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Geplande
evenementen

Hierbij de eerste nieuwsbrief voor 2017. We kijken in deze
nieuwsbrief even terug en natuurlijk vooral vooruit.

23-2-2017
18 meter indoor (serieus)

Terugblik 2016

25-3-2017

In 2016 hebben Marc en Patrick geprobeerd om met zijn tweeën
de activiteiten te organiseren. Naast een drukke baan en het
vader worden (Patrick) was dit een hele klus. Aan het eind van
het jaar zijn meer leden mee gaan helpen waardoor we terug
kunnen kijken op diverse geslaagde evenementen.

3D Schalkhaar (bosje)

2017 en een vooruitblik
2017 is voor de vereniging een beetje apart begonnen. Het
betekent dat niet alles loopt als gepland.
Zoals voor 2016 al vermeld zullen, gelukkig, meer leden zich
gaan bezighouden met de organisatie. Naast MP en Patrick
zullen Herman, Eduard, Jesse, Jojanneke, Fred en Nick meer
helpen met de zaken die we willen organiseren. Herman zal zich
ook met introductie en opleiding bezig houden. Jojanneke heeft
aangegeven het beheer van de site over te willen nemen en
Fred zorgt voor de catering.
Mede doordat meer mensen zich met de activiteiten bezig
houden hopen we dat de opkomst hoger wordt, óók tussen de
activiteiten. Als vereniging hebben we 50 leden (je bent al lid als
je een strip koopt), waarvan er een aantal iedere week komt en
het gros komt 1 keer in de maand of minder. Boogschieten is
een individuele sport en het is naast een goede houding vooral
veel oefenen. De meeste leden schieten met een recurve
(club)boog. Daarnaast kennen we enkelen met een longboog,
of een compound. Naast 18 meter indoor kun je buiten vooral
op de langere afstanden: 25, 50, 70 en 90 meter, of op beesten
schieten.

27-4-2017
Fun shoot Indoor

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 binnen tm April
Za: 10:00 – 12:00 buiten (niet als
het regent, of als anders vermeld
op de site)
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Nog meer belangrijk nieuws!
Voorjaar
Dit voorjaar willen we het clubhuis aan de buiten- en binnenkant
een opknapbeurt geven. Er moet wat houtrot vervangen worden
en er zal een nieuw kleurtje worden aangebracht. Verder willen
we een prijzenkast en een Wall-of-Fame (voor de huidige en
toekomstige Koningen en Koninginnen onder ons) in het clubhuis
maken.
Dus als je daarin interesse hebt horen we het heel graag.
Zoals gebruikelijk willen we deelnemen aan Schalkhaar live,
hebben we een open dag op het veld en willen we ons etaleren
bij een happening in Luttenberg.

Koning en Koningin
Koning
Jeugdlid Dennis is de koning
van 2017 geworden en zal
dat een heel jaar blijven.

Verder
Koningin
In juni staat het Boogschiet Kamperen gepland en de planning is
om dat weer in Baarschot te houden, dat is naast Europe
Archery (grootste boogschietwinkel van Nederland).

Jojanneke is koningin van
2017 geworden en zal dat
een heel jaar blijven.

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.
Andere ideeën zijn om een dag met luchtschutters te
organiseren zodat we hun meenemen in het boogschieten en zij
ons meenemen in het luchtschieten en ter afsluiting een
gezamenlijke BBQ.
Ook is er nog een optie om iets samen te doen met de
boogschietvereniging in Zutphen.

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

Tevens willen we meer reclame maken voor de vereniging door
een nette brochure en flyers. Als iemand zich geroepen voelt
om hier een eerste opzet voor te maken of er goede ideeën
over heeft, dan horen wij dat graag.
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
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