet aan te melden. 

 

 

 

3) Corona maatregelen per 25 september 

Het is jullie niet ontgaan, per 25 september zijn er nieuwe corona maatregelen ingegaan. 

Zie ook https://www.handboogsport.nl/verantwoord-sporten/  

https://www.handboogsport.nl/verantwoord-sporten/
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Belangrijkste is dat de toegangscontrole en gezondheidstest niet meer nodig zijn.  Ook 

vervalt het 1,5 meter afstand houden buiten het sporten. Het tonen van de corona check 

app is bij ons niet nodig op 1 uitzondering na. Als je drinken besteld en je nuttig deze op 

een van de barkrukken, dan moet je corona check app ge-checkt worden!  Tip; drink je 

drinken lekker aan een van de tafels op. 

 

 

4) Halloween verschieting 

We gaan vrijdag 29 oktober weer onze Halloween verschieting houden.  We willen er een 

minstens zo leuke avond van maken als de vorige keer.  

 

 

De organisatie is in handen van onze Halloween commissie .  Kom lekker verkleed en doe 

mee met het pompoenen schieten.  Je kan je opgeven bij Simone Verdun of bij het bestuur.  
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5) Indoorcompetitie gestart  

Sinds enkele weken is de indoorcompetitie weer gestart. Een aantal leden hebben al 1 of 

meerdere wedstrijden geschoten.  Op https://mijn.handboogsport.nl/plein/  kan je je eigen 

score zien en ook die van andere mocht je geïnteresseerd zijn.  

 

6) Aanpassing trainingen 

Er is een aanpassing in de tijden dat er trainingen gegeven worden.  

 

De beginnerscursus is dinsdag van 19.00 – 20.00 uur. 

Daarna van 20.00-21.00 uur normale training. 

 

Woensdag is het trainen van 19.00 – 20.00 uur. 

 

Donderdag is het trainen van 20.00 – 21.00 uur. 

 

De trainingen op dinsdag en woensdag worden verzorgt door Ton van Gestel. De training op 

donderdag wordt verzorgt door Jan Knobel.  

 

 

7) Bronzen Medaille NK 3D 

 

Robin Burm heeft op het NK 3D in de categorie junioren een zeer knappe 3de plaats  

gehaald.  Namens het bestuur van harte gefeliciteerd! 

 

 

 

https://mijn.handboogsport.nl/plein/
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8) Alliance schiet terug naar normaal. 

Bij de ingangswegen naar Ulvenhout hangen weer de Alliance borden.  

 

 

We schieten weer terug naar normaal. Gelukkig maar.  

 

 

 

Met sportieve groet, 

Het bestuur; Frans Willem / René / Frank / Maichel / Jan. 


