Aan den schutter groet,
Op 21 april a.s. hebben we weer manege De Bullen Enk
(Brandsweg 1 in Hulshorst) kunnen huren. We kunnen
dus weer lekker lange afstanden schieten! Vorig jaar een
groot succes en daarom dit jaar geprolongeerd.
Ga deze uitdaging met de lange afstanden – en jezelf –
ook aan!
Zo maar een paar voordelen van schieten in de manege:
- prima voorbereiding op de komende outdoor-wedstrijden (zie hieronder);
- geen last van wind en/of regen;
- voor onze vereniging ongekende mogelijkheid om op grotere afstanden (m.n.
70 en 90 meter) te schieten;
- (voor de middag) schietveld met doelen op vijf verschillende afstanden, dus
een ideale gelegenheid om alle benodigde vizierstanden te bepalen;
- meer dan genoeg ruimte op de schietlijn;
- heel weinig kans je pijlen kwijt te raken.
Het programma van deze dag ziet er in grote lijnen als volgt uit:
* van 10.00 tot 12.30 uur:

gelegenheid tot schieten van vijf afstanden:
90 – 70 – 50 – 30 – 20 meter
Let wel: aangezien we overdekt schieten en geen pijlen in de aan het dak
bevestigde sproei-installatie of het dak zelf willen hebben, is het ter beoordeling
van de aanwezige bestuursleden of een schutter de grootste afstanden
kan/mag schieten.

* van 12.30 tot 13.00 uur:

* vanaf 13.00 uur:

* na de wedstrijd:

pauze en gelegenheid voor schutters om zich aan
te melden voor de middagwedstrijd over twee
afstanden en 72 pijlen
twee rondes van 36 pijlen (12 x 3) op twee
afstanden. Hierbij kan gekozen worden uit de
volgende combinaties:
- 90 – 70 meter
- 70 – 50 meter
- 50 – 30 meter
- 30 – 20 meter
opruimen van de hal en prijsuitreiking

Nota bene
Ditmaal staat onze ‘manegedag’ ook in het teken van twee andere wedstrijden
over lange afstanden die we later dit jaar nog willen organiseren:
* op 23 juni een 900-punten wedstrijd over drie afstanden, met 30 pijlen per
afstand.
De te schieten afstanden zijn: 50 – 40 – 30 meter voor volwassenen (en
dappere jeugd); 30 – 25 – 20 meter voor jeugd en beginners (met lichte boog).
Deze wedstrijd zal op onze vaste outdoorlocatie (d.i. naast de schiettunnel)
geschoten worden.
* in oktober of november een WA1440 wedstrijd in de manege over vier
afstanden, met 36 pijlen per afstand.
De te schieten afstanden zijn:
90 – 70 – 50 – 30 meter (heren) en
70 – 60 – 50 – 30 meter (dames; heren met te lichte boog voor de 90 meter).
Voor wie dit nog te ver is of voor wie geen tijd voor of zin in het schieten van
vier afstanden heeft, is er ook de mogelijkheid om ’s middags aan te sluiten bij
de laatste twee afstanden (50 en 30 meter) en zo een Short Metric te
schieten.
Deze wedstrijd zal – bij voldoende animo – geschoten worden in de manege.
Voor deze wedstrijd zullen jullie t.z.t. verzocht worden je van te voren aan te
melden, zodat we kunnen zien of er voldoende schutters zijn om de wedstrijd
door te laten gaan (i.v.m. de huur van de manege).

