
VERSLAG  JEUGDWEDSTRIJD  28  DEC.  2008 
 
 
Hierbij  de  uitslagen  van  de  onlangs  (28  december  j.l.)  gehouden  
Jeugdwedstrijden  bij  de  s.v.  S.IJ.S.  te  Doetinchem  (IJzervoorde). 
 
S.IJ.S.  zorgt  dat  de  beschikbare  prijzen  op  de juiste  plaats  komen. 
 
De  totale  deelname,  maar  liefst  47  (jeugd)schutters  in  de  leeftijd  
variërend  van  9  t/m  18  jaar,  overtrof  onze  stoutste  verwachtingen. 
 
Het  was  geweldig  om  te  zien  hoe  deze  schutter(tje)s  hun  uiterste 
best  deden  om  een  zo  hoog  mogelijk  resultaat  te  behalen. 
Dat  dit  inderdaad  gelukt  is  bewijst  bijgaande  uitslag. 
 
De  bedoeling  was  om  tevens  een  wedstrijd  te  verschieten  tussen  de 
aanwezige  begeleiders  doch,  vanwege  de  enorme  drukte,  is  slechts 
(in  het  begin)  door  een  enkeling  ook  daadwerkelijk  geschoten. 
Vervolgens  is  besloten  de  begeleiders  hieromtrent  niet  meer  te  benaderen 
om  geen  banen  “bezet”  te  houden  voor  de  eigenlijke  doelgroep  (de  jeugd). 
U  treft  dan  ook  geen  uitslag  aan  van  een  wedstrijd  voor  de  begeleiders. 
 
De  respectievelijk  deelname  der  verschillende  schietbonden  was  als  volgt: 
 
Schietbond  SBDG  (Dinxperlo – Gendringen):    8  schutters (3  verenigingen) 
Schietbond  G.E.B.  (Groenlo – Eibergen):  13  schutters (3  verenigingen) 
Schietvereniging  “Oost – Gelderland”:   26  schutters (7  verenigingen) 
 
Het  blijkt  dus  een  goede  keuze  te  zijn  een  “open  wedstrijd”  te  organiseren, 
een  dergelijke  vorm  is  ons  inziens  dan  ook  zeker  voor  herhaling  vatbaar. 
 
Zo  mogelijk  kan  hierin,  b.v.  voor  het  volgende  seizoen,  enige  structuur  worden  
aangebracht,  b.v.  door  middel  van  een  echte  wedstrijdkalender  voor  de  jeugd. 
 
Een der  mogelijkheden  is  b.v.  om  voor  aanvang  van  het  schietseizoen  een  
aantal  zondagen  te  plannen  voor  de  (alle)  jeugdschutters  in  de  regio  en  dan  
deze  wedstrijden  te  laten  organiseren  door  de  verschillende  overkoepelende  
organen  (SBDG,  G.E.B.,  “Oost – Gelderland”  en  b.v.  een  wedstrijd  van  S.IJ.S.). 
 
Uiteraard  staat  het  vast  dat  deze  Jeugdwedstrijd  zeker  niet  de  laatste  zal  zijn 
en  dat  een  en  ander  zeker  een  vervolg  zal  krijgen  (meer  wedstrijden  dus !!). 
 
De  organisatie  bedankt  alle  deelneemsters  en  deelnemers,  alsmede de  
aanwezige  begeleiders,  voor  hun  komst  en  graag  tot  een  volgende  keer. 
 
 
Namens  de  organisatie, 
 
Gerard  Bruggink, 
secr.  s.v.  “Oost-Gelderland”. 


