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VOORWOORD 
 
 

Evenals het jaar 2020 was ook het jaar 2021 een “beroerd” jaar voor de sport 
in het algemeen en dus ook voor onze schietsport. 
 
Door het corona-virus en de hiermee samenhangende maatregelen van de 
overheid was het in 2021 haast onmogelijk de schietsport te beoefenen. 
 
Een groot deel van het jaar (2021) was onder meer de horeca gesloten en 
waren o.a. samenkomsten niet toegestaan. 
 
Voor de sportclubs betekende dit andermaal een jaar van stilstand oftewel 
“niks doen” en maar afwachten hoe een en ander zich zou ontwikkelen. 
 
Ook voor onze vereniging had een en ander duidelijk consequenties. 
 
Zoals u in het vervolg van dit verslag kunt lezen moesten helaas alle 
wedstrijden in 2021 (seizoen 2021/2022) worden geannuleerd. 
 
Alle wedstrijden, Kampioenschappen, Prestatie-Serie, Zomerkompetitie en 
later eveneens de Winterkompetitie, vielen ten prooi aan het corona-virus. 
 
Dit betekent dat (ook) in het seizoen 2021/2022 geen enkele officiële 
wedstrijd kon worden verschoten, alle schutters behouden derhalve hun 
gemiddelde en hun klassering van het vorige seizoen. 
 
Hopelijk wordt het volgende jaarverslag wel weer een “echt” jaarverslag met 
een beschrijving van de verschoten wedstrijden en dergelijke. 
 

Tot zover de korte inleiding, onderstaand dan het verslag over het jaar 2021. 
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A.   DE  LEDEN 
 
 

A.1.   DE  AFDELINGEN 
 

 
Op 31 december 2021 bestond onze schietvereniging “Oost-Gelderland”  
uit in totaal 30 afdelingen tegen 33 afdelingen per ultimo 2020. 
 
Vanwege uiteenlopende redenen (corona, verkoop horecagelegenheid e.d.) 
moesten een drietal afdelingen helaas hun “deuren sluiten” ofwel moesten 
de vereniging opheffen. 
Deze verenigingen zijn SVUG (voorheen De Kogel), D.S.V. en Nieuw Leven. 
 
Uiteraard danken wij de drie genoemde verenigingen voor hun (jarenlange) 
lidmaatschap en wensen de betreffende leden alle goeds voor de toekomst. 
 

Ultimo 2021 was de onderverdeling, qua ingeschreven discipline, als volgt: 
 

       13 afdelingen, ingeschreven voor de disciplines KKG   LG(O)   KKP   LP          

       08 afdelingen, ingeschreven voor de disciplines   LG(O)              LP 

       04 afdelingen, ingeschreven voor de disciplines KKG     KKP    

       03 afdelingen, ingeschreven voor de discipline             LG(O)              

       01 afdeling    , ingeschreven voor de discipline KKG LG(O)   KKP 

       01 afdeling    ,  ingeschreven voor de disciplines KKG                  KKP   LP 

 

Voor de volledigheid van dit verslag onderstaand een tabel inzake het totale 
“AFDELINGENBESTAND” over de afgelopen pakweg veertig jaar: 
 

               Eind 1990  bestond onze vereniging uit in totaal  48 afdelingen 

               Eind 1998  bestond onze vereniging uit in totaal  47 afdelingen 

      Eind 2008  bestond onze vereniging uit in totaal  42 afdelingen 

               Eind 2010  bestond onze vereniging uit in totaal  40 afdelingen 

               Eind 2015  bestond onze vereniging uit in totaal  33 afdelingen 

               Eind 2020  bestond onze vereniging uit in totaal  33 afdelingen 

      Eind 2021  bestond onze vereniging uit in totaal  30 afdelingen 

 

Ook bij onze vereniging slaat corona toe, zowel wat betreft het totaal aantal 
afdelingen (zie boven) als het totaal aantal schutters (zie onder). 
 
Verder heeft de afgelopen decennia een “schifting” plaatsgevonden, mede 
naar aanleiding van de problematiek inzake de CWM e.d., ook zijn de 
afgelopen periode afdelingen afgehaakt van wie dit in feite al eerder werd 
verwacht, kleine afdelingen die sinds jaren cq nooit aan kompetities en/of 
wedstrijden (meer) deelnamen. 
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A.2.   DE  SCHUTTERS 
 
 

Per ultimo december 2021 bedroeg het totaal aantal ingeschreven schutters 
594 tegen 637 ingeschreven schutters per ultimo december 2020, een (vrij 
forse) daling dus van 43 schutters. 
 
