
 

DHV  

Nieuwsbrief juni 2018, nr 2 

Geplande evenementen 

Zaterdag 7 juli  

 9:00u 3D Schieten in Arnhem 

 

Vrijdag 24 aug t/m zondag 26 aug. 

9:00u Boogschietweekend 

 

Zaterdag 8 september 

10:00u Cloutschieten 

 

Zaterdag 17 november 

10:00u 144 pijlen wedstrijd 

Schiettijden zomerseizoen 

 Donderdagen 

Buiten: 07:00u—09:00u (niet als 
het stortregent) 

 Zaterdagen   

Buiten 10:00u– 12:00u (niet als het 
stortregent) 

Gezamelijke dag FT-schutters 
Twee verschillende schietverenigingen op één locatie, de een met luchtdruk en 

de ander met pijlen, maar wat weten we nou van elkaar. Om deze vraag te be-

antwoorden hebben we in mei de tweede gezamelijke schietdag met de FT 

schutters georganiseerd. ‘s Morgens konden de luchtschutters met ons 

meeschieten en ‘s middags mochten de boogschutters met verschillende buksen 

aan de gang.  

Acht man heeft zich in totaal aangesloten om kennis te maken met boogschie-

ten, wat natuurlijk makkelijker leek dan op het eerste gezicht bleek. Na wat uit-

leg konden de schutters allemaal het bord raken en zagen in wat wij er met z’n 

allen nou zo leuk aan vonden.  

Voor ons kwam de echte highlight natuurlijk ‘s middags, boogschutters met een 

buks! Na een korte uitleg in de FT kantine, mochten wij ons op het veld begeven 

en verschillende luchtdruk geweren uitproberen op verschillende doelen. Bij 

sommige buksen was dit vrij eenvoudig, maar snel werd al duidelijk dat het best 

wel ingewikkeld kan zijn, net als bij boogschieten. 

We hebben een zeer gezellige dag gehad en we hopen dat we dit volgend jaar 

weer kunnen organiseren! 

Deventer Handboogvereniging  

deventerhandboogvereniging.nl  

T: 0610873422  

Korte terugblik of de afgelopen periode 
Sinds het laatste nieuwsbrief zijn er een hoop dingen gebeurd en georganiseerd 

waar we trots en blij mee zijn. 

 Het nieuwe bestuur is na de algemene ledenvergadering aangesteld. Hierbij 

willen wij Hans Valent en Nick Scheffers veel succes wensen in hun functie. 

 We hebben op grote afstand geschoten tijdens het cloutschieten. Het mais-

veld heeft de hele dag in het teken gestaan van hoogvliegende pijlen. In het 

bijzonder willen wij Walter feliciteren met eer de clout geraakt te hebben! 

 We kunnen terugblikken op een gezellige funshoot waarbij ieder zijn talen-

ten heeft mogen laten zien op onschuldige badeendjes, blikjes en dozen. 

Natuurlijk zijn ook de nodige ballonnen gesneuveld! 

 Na een hele grote spin te hebben gespot in het aangrenzende bos van het 

buitenveld, hebben we een 3D ronde georganiseerd om de schietkunsten 

van de leden op de proef te stellen. Door het bos heen stonden verschillen-

de 3D-beesten waarop gejaagd kon worden, waaronder de spin. De aanwe-

zigen hebben volop genoten van het goede weer en sfeer. 

http://www.deventerhandboogvereniging.nl


Voor meer informatie over 
handboogschieten, kijk 
ook eens op Youtube.com! 

NuSensei legt allerlei dingen 
uit over techniek, vorm, nut 
en materiaal op: Kijk nu: 
NuSensei 

Blijf bij met het laatste 
nieuws en wedstrijdversla-
gen op het kanaal: Kijk nu: 
World Achery 

Als jullie zelf nog leuke of 
informatieve kanalen ken-
nen, laat dit dan natuurlijk 
weten aan elkaar, zodat deze 
in de volgende nieuwsbrief 
kan! 

 

Zit je nog niet bij de Social-
App van DHV, laat jezelf 
dan toevoegen! 

In de social-app worden ge-
regeld vragen gesteld en 
hulpvol material gegeven 
voor alles wat met boog-
schieten te maken heeft. Dit 
leid vaak tot interresante 
discussies en je kan er zelf 
nog wat van opsteken.  

Heb je geen zin in ‘nog een 
groepsapp die je bij moet 
houden’, kan je de groep al-
tijd dempen! 

Boogschietweekend! 
Het boogschietweekend is definitief vastgesteld voor het weekend van vrijdag 

24, zaterdag 25 en zondag 26 augustus. Het weekend is weer op Archery Farm 

te Baarschot (Brabant). Dat is naast Europe Archery, een grote boogschietwinkel 

in Nederland. Er is hier voldoende tijd om jouw eigen ding te doen, met andere 

over boogschieten te praten en nieuw materiaal uit te proberen. Binnenkort 

ontvangen jullie hiervoor een uitnodiging en verdere informatie. Voor nu, reser-

veer deze data alvast in je agenda als je mee wilt. Je kunt ook een gedeelte van 

het weekend aanwezig zijn. Mochten er al vragen zijn, schroom dan niet en 

stuur even een mail of stel je vraag tijdens de training! Kleine tip: neem voldoen-

de zonnebrand en gezelligheid mee! 

 

Afronding cursus vizierschieten 
Een aantal maandagavonden zijn gebruikt om leden kennis te laten maken en 

zich te verdiepen in het vizierschieten. Onder leiding van  Walter hebben de 

leerlingen 4 avonden zich volledig gefocussed op de basisbeginselen van precies 

en accuraat schieten met vizier. Voor de deelnemers was dit een groot succes 

en willen Walter en Hans Valent in het bijzonder bedanken voor de inzet. 

 

Introducties en curcussen 
De afgelopen weken heeft Hans Valent een pilot gedaan voor introducties in de 

nieuwe stijl. Hiervoor kregen introducés éénmaal in de maand de kans om een 

keertje te komen kijken en en dan was het hopen op een meer ervaren schutter 

die zo’n iemand kon begeleiden. Om dit te beperken, willen we meer energie in 

de introducties gaan steken. Daarom is er voor gekozen om, bij voldoende ani-

mo, de introductie cursussen op maandagavond te houden onder leiding van 

Hans. Deze deelnemers krijgen dan alle aandacht die zij nodig hebben en kun-

nen rustig op eigen tempo hun eerste stappen zetten in de handboogsport. 

 

Opzeggen van het lidmaatschap 
Mocht het zo zijn dat één van jullie dit jaar besluit het lidmaatschap bij DHV te 

beëindigen, zou ik jullie graag willen wijzen op onze statuten (te vinden op de 

website). Als je jezelf wil afmelden moet je dit vóór 4 december hebben doorge-

geven, anders rekenen wij jou er weer voor een jaar bij. We hopen natuurlijk 

niet dat iemand wil vertrekken, maar denk wel aan het bovenstaande als jij dat 

zou willen! 

 

Opmerkingen en vragen  
Heb je vragen, ideeën, opmerkingen of wil je gewoon even bijpraten, schiet ons 

dan gerust even aan of reageer op deze email.   

 

Namens Deventer Handboogvereniging,  

Menno Timmermans, voorzitter 

Hans Valent, organisator en bestuurslid 

Nick Mulder, penningmeester  

Nick Scheffers, secretaris 
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