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Ook dit jaar is er weer een 
verplichte interne compe- 
titie voor de leden. 
 
Er moeten 5 maal scores 
worden ingeleverd in 
dezelfde discipline, graag 
de juiste kaarten hiervoor 
gebruiken (indien je niet 
weet welke kaart, vraag 
het even na). 
 
Naam, discipline, datum  
en score op de kaart 
vermelden en inleveren bij 
Klaas Andringa.  
 
 

Interne competitie 
 

Leden die al wat langer lid 
zijn van HH, hebben als 
het goed is op 01-01-2019 
via de mail een document 
ontvangen waarin staat 
vermeld wie wanneer 
bardienst of baancom -
mandantdienst heeft tot 
eind mei 2019. Helaas 
komt het toch nog wel 
eens voor dat er een baan 
is waar geen baancom- 
mandant aanwezig is. Op 
dat moment mag er op die 
baan dan ook NIET 
worden geschoten met 
verenigingswapens en dat 
is jammer voor de leden 
die wel graag willen, maar 
nog niet de beschikking 

(Maximaal 20 schoten per 
beurt. 
Voor 12 meter KKP/KKR 
4 kaarten, iedere kaart 
max. 5 schoten. 
 
Voor 10/12 meter KKG 4 
kaarten, iedere kaart 
max. 5 schoten. 
 
Voor 25/100 meter kan 
worden volstaan met 1 
kaart met max. 20 
schoten. 
 
MP/SP hiervoor de 
beschikbare scorelijsten 
gebruiken (ook 5 maal 

hetzelfde kaliber). Als niet 
de juiste kaarten worden 
gebruikt of als er teveel 
schoten zijn afgevuurd op 
één kaart, dan wordt de 
beurt niet geregistreerd 
 

hebben over een eigen 
wapen. 
 
Graag vraag ik je langs 
deze weg om, indien van 
toepassing, de datum 
waarop je staat ingepland 
ook aanwezig te zijn. Er 
wordt op je gerekend. 
Indien je niet kunt: 
probeer zelf voor vervang- 
ing te zorgen. Je kunt je 
armband en portofoon- 
tje afhalen bij de wapen-
uitgifte. 
 
Het kan ook zijn dat je het 
document niet ontvangen 
hebt. Vermoedelijk heb- 
ben we dan niet (meer) 

een geldig emailadres van 
je. We zouden het mooi 
vinden dat je dan alsnog 
een geldig emailadres aan 
ons doorgeeft. Zo weet je 
zeker dat je in de toe- 
komst geen belangrijke 
mededelingen of andere 
berichten hoeft te missen 
als deze via de mail aan 
de leden worden verzon- 
den. 
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Voor mensen zonder 
facebook maar wel met 
een twitteraccount: Sinds 
kort kun je Hertog Hendrik 
ook vinden op Twitter. 
 
Via 
https://twitter.com/svHerto
gHendrik kun je ons 
opzoeken en desgewenst 
gaan volgen. Hier kun je 
schietsportgerelateerde 
(re)tweets over producten 
van derden en medede-
lingen van en over Hertog 
Hendrik lezen. Een heel 
klein beetje vergelijkbaar 

Als lid van onze 
schietvereniging kun je 
gebruik maken van de 
schietmanager. Je kunt dit 
gebruiken door in je brow- 
ser de volgende URL in te 
typen: 
mijn.schietmanger.nl en 
als inlognaam je KNSA-
nummer te gebruiken in 
combinatie met een door 
jezelf bedacht wacht- 
woord. Als je je wacht- 
woord bent vergeten of als 
je nog nooit bent ingelogd 
geweest, klik dan op 
“Wachtwoord vergeten?” 

Binnenkort kun je je 
nieuwe KNSA-pasje weer 
afhalen bij de balie bij 
Michaela. Verleden jaar 
heeft een aantal leden 
zijn/haar pasje niet 
opgehaald. 
 

met onze openbare 
facebook-pagina. 
 

