
Beste schutters, 

In deze iets vervroegde nieuwsbrief meer informatie over de nieuwe corona maatregelen, de 

aankomende klusdag, informatie over de competities en verbeterplannen voor de 3D. 

 

Corona update 

De deze week aangekondigde maatregelen brengen voor de vereniging een aantal positieve 

veranderingen met zich mee. Samengavat houden deze nieuwe maatregelen in dat de bar weer open 

mag tot 22:00 ’s avonds en dat iedereen die gebruik wil maken van het gebouw een geldige QR-code 

moet tonen. Alle andere beperkingen met betrekking tot sport komen te vervallen. Meer informatie 

via de link hieronder. 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/01/25/open-tenzij-bijna-alles-open-tot-22.00-

uur  

 

 

Klusdag 19 februari 

19 Februari staat de eerste klusdag van 2022 op de planning. De klusdagen zijn in het leven geroepen 

om projecten waar alle schutters profijt van hebben, samen op te kunnen pakken. Het grootste 

project van deze dag is het verbeteren van de opslag in de schuur tussen het gebouw en de 

container. Meer informatie over de geplande klussen en projecten hieronder. We beginnen om 10 

uur ’s ochtends en lunch wordt geregeld.  

Verbeteren schuur 

De opslag schuur tussen het gebouw en de container wordt op dit moment maar voor een klein deel 

benut. Achterin staat een grote hoeveelheid oud materiaal wat voor een groot deel niet meer 

bruikbaar is. Deze ruimte kan beter benut worden. In grote lijnen is het plan om de schuur leeg te 

halen, niet meer bruikbaar materiaal weg te gooien en van het overige hout dat nog bruikbaar is, 

stellingkasten te bouwen voor de opslag van 3D beesten en ander materiaal. 

Nieuwe wedstrijd plokken 

Er is veel nieuw hout om plokken van te maken voor de 3D wedstrijden en deze kunnen we goed 

gebruiken. De laatste grote wedstrijd waren er nog maar net genoeg bruikbare plokken en om te 

voorkomen dat er de volgende wedstrijd te weinig zijn staat het maken van nieuwe op de planning 

Repareren doelen buitenbaan en 3D parkoers 

Op de buitenbaan en het 3D parkoers zijn er deze winter een aantal doelen beschadigd. Als er 

genoeg tijd en vrijwilligers zijn is dit een mooi moment om hier aandacht aan te besteden. Materiaal 

voor schietzakken en doelen is al aanwezig op de club. 
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Overig klein onderhoud 

Als er nog tijd over is zijn er binnen het gebouw een aantal kleine puntjes die onderhoud kunnen 

gebruiken. 

 

Inloop brainstorm en inspraak avond Training en 3D 

Vrijdag 11 februari om 19:30 ‘s avonds zal er, onder leiding van Corneille, een inloop vergaderavond 

worden georganiseerd op de vereniging waarin iedereen de mogelijkheid krijgt om verbeteringen, 

aanpassingen, problemen en ideeën met betrekking tot de 3D trainingen en het 3D parkoers te 

bespreken. Iedereen is welkom en alle inbreng wordt gewaardeerd.  

 

Competities en wedstrijden 

De nieuwe maatregelen geven meer vrijheid voor wedstrijden buiten de eigen club waardoor alle 

geplande competities, binnen en buiten, door kunnen gaan volgens de planning. Voor de indoor 18 

meter competitie van de NHB veranderen een aantal dingen ten opzichte van vorig jaar. 

De geplande rayon kampioenschappen 18 meter komen te vervallen maar de NHB heeft aangegeven 

dat de bondskampioenschappen, gepland op 20 maart 2022, wel van start gaan. De plaatsing voor 

deze wedstrijd zal gebaseerd worden op de resultaten uit de regiocompetitie. Hoeveel schutters er 

deel mogen nemen aan het bondskampioenschap zal op een later moment bekend worden gemaakt 

door de NHB. 

Corona update NHB: 

https://www.handboogsport.nl/2022/01/25/corona-update-sportwedstrijden-weer-zijn-toegestaan-

per-26-januari/ 
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