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Hierbij de eerste nieuwsbrief voor 2018. We kijken in deze
nieuwsbrief even terug en natuurlijk vooral vooruit.

Geplande
evenementen

Korte terugblik
Het is even geleden dat we een nieuwsbrief hebben
uitgebracht en we hebben met z’n allen niet stil gezeten.

24-2-2018

-

17-3-2018

-

-

We hebben de Kerstverschieting gehad waarbij we onder
het genot van onder meer warme chocolademelk en
lekkernijen op versierde (!) kerstbomen hebben geschoten.
We hebben de koningsverschieting gehad waarbij
Jojanneke haar titel Koningin trots mag blijven voeren en
Nick zich in 2018 als Koning mag gedragen noemen. Samen
met de ridders, jonkvrouwen en tuinman krijgen zij een
plaatsje in de Wall of Fame op onze website.
We met dank aan Hans elke maand vol ijver meedoen met
de Postal comptetitie.
Hermans heeft ons de beginselen van het intuïtief schieten
heeft bijgebracht.
En als klap op de vuurpijl we het veld opnieuw hebben
ingedeeld! Onze dank aan ieder die geholpen heeft.

De volgende evenementen staan al weer gepland dus houdt
de agenda op de website goed in de gaten! Op onze website
kun je onder het kopje ‘Boogschieten’ uitleg vinden over de
evenementen. Dit zullen we binnenkort uitbreiden.
Nieuwe indeling van het veld
Zaterdag 10 maart hebben we het buitenveld opnieuw
ingedeeld. Reden hiervoor is onder meer dat we denken dat er
nu minder pijlen kwijt raken, we tijdens het schieten meer zicht
hebben op de jeugdleden en we ons nieuwe net van 10 meter
in gebruik kunnen nemen.
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De indeling:
-

-

Aan de rechterkant is ruimte gemaakt voor de junior
schutters met een maximale afstand van 18 meter. Natuurlijk
mogen de bokken op een kleinere afstand worden
neergezet.
het midden van het veld is gereserveerd voor 3D schieten
met daarachter de afstanden 50, 70 en nu ook 90 (!) meter.
Links op het veld is ruimte gemaakt voor de volwassen
schutters waarbij op 18, 25 en 30 meter kan worden
geschoten.

Bij de nieuwe indeling is nu naast de schietlijn ook de wachtlijn
duidelijk gemarkeerd. Hierdoor is er meer overzicht en denken
we de regels rondom het vasthouden van je boog tijdens het
wachten te kunnen versoepelen. Zo lang je met je boog achter
de wachtlijn staat en geen pijl oplegt, is het vanaf nu
toegestaan om je boog vast te houden terwijl je niet aan het
schieten bent. Als dit goed bevalt en geen gevaarlijke situaties
oplevert, kunnen we dit definitief in de spelregels opnemen. In
de Algemene ledenvergadering zullen we deze wijziging
voorleggen.
Algemene ledenvergadering
In de vorige nieuwsbrief hadden we al aangegeven dat we dit
jaar de Algemene ledenvergadering nieuw leven in willen
blazen. De planning is nu om deze in april te organiseren. Ter
inventarisatie ontvangen jullie binnenkort een uitnodiging om
een ‘datumprikker’ in te vullen. Wij hopen jullie allen op de eerste
officiële ledenvergadering te mogen ontmoeten.
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.
Met vriendelijke groet,
Namens Deventer Handboogvereniging,
Herman de Vries, voorzitter
Menno Timmermans, secretaris
Nick Mulder, penningmeester

Mededeling
Eind vorig jaar hebben we
een mooie voorraad
nieuwe pijlen aangeschaft.
Pijlen nodig? Nu 5 +1 gratis
dus €25,- voor 6 pijlen!

Vizier schieten
Lijkt het je leuk om met vizier
te leren schieten? We
hebben dankzij Gerben
(Van Triest Personenvervoer
Twello) een boog met vizier
beschikbaar. Hans geeft
graag uitleg, dus schroom
niet om hem of ons even te
v ragen.
Bij genoeg interesse kunnen
we dit uitbreiden en
eventueel enkele
(mini)cursussen aanbieden.
Kortom, laat van je horen
als je interesse hebt!

Schietmomenten
Donderdagen:
19:30 – 21:30 binnen
Locatie ‘De Schalm’ te
Dreef 1 in Deventer
Zaterdagen:
10:00 – 12:00 buiten
(niet als het stortregent)
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