Beste Collega-schutters,
Het jaar 2022 is begonnen in stilte.
Met een enorme en bovenal teleurstellende stilte op onze schietbanen door de nieuwe Coronamaatregelen. Zonder ons jaarlijks samenzijn tijdens de feestdagen. Zonder dat we elkaar de hand
konden schudden en konden proosten op het nieuwe jaar.
En ook, hoewel ze in gedachten nog altijd bij ons zijn, de stilte na het overlijden van Marjolijn en
Theo ligt ons nog vers in het geheugen.

Het jaar 2021 ligt weer achter ons.
Het jaar waarin we nog steeds niet van het Coronavirus af waren. Het jaar waarin we moesten blijven
vechten tegen de impact van het virus op onze samenleving. Dit op vele manieren. Begin van het jaar
zelfs een avondklok tijdens de tweede besmettingsgolf. Daarna tal van maatregelen door het jaar
heen. Ook het vaccinatieprogramma werd uitgebreid.
De meest positieve maatregel waar we allemaal op hoopten was het feit dat op 19 mei de
binnenschietbanen weer open mochten. Weliswaar onder voorwaarden maar we konden weer
genieten van onze sport.
Vele schutters hebben daar dan ook dankbaar gebruik van gemaakt. Het was mooi te constateren dat
veel schutters weer terug waren. Ook de competitie hebben we in September weer kunnen
opstarten. Daarnaast zijn we als vereniging weer volop gaan deelnemen aan de organisatie van
wedstrijden van de KNSA. Met als hoogtepunt het mogen organiseren van de NK 5 schots
luchtpistool. Ook individuele leden waren weer aanwezig bij wedstrijden door het hele land.

Vanaf het moment dat de binnensporten weer opengingen in 2021 is ook de Post League opgestart,
dit is een (inter)nationale post competitie voor de luchtschutters onder ons en deze vind zijn
oorsprong in district 4 en is afgelopen jaar voor het eerst landelijk georganiseerd met aangepaste
wedstrijden en tellingen, van de 8 rondes telde de 5 hoogste scores mee voor de eindstand.
En wat een eindstand is het geworden voor de Burgerwacht!
gezien onze toch wat kleine groep luchtschutters in vergelijking met andere verenigingen hebben we
het uitstekend gedaan:
District 2:
1ste plaats LP-staand Heren Hoofdklasse: Lars Schut
2de plaats LP-staand Heren Hoofdklasse: Klaas Bonestroo
3de plaats LP-staand Heren Hoofdklasse: Rikus Kok
1ste plaats LP-staand Heren A-klasse: Stijn van de Bor
1ste plaats LP-staand Heren B-klasse: Wilco van Sandwijk
1ste plaats LP-staand Veteranen Heren hoofdklasse: Tim Schut
3de plaats LP-staand Veteranen Heren hoofdklasse: René Sukkel

1ste plaats LP-staand Veteranen A-klasse Heren: Johan Dekker
1ste plaats LP-staand junioren B-klasse: Fabian de Gunst
1ste plaats LP-opgelegd Veteranen Hoofdklasse: René Sukkel
(inter)nationaal:
1ste plaats LP-staand heren B-klasse: Wilco van Sandwijk
1ste plaats LP-staand junioren B-klasse: Fabian de Gunst
Allen van harte gefeliciteerd!

Gelukkig is ons een uitbraak van het virus onder de leden bespaard gebleven. Tot nu toe zijn ons een
paar leden bekend die, buiten de vereniging om, door het virus zijn getroffen en die zijn er gelukkig
ook weer van hersteld.
We zijn daarom blij en danken iedereen die regelmatig naar de vereniging kwam, dat die zich hebben
gehouden aan de ingevoerde corona-maatregelen. Hierdoor konden alle leden, ook in de kwetsbare
categorieën, met een geruster gevoel naar de vereniging komen.

Wat ik ook graag wil vermelden is het feit dat we, ondanks de beperkingen in de openstelling van
onze vereniging, dit jaar weer een aantal nieuwe leden hebben mogen verwelkomen. We hopen