
SCHIETVERENIGING  “OOST – GELDERLAND” 

 

november 2021. 

Geachte schutters,         

Wij hebben ons onlangs beraden omtrent de thans geldende situatie met betrekking 

tot het schieten in de huidige corona - pandemie.                                                           

Dit jaar (2021) is schieten praktisch niet meer mogelijk. Pas wanneer de (dagelijkse) 

besmettingen dusdanig gedaald zijn dat de regering besluit om b.v. de horeca en de 

clubgebouwen e.d. weer “wat lucht” te verschaffen door ook weer ’s avonds open te 

mogen kunnen we weer denken aan schieten (gezien de komende feestdagen zal dit 

op zijn vroegst in 2022 zijn). 

Naar aanleiding van bovenstaande hebben wij gemeend: 

1. De Winterkompetitie in eerste instantie te verlengen tot zolang nodig.            

Dit jaar is de Winterkompetitie op 01 oktober van start gegaan doch in 

november was het al weer “mis”.  

Als gevolg van de eerste persconferentie in november moest de horeca e.d. 

dagelijks om 20.00 uur de deuren sluiten en als gevolg van de tweede 

persconferentie in november (26 november j.l.) moet de horeca e.d. dagelijks 

reeds om 17.00 uur dicht. 

De bedoeling was om op zaterdag 18 december a.s. de eerste en tweede 

ronde op te halen en de derde en vierde ronde bij de afdelingen af te geven. 

Deze haal/breng-ronde komt door bovenstaande uiteraard te vervallen en 

wordt (voorlopig) verschoven naar zaterdag 05 februari 2022. 

In januari 2022 is een volgend “weegmoment”, aan de hand van de situatie in 

januari zal worden bekeken hoe het verdere verloop van de kompetitie zal zijn. 

Afhankelijk van de te zijner tijd ontstane situatie zullen nieuwe data worden 

bepaald om de kaarten op te halen en/of te brengen. De afdelingen zullen 

vroegtijdig hiervan in kennis worden gesteld.  

Kampwedstrijden van deze Winterkompetitie zijn onder voorbehoud (zo nodig 

zal, gelijk aan de vorige Winterkompetitie, de reguliere uitslag bepalend zijn). 
 

2. Bovenstaande zal ongetwijfeld gevolgen hebben voor o.a. de Prestatie - Serie 

in 2022 (en, zo nodig, ook de Zomerkompetitie in 2022). 

Nadere berichtgeving hieromtrent volgt te zijner tijd.  
 

3. Als gevolg van de huidige situatie is tevens besloten om (ook) in 2022 

GEEN Kampioenschappen te verschieten.                                                       

Tijdens de ALV van 28 oktober j.l. werd nog “hoopvol” gemeld dat deze 

Kampioenschappen zijn gepland in januari 2022 doch, gezien de huidige 

situatie, vindt het hoofdbestuur het niet verantwoord deze wedstrijden te 

verschieten. 
 

Blijf allen gezond en hopelijk kunnen we binnenkort weer “normaal” schieten.     

 

 

Het hoofdbestuur. 


