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Beste medeschutter, 
 
Ook dit jaar zal Schietsportvereniging Hertog Hendrik géén zomerstop hebben. We 
hebben al genoeg schietavonden gemist door Corona en hier past uiteraard niet nog 
eens een zomerstop achteraan. 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geen zomerstop 

Helaas komt het toch nog 
regelmatig 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 
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. 
 
Tip: Zet de datum 
waarop je ingepland 
staat in je agenda, dan 
kun je het niet vergeten. 
 
Er zal de komende tijd 
intensiever door 
Bijzondere Wetten 

gecontroleerd worden. 
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Diensten baancommandant 

Alg. Leden Vergadering 
Hierbij nodigt het bestuur 
van Schietsportvereniging 
Hertog Hendrik je van 
harte uit voor het bijwonen 
van onze jaarlijkse 
Algemene Ledenvergade- 
ring (ALV). 
 

Dit jaar zal deze gehou- 
den worden op 2 
augustus 2021 aan het 
“Schietsportcentrum 
Kalverdijkje”, Kalverdijkje 
73 te Leeuwarden. 
 
Aanvang 20.00 uur. 
 

Tijdens de vergadering 
kan er niet geschoten 
worden. Ervoor en erna 
uiteraard wel. 
 

http://www.svhh.nl/
http://www.knsa.nl/
http://www.sisl.nl/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Op 9 augustus 2021 
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. 
 

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 aan 
Roel Visser of via de app. 
(06-53156568) 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. 
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Schoonmaakavond 

Introducés 
 Helaas kunnen we i.v.m. 

Corona op dit moment niet 
voldoen aan de vraag om 
een introducé mee te 
nemen omdat het erg 
lastig is om zo’n iemand te 
begeleiden zonder binnen 
de 1,5 meter afstand te 
blijven. Zodra dit weer kan, 
zullen we hier uiteraard 
weer melding van maken. 
 

Snackbar 
Er staan/zitten vaak meer 
mensen in de Snackbar 
dan gewenst is. Wel 
gezellig natuurlijk maar 
niet de bedoeling. In 
principe horen daar alléén 
de mensen van de wapen- 
en munitie-uitgifte. 

Uiteraard ben je van harte 
welkom om je wapen of 
munitie daar te stallen en 
weer op te halen, maar 
blijf daarna niet hangen in 
de snackbar. Het is 
onoverzichtelijk en wordt 

bij controle door KCT ook 
niet echt gewaardeerd en 
dan druk ik me zacht uit. 
  
Dus vriendelijk verzoek 
om niet langer in de 
snackbar te zijn dan 
noodzakelijk als je er 
verder geen dienst hebt. 

Wapenverlof 
 Tip: Zorg er altijd voor dat je je wapenverlof bij je hebt als je je verlofplichtige wapens 
uit de kluis hebt en vervoert, dus ook op de vereniging. Bij controle en het niet 
kunnen tonen ben je strafbaar met alle gevolgen van dien. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interne competitie 
 

Om de leden van onze 
vereniging toch een meer 
gevarieerd aanbod aan 
activiteiten te bieden, 
willen we de komende 
jaren meer dingen gaan 
organiseren. 
 
Te denken valt hierbij 
natuurlijk aan de jaarlijkse 
barbeque en hobbybeurs, 
maar ook aan het 
organiseren van onder-
linge wedstrijden (5 stuks 
voor de interne competitie) 

en indien dat wat goed 
loopt, ook wedstrijden met 
leden buiten onze 
vereniging. Het zal voor 
velen een uitdaging zijn en 
maakt de schietsport 
binnen onze vereniging ook 
aantrekkelijker wellicht.  
 
 
Je voelt hem wel 
aankomen: Dat kunnen we 
natuurlijk niet alléén, we 
hebben “handjes” nodig 
van mensen die dit leuk 
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Activiteiten team 
 

Ook dit jaar zal de 
verplichte interne 
competitie voor de leden 
door Corona vermoedelijk 
niet haalbaar zijn. 
Hieronder toch nog even 
de spelregels voor het 
geval het je toch gaat 
lukken: 
 
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). 
 

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. 
 

Naam, discipline, datum  
en score op de kaart 
vermelden en inleveren bij 
de snackbar bij Klaas 
Andringa of Wiemer 
Hoekstra. 
 
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. 

vinden en waarop we 
kunnen bouwen. Niet voor 
één keer, maar structureel. 
 
Lijkt het je leuk om 
onderdeel uit te maken van 
zo’n team en dingen te 
organiseren, schroom dan 
niet en meld je aan bij ons 
bestuur of bij Johan 
Schotanus. 
 
We zullen je met open 
armen ontvangen. 

ALV van de KNSA 
 Enkele punten uit de ALV 
van de KNSA: Ze staan er 
financieel prima voor. Er 
zal de komende jaren 
geen gebruik meer worden 
gemaakt van de locatie 
Sportcentrum Papendal. 
Hiervoor in de plaats zal 
een semi-permanent 
 

gebouw worden geplaatst 
op de locatie van het 
schietsportcentrum in 
Emmen welke 
vermoedelijk na 5 jaar 
weer wordt afgebroken. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volg ons op instagram via 
svhertoghendrik 
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Tarieven voor 2021 
 Gastschutter (éénmalig) bij SVHH: € 8,00 
 
Introducé bij SVHH: € 15,00 
 
Entreegeld KNSA licentie: € 85,00 
 
Contributie Jeugdlid bij SVHH (tot 16 jaar) € 125,00 
Contributie Gastlid bij SVHH € 125,00 
Contributie Studentenlid bij SVHH € 195,00 
Contributie Gezinslid bij SVHH € 195,00 

Contributie Hoofdlid bij SVHH € 225,00 

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

Instagram 
 

https://twitter.com/svHertogHendrik
https://twitter.com/svHertogHendrik

