
Hallo Clubgenoten, 

De jeugdtraining draait inmiddels weer, we hebben al  2 zaterdagen met het materiaal van Henk 

Arendsen  op de parkeerplaats met drie bokken en pakken kunnen schieten. 

Sinds vorige week is buitensporten voor volwassenen ook toegestaan.  

Zaterdag hebben Rudi, Wilgert en ondergetekende overlegd om een plan te maken. 

De pensionada’s  en de mensen die thuis zijn kunnen overdag schieten, afhankelijk van de 

aanmeldingen kan dit op dinsdagmiddag en woensdagmiddag in twee lichtingen. Als er veel regen 

voorspeld wordt, gaat het uiteraard niet door! 

De 1e groep van 13- tot 14H45, de tweede groep van 15- tot 17H. 

Aansluitend kan er geschoten worden van 17- tot 18H45 en van 19- tot 21H. Voor de wisseling 

hebben we steeds 1 kwartier ingelast, zodat de eerste groep weg is voor de tweede binnen komt.   

De eerste middagploeg helpt bij het opbouwen,  de tweede middagploeg blijft bij het materiaal.                    

Het opbouwen kan met 2 Personen, 3 is makkelijker vooral bij het omhoogdoen van de 

veiligheidsgordijnen. Graag ALTIJD de scheerlijnen gebruiken, een plotselinge windvlaag  kan veel 

schade veroorzaken. 

Bij de jeugd hanteren we een aantal basisregels; handen wassen bij binnenkomst. Tip: pak 2 

handdoekjes voor het handenwassen, ze zijn wat “flodderig” (goedkoop is soms duurkoop).      

Binnen opbouwen max. 2 personen per opbouwtafel en de rest verspreid over de andere tafels. 

Uitgeleend materiaal van de vereniging wordt voor en na gebruik ontsmet. 

Iedereen neemt zijn eigen mok of beker mee. 

Tijdens het schieten op 1 blazoen, schieten er 2 personen en gaan dan pijlen halen, het blazoen mag 

hierbij niet met de handen aangeraakt worden, gebeurd dit wel wordt het blazoen weggegooid en 

vervangen. Vervolgens schieten er twee volgende schutters en halen pijlen, enz. 

We verzoek iedereen om op korte termijn te laten weten wanneer hij/zij denkt te komen schieten, 

zodat we kunnen zien hoe groot de groepen zijn, hierbij vragen we om een 1e- en een 2e keuze 

kenbaar te maken. 

Hopelijk hebben we jullie zo voldoende geïnformeerd. 

Met Vriendelijke groeten en tot ziens op de schietbaan.  

Rudi, Wilgert en Bert. 