Citaat uit het vorige jaarverslag: “Het is nog afwachten wat voor invloed 
Covid-19 (corona) echt zal hebben. Mogelijk is ook dit van negatieve invloed 
op zowel ons afdelingenbestand als ons ledenbestand.” 
De eerste tekenen zijn dus reeds zichtbaar. 
 
Zie onderstaande grafiek (afb. 1) v.w.b. het totaal aantal ingeschreven 
schutters gedurende de afgelopen jaren (voor de overzichtelijkheid is enkel 
de top zichtbaar, vanaf 500 schutters). 
 
 
Afb. 1 
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B.   HET  HOOFDBESTUUR 
 
 

De samenstelling van het hoofdbestuur onderging in 2021 geen wijziging. 
Tijdens de ALV van donderdag 28 oktober 2021 werden de heren Centen en 
Heere, respectievelijk voorzitter en 2e secretaris/ledenadministrateur van 
onze vereniging, herbenoemd voor een periode van drie jaren. 
 

Nog steeds is het hoofdbestuur naarstig op zoek naar versterking. 
Omdat met een minimum aan hoofdbestuursleden gewerkt wordt blijven 
helaas, noodgedwongen, meerdere “zaken” op de plank liggen (het wordt nu 
dus vooral een kwestie van “prioriteitstelling”). 
 

Het valt te begrijpen dat, vanwege corona alsmede de hierdoor ingestelde  
maatregelen van de overheid, het hoofdbestuur niet zo vaak “fysiek” kon 
vergaderen als normaal. 
In 2021 werd slechts twee keer een “echte” vergadering belegd.  
Wel werd vele malen overlegd via telefoon, E-mail en app enz. enz. 
Het blijkt dat op deze wijze vergaderen cq overleggen toch wel degelijk zijn 
beperkingen kent, vergaderingen waarbij men echt aanwezig is verdiend 
toch echt de voorkeur. 
Ook werd (op afstand) vele malen overlegd door bepaalde kommissies, door 
het hoofdbestuur geformeerd ter ondersteuning en/of voorbereiding van een 
aantal “zaken” dan wel onderwerpen welke in 2021, of daarvoor, werden 
opgestart of in 2021 werden behandeld cq afgerond. 
 
 

C.   DE  ALGEMENE  LEDEN  VERGADERINGEN 
 
 

In een “normale” situatie belegt onze vereniging jaarlijks een tweetal 
Algemene Leden Vergaderingen (ALV’s) teneinde “het doen en laten” van 
en/of namens onze vereniging te bespreken. 
Vanwege de corona-pandemie kon in 2021 slechts één “echte” ALV worden 
gehouden en wel op donderdag 28 oktober. 
Het was fijn om weer de meeste afdelingen te mogen begroeten en weer 
“fysiek” te kunnen vergaderen. 
 
Tijdens deze vergadering werden o.a. de heren Centen en Heere wederom  
benoemd als hoofdbestuurslid en tevens werd o.a. ons Wedstrijd-Reglement 
aangepast m.b.t. het gebruik van correctielenzen. 
Het aangepaste Wedstrijd-Reglement zal binnenkort op onze Website 
worden opgenomen zodat men hier het juiste reglement kan inzien en/of 
raadplegen. 
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D.   DE  “O-G” - KOMPETITIES  EN/OF  WEDSTRIJDEN 
 
 

D.1.   DE  WINTERKOMPETITIE 
 

En andermaal reed de coronapandemie ons in de wielen. 
Hoopvol werden destijds de opgaveformulieren verzonden in de verwachting 
dat we deze keer weer een “normale” winterkompetitie konden schieten. 
De kaarten voor de eerste en tweede ronde waren nog maar amper bij de 
afdelingen toen het helaas al weer raak (of beter gezegd “mis”) was. 
 
Verschillende lockdowns en andere overheidsmaatregelen noopten ons om 
de winterkompetitie vooreerst uit te stellen doch later bleek dat e.e.a. niet 
meer haalbaar was en aldus werd (ook deze) winterkompetitie geannuleerd. 
 
