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            Mei 2021. 

Geachte schutters, 

Destijds is afgesproken om de winterkompetitie 2020/2021 te verlengen in de verwachting    

dat we vanaf b.v. eind januari 2021 weer konden schieten (deze winterkompetitie zou dan 

duren van eind januari tot b.v. half juni). 

Nu is het onderhand mei en mogen, onder strenge voorwaarden, de “binnenschietbanen”   

weer open (zie bijlage KNSA) en misschien dat binnen afzienbare tijd ook de horeca weer 

open kan. De openstelling van de horeca is, denken wij, een van de laatste versoepelingen 

(misschien in “stap 3”, in juni of juli of zo)?                                                                                 

Een flink aantal van onze afdelingen is nu eenmaal afhankelijk van de horeca.  

Inmiddels zijn er reeds diverse mutaties geweest (afmeldingen en/of aanmeldingen), ook        

is er ook een afdeling die, noodgedwongen, is cq wordt opgeheven en dus niet (meer) zal 

deelnemen aan deze winterkompetitie. Tevens zal er misschien een aantal schutters zijn       

die “het nog even willen aanzien” en voorlopig niet zullen/willen schieten (tot b.v. zo mogelijk 

iedereen gevaccineerd is).                                                                                                              

Dit betekent dat in feite zowel de persoonlijke als de korpsindeling achterhaald zijn. 

Derhalve is besloten om de winterkompetitie 2020/2021 als “verloren” te beschouwen   

en niet meer te verschieten. 

Mocht deze zomer de horeca weer opengaan zullen nieuwe opgavelijsten naar de afdelingen 

worden gezonden als zijnde opgave voor de winterkompetitie 2021/2022. 

Er zullen niet veel schutters zijn die de 1e en 2e ronde van de winterkompetitie 2020/2021 

reeds afgeschoten hebben dus de reeds geleverde kaarten voor de 1e en 2e ronde van de 

winterkompetitie 2020/2021 kunnen worden aangemerkt als zijnde kaarten voor de 1e en 2e 

ronde van de eventuele winterkompetitie 2021/2022. Kaarten voor de 3e en 4e ronde worden 

dan te zijner tijd geleverd waarbij de kaarten van de 1e en 2e ronde weer worden opgehaald. 

Het tijdschema van de evt. winterkompetitie 2021/2022 wordt, zoals gebruikelijk, vroegtijdig 

bekend gemaakt. 

Nu de winterkompetitie 2020/2021 wordt geannuleerd houdt dit tevens in dat in het 

seizoen 2020/2021 geen enkele officiële wedstrijd is verschoten, alle schutters 

behouden dus hun gemiddelde en klassering van het vorige seizoen. 

Blijf gezond en hopelijk kunnen we in het komende seizoen 2021/2022 weer schieten. 

 

Groeten, het hoofdbestuur. 
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