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Geplande evenementen 

Donderdag 6 december  

 19:00u Sinterklaas verschieting in de 
Schalm 

 

Donderdag 13 december  

19:00u International Postal         
competitie 

 

Donderdag 10 januari  

19:00u International Postal         
competitie 

 

Zaterdag 19 januari 

Rooving mark wedstrijd 

 

Donderdag 7 februari  

19:00u International Postal         
competitie 

 

Schiettijden zomerseizoen 

 Donderdagen 

Binnen: 19:00u—21:30u (Sporthal 
de Schalm) 

 Zaterdagen   

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

Opzeggen lidmaatschap 
Het einde van het jaar komt er weer aan. Dat betekend dat het binnenkort de 

laatste kans is om jouw lidmaatschap op te zeggen voor 2019. Wij vragen jouw 

dit te doen vóór 3 december 2018. Op deze manier word jouw opzegging op tijd 

verwerkt en loopt jouw lidmaatschap niet automatisch door naar volledig 2019.  

Wij hopen natuurlijk niet dat jij reden ziet om te stoppen met handboogschieten 

bij DHV en hopen met jullie allen door te schieten in 2019. 

NB: voor nieuwe leden geldt er een uitzondering. Tijdens de eerste vier maan-

den mag je altijd maandelijks opzeggen. Daarna loopt het lidmaatschap automa-

tisch door tot einde van het kalenderjaar. 

 

 

Deventer Handboogvereniging  

deventerhandboogvereniging.nl  

T: 0610873422  

De Postal competitie is weer begonnen! 
Na het grote succes van vorig jaar, doen we als vereniging weer mee aan de in-

ternationale Postal competitie. Hier doen verschillende verenigingen en clubs 

van over de hele wereld aan mee en aan het einde kan jouw naam op de inter-

nationale ranglijst komen te staan! 

Zoals je misschien wel hebt gezien, op 8 november hebben we de eerste ronde 

geschoten in de binnen locatie. Hier schieten we 60 pijlen in 20 rondes om de 

hoogste score te behalen.  

De geplande competitie donderdagen zijn op de website te vinden, op deze da-

gen zal er dan ook geen ondersteuning voor de jonge leden zijn. 

Graag willen wij aan de deelnemers vragen om zich van te voren te melden als zij 

op een competitie dag niet kunnen schieten.  

Dit kun je doen bij Hans of via de social-app door Hans te taggen. 

 

We zullen ze een poepie laten ruiken! 

http://www.deventerhandboogvereniging.nl


Sites, YouTube en groepen 
op internet! 

Verdieping in de technieken 
van het recurve boogschie-
ten: Kijk nu: Archery Sup-
plies 

Facebook groep Instinctive 
Archery: Naar de Facebook-
pagina 

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 materiaal gegeven 
voor alles wat met boog-
schieten te maken heeft. Dit 
leid vaak tot interessante 
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! 

Opbouwen en opruimen 
De schietomgeving klaar maken en op te ruimen is een noodzakelijke werkzaam-

heid die niet altijd leuk is, zeker nu dat het weer kouder word. Daarom vragen 

we ook aan iedereen om óf op tijd te komen opbouwen óf om te helpen af te 

bouwen, beide is natuurlijk ook een optie. Is het een keertje echt niet mogelijk, 

maakt dat niet uit.  

Toch zien we steeds vaker weer dat mensen 15 minuten later komen, waardoor 

het meeste al is opgebouwd, en 15 minuten eerder weggaan. Hierdoor gebeurd 

het vaak dat een select groepje aan het opbouwen en afbreken is.  

Als vereniging kunnen we deze last prima samen delen. Vele handen maken 

namelijk licht werk. Uit ervaring blijkt ook dat hoe meer mensen helpen, hoe 

sneller we kunnen schieten en hoe sneller de materialen weer helemaal zijn 

opgeruimd. 

 

Begeleiding op donderdag avond 
In de afgelopen tijd hebben we een aardig wat nieuwe leden mogen verwelko-

men. Deze nieuwe leden kunnen nu al begeleiding krijgen op de zaterdag och-

tenden van 09:00u tot 10:00u, waarna er daarna zelfstandig geschoten word. 

Op de donderdag avonden willen wij ook begeleiding geven, maar niet de gehe-

le avond. De begeleidende leden komen uiteindelijk ook om te boogschieten. 

 

Hierom hebben wij het volgende bedacht. Aangezien wij relatief vroeger de 

sportzaal binnen mogen komen, zullen we begeleiding van 19:00u tot 20:00u 

geven. Hierna word er weer vrij geschoten. 

 

Ik hoop dat wij op jullie begrip hiervoor kunnen rekenen. 

 

 

 

 

Robin Hood 
Spot de Robin Hood. 

 

 

 

 

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 

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=pbFCZn3Y8Io&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=pbFCZn3Y8Io&t=5s
https://www.facebook.com/groups/instinctivearchers/
https://www.facebook.com/groups/instinctivearchers/