“Typ uw KNSA nummer” 
en klik vervolgens op 
“Stuur activatie mail”. (Je 
vindt je KNSA-nummer op 
de achterkant van je pasje. 
Indien je geen pasje hebt, 
kun je je nummer ook 
opvragen via 
secretaris@svhh.nl. Je 
krijgt nu een mail op het bij 
ons bekende emailadres 
en je kunt zelf e.e.a. 
instellen. In de schietmana- 
ger kun je zelf kleine 
wijzigingen in je gegevens 
doorvoeren, zoals adres- 
wijzigingen, pasfoto en 

meer van dat soort 
dingen. In de toekomst zul 
je ook gegevens omtrent 
je presentie en interne 
competities kunnen 
raadplegen en er zal in de 
toekomst steeds meer 
functionaliteit worden 
toegevoegd.  
 
Indien je je nog niet hebt 
aangemeld, meld je eens 
aan en neem eens een 
kijkje.  
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Contributie 2019 

Regelmatig bereikt ons de 
vraag van een lid of het 
goed is dat hij/zij een keer 
een introducé meeneemt. 
 
Uiteraard vinden we dit 
prima maar een enkele 
keer komt zo’n vraag op 
het laatste moment of is 
zelfs geen vraag maar een 
mededeling. 
 
Soms is dat voor de 
trainers/instructeurs dan 
lastig om alsnog in te 
plannen. 
 
Dus hierbij het verzoek 

om, als je dit zou willen, dit 
ruim van te voren 
(minimaal 1 week) mee te 
delen of te vragen zodat 
het iets makkelijker is in te 
plannen. Het voorkomt 
eventuele teleurstellingen 
bij jou en de introducé op 
het laatste moment. 
 
Sterker nog: een introducé 
kan een potentieel nieuw 
lid zijn en deze willen we 
graag welkom heten 
binnen onze mooie 
vereniging en zeker niet 
teleurstellen. 
 
 
 

Vanaf nu zal de nieuws-
brief digitaal naar de leden 
worden verzonden. Indien 
je dit beslist niet wilt, geef 
dit dan even door aan  
secretaris@svhh.nl 
 
Uiteraard blijven er voor 
mensen die dit niet willen 
of geen emailadres 
hebben, uitgeprinte 
exemplaren in beperkte 
oplage af te halen bij de 
balie bij Michaela van 
Vals. 
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Als jullie dit lezen, heb je 
als het goed is de brief 
m.b.t. je contributie voor 
2019 weer op je deurmat 
mogen ontvangen. 
 
Als dit niet het geval is, 
hebben we vermoedelijk 

niet je juiste adresgege- 
vens in ons systeem en dat 
van de KNSA staan. 
 
Het vriendelijke verzoek 
aan jou om dan alsnog de 
juiste adresgegevens aan 
ons door te geven of dit 

zelf aan te passen via 
mijn.schietmanger.nl 

mailto:secretaris@svhh.nl
https://mijn.schietmanger.nl/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HERHAALDE OPROEP: 
 
Omdat we regelmatig 
mensen nodig hebben om 
te assisteren bij bijv. uitval 
van baancommandanten 
of bardiensten maar ook 
voor het (mede) organise-
ren van evenementen, de 
open dag of wedstrijden 
e.d., zouden we het erg 
fijn vinden om een vaste 
groep vrijwilligers te 
hebben waar we dan een 
beroep op kunnen doen.  
 
 
 

Bij iedere vereniging zijn 
vrijwilligers erg belangrijk 
en dat is bij ons niet 
anders. 
 
Ook bij de wapen- en 
munitieuitgifte (snackbar) 
zouden we graag enkele 
vrijwilligers erbij willen 
hebben voor vervanging 
van of bijstand voor Klaas 
Andringa. 
 
Je kunt je belangstelling 
aangeven bij het bestuur, 
bij Jo Honderd of via de 
mail: secretaris@svhh.nl 
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