De opgavecijfers voor de Winterkompetitie 2021/2022 waren als volgt: 
 
De totale KORPSDEELNAME daalde weer en wel van 122 korpsen in 2020 
naar 117 korpsen in 2021 oftewel een daling dus van 5 korpsen. 
In 2020 was nog sprake van een stijging in de korpsdeelname (7 korpsen) 
hetgeen met name werd veroorzaakt door de doorgevoerde wijziging van het 
aantal schutters in een korps bij de discipline KKG (van vier naar 3).  
Alle korpsen (zowel KKG als LG als LGO) bestaan nu uit “drietallen”. 
De discipline KKG daalde van 52 korpsen in 2020 naar 50 korpsen in 2021, 
de discipline LG daalde licht naar 16 korpsen in 2020 (17 korpsen in 2020) 
en ook LGO daalde (van 53 korpsen in 2020 naar 51 korpsen in 2021). 
 

Bij de PERSOONLIJKE DEELNAME gaf 2020, o.a. vanwege corona, een 
forse daling te zien (naar 576 schutters tegen 649 schutters in 2019). 
In 2021 bleef de daling, met “slechts” 12 schutters evenwel gelukkig beperkt 
en was hoger dan in feite verwacht (van 576 in 2020 naar 564  in 2021). 
Alle disciplines daalden wel lichtelijk, KKG van 188 schutters in 2020 naar 
181 in 2021, LG ging van 71 schutters in 2020 naar 68 schutters in 2021 en 
LP kwam in 2021 uit op 55 schutters tegen 61 schutters in 2020. 
Bij LGO bleef, met 173 schutters, het aantal schutters exact gelijk aan 2020. 
Enige stijger was KKP, deze discipline ging van 83 schutters in 2020 naar 87 
schutters in 2021. 
 
Zoals in het Voorwoord reeds aangehaald bleef het bij slechts de opgave. 
Vanwege corona werd de Winterkompetitie in eerste instantie uitgesteld in 
de hoop en verwachting dat we b.v. in januari (2022) konden schieten.        
De tijd verstreek en in maart (2022) kon men, vanwege de sluiting van de 
horeca, nog niet schieten derhalve werd besloten om de Winterkompetitie  
als “verloren” te beschouwen en niet meer te verschieten. 
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Onderstaand een tweetal grafieken m.b.t. tot de korpsopgave (KKG, LG en 
LGO, afb. 2) en de persoonlijke opgave (alle disciplines, afb. 3). 
 

Afb. 2 

 
Afb. 3 
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D.2.   DE  OVERIGE  KOMPETITIES  EN/OF  WEDSTRIJDEN 
 
 

Vanwege de corona-pandemie moesten in 2021 helaas ook alle overige 
wedstrijden worden gecanceld, te weten: 
 

1) De Kampioenschappen 2021 
2) De Prestatie-Serie 2021 
3) De Zomerkompetitie 2021 
4) Omdat in 2021 zowel Zomer- als Winterkompetitie niet door kon gaan  

werden uiteraard ook geen Kampwedstrijden verschoten. 
 
 

E.   DE  OMVANG  DER  KLASSEN 
 
 

In vrijwel alle takken van sport is het gebruikelijk om de leden in te delen in 
bepaalde klassen, al naar gelang het prestatieniveau. 
Ook in de schietsport wordt vaak gesproken over de klasse-indeling ofwel 
klassering van een schutter. 
De leden worden gerangschikt op hun, in het voorbije seizoen, behaalde 
gemiddelde (van “hoog naar laag”) en vervolgens wordt deze “totaallijst” als 
het ware in stukken geknipt om een evenredige verdeling te verkrijgen in het 
niveau van de desbetreffende schutters. 
 

Omdat in het seizoen 2021/2022 geen enkele officiële wedstrijd, meetellende 
voor het gemiddelde en dus klassering voor het seizoen 2022/2023, is 
verschoten behouden alle schutters hun gemiddelde en klassering. 
Derhalve is dus ook de omvang der klassen gelijk aan het vorige seizoen.  
 
 

SLOTWOORD 
 
 

Dames en heren, dit was dan, volgens ondergetekende, het jaar 2021 voor 
wat betreft de schietvereniging “Oost-Gelderland”. 
Andermaal een jaar waarin het corona-virus ons veelal belette om te 
schieten en opnieuw een jaar waarin alle wedstrijden werden geannuleerd. 
Het hoofdbestuur dankt eenieder voor de inzet en medewerking, gedaan 
ten faveure van de schietsport in het algemeen en van de schietvereniging 
“Oost-Gelderland” in het bijzonder. 
Het hoofdbestuur wenst eenieder een vaste hand en een scherp oog toe, 
zowel voor wat betreft het jaar 2022 als voor de verdere toekomst. 
 
 
 

Namens het hoofdbestuur, W.G. Bruggink (secretaris). 


