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Ja, ja het gaat toch echt 
gebeuren en wel op 
zondag 15 september 
vanaf 15.00 uur. 
 
Geef je even (eventueel 
met 1 introduce) op mid-
dels de intekenlijst welke 
bij Michaela ligt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barbecue Hertog Hendrik 

Leden die al wat langer lid 
zijn van HH, hebben als 
het goed is op 22-05-2019 
via de mail een document 
ontvangen waarin staat 
vermeld wie wanneer 
bardienst of baancom -
mandantdienst heeft t/m 
30 december  2019. 
Helaas komt het toch nog 
wel eens voor dat er een 
baan is waar geen baan- 
commandant 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 

Volg ons op twitter via 
https://twitter.com/svHerto
gHendrik 
 
 

Iedereen is welkom. 
Kosten bedragen € 15,00 
per person, dit gaarne 
afrekenen bij Michaela. 
 
We maken er een leuke 
middag van met lekker 
eten/drinken en leuke 
activiteiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wil je meehelpen? Geef je 
dan op als vrijwilliger. Je 
hulp kunnen we echt 
gebruiken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 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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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?” 

De zomerstop komt eraan.  
 
Maandag 29 juli is de 
laatste schietavond, de 
gehele maand augustus 
zijn we gesloten. 
 

“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 zal 
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.  
 

Wij wensen een ieder een 
fijne vakantie toe en zien 
jullie graag in goede 
gezondheid terug op 2 sep- 
tember 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 (via 
secretaris@svhh.nl of via 
de app.) zodat het iets 
makkelijker is in te 
plannen.  
 
. 
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Schietmanager 

Zomerstop 

Introducés 
 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. 
 

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interne competitie 
 

Op 15 juli willen we een 
grote schoonmaak-ronde 
houden voor het wapen-
onderhoud. Dit ter onder- 
steuning van de mensen 
die dit altijd al doen. 
 
De vereniging-wapens 
vormen een belangrijk stuk 
van onze vereniging en 
geven jullie de mogelijk- 
heid om verschillende 
disciplines te ervaren. 
 
 

Dus lijkt het je leuk om wat 
meer van de techniek te 
leren van de wapens, doe 
dan gezellig met ons mee. 
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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. 

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. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Er is de afgelopen tijd ook 
druk gewerkt aan de 
afzuig-installatie op de 
funbaan en de 25 meter 
baan. De werkzaamheden 
zijn afgerond en we gaan 
er van uit dat dit heeft 
bijgedragen aan de ge- 
zondheid van ons als 
schutters. 

Het is vanaf nu ook moge- 
lijk om de standaard .22 
LR munitie per doosje van 
50 stuks aan te schaffen. 
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Zoals jullie weten zijn Marinus Knap en Ingeborg Landers door de ALV voorgedragen 
als nieuwe kandidaten voor het SISL bestuur. In de procedure voor de benoeming van 
het nieuwe bestuur vinden wij het belangrijk (en het moet ook volgens 4.1 van de 
statuten van de SISL) dat de kandidaten vanuit de leden gekozen worden. Wij hebben 
samen met onze collega’s van SV. Wilhelmina een protest aangetekend tegen de 
verenigingen die deze weg niet volgen. De benoeming loopt hierdoor vertraging op. 

  
 

 

 

Afzuiging 
 

Nieuw camerasysteem 
 Onlangs is er een ver- 
nieuwd camerasysteem 
geïnstalleerd. Dit systeem 
heeft een betere beeld- 
kwaliteit en er is nu ook 
een groot scherm 
geplaatst tegenover de 
snackbar. 

We hopen dat er zo nog 
meer overzicht komt over 
de banen om alles zo 
veilig mogelijk te kunnen 
houden. 
 

.22 LR nu per 50 te koop 
 


