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Nieuwsbrief voorjaar 2017 nr 2 
 

DHV 
Deventer Handboog Vereniging 

Onderdeel van omni-vereniging DNLSports 

http://www. deventerhandboogvereniging.nl T: 0638403244 

 

Hierbij de tweede nieuwsbrief voor 2017. We kijken in deze 

nieuwsbrief even terug en natuurlijk vooral vooruit.  

 

Terugblik begin 2017 

MP en Patrick hebben beiden aangegeven een stap terug te 

willen doen. In een volgende nieuwsbrief hopen we meer 

duidelijkheid naar de toekomst toe te kunnen geven.  

We hebben een matig bezochte Funshoot gehad en een uiterst 

geslaagde dag samen met Field Target Schalkhaar gehad. 

Iedereen die er bij was zegt “dit moeten we jaarlijks doen!!” 

 

Vooruitblik mei en juni 

Op zaterdag 20 mei gaan een paar mensen verder met de 

gestarte schilderactiviteiten van het clubhuis. Als mensen zich 

geroepen voelen om te helpen, dan graag. 

Eind mei is er Schalkhaar Live waar MP met Duelleren zal staan 

en ons zal vertegenwoordigen. 

De week er op, we zitten dan al weer op 3 juni, hebben we de 

jaarlijkse open dag. We hopen niet alleen op een hoge 

opkomst, maar ook op een hoge aanwezigheid van jullie! Zodat 

we een goede indruk maken voor de bezoekers. 

Tweede Pinksterdag zal de boogschietvereniging aanwezig zijn 

in Luttenberg. 

BSW 

Het boogschietweekend is definitief vastgesteld voor het 

weekend van vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 18 juni. Het 

weekend is weer op Archery Farm te Baarschot (Brabant). Dat is 

 

Geplande 

evenementen 

20-5-2017 

Afschilderen clubhuis 

3-6-2017 

17-6-2017 

BSW 

 

Belangrijke 
mededeling 

Als mensen interesse 
hebben in het zelf maken 
van een boog, of het zelf 
maken van een 
armbeschermer, 
boogkoker,  je eigen pees, 
of pijlen, neem dan contact 
op met Herman voor het 
leerbewerken, of met 
Eduard voor het boog 
maken.  

 

Schietenmomenten: 

Do: 19:00 – 21:00 buiten 

Za: 10:00 – 12:00 buiten (niet als 
het stortregent) 
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naast Europe Archery, de grootste boogschietwinkel van 

Nederland. De uitnodiging hebben jullie al ontvangen. Er zijn al 

wat vragen over het weekend gekomen. Zoals welke dag moet 

ik komen? Antwoord: Je mag alleen de zaterdag komen, maar 

ook van vrijdag tm zondag, of iets er tussenin. Mensen die zich 

opgeven krijgen hierover extra mail! Mochten er meer vragen 

zijn, schroom dan niet en stuur even een mail of neem contact 

met Eduard op. 

   

Nog meer belangrijk nieuws! 

Maak vooral je strippen op voor September. Zoals de voorstellen 

nu zijn kun je daarna altijd een keer komen schieten, maar we 

willen vooral meer binding door contributie.  

Eind augustus hebben Jeroen en Gerben aangegeven de 

Archery cup te willen organiseren. Herman verzorgt dan weer de 

onbekende afstandenwedstrijd. 

Tussendoor kunnen we altijd een keer, met een aantal fanatieke 

3D schieters, naar de 3D baan in Arnhem. 

Het ziet er naar uit dat we in juli een keer niet op het veld kunnen 

omdat de FT het veld een gehele dag hebben. Dus wil je een 

keer mee, houd de berichten goed in de gaten. 

Ook is er nog een optie om iets samen te doen met de 

boogschietvereniging in Zutphen. 

En als laatst willen we jullie zowel via de site, facebook en mail 

op de hoogte houden van de zaken waar we mee bezig zijn. 

Opmerkingen en vragen 

Als je een opmerking hebt, of vragen. Stel ze gerust. Het kan namelijk zijn dat 

meerdere leden met hetzelfde worstelen en misschien kunnen we dat samen 

oplossen.  

Mvg DHV 

 

Boog kopen? 

Advies 

Koop niet een te zware 
boog, zeker niet als je maar 
1 keer in de week schiet.  

Wil je van je spullen af: 

Stuur in ieder geval een mail 
naar ons emailadres. 

 

Milco en Maira Huisman 
Hoofdweg 172 Loenen (gld) 
055-5051780 

 

 
 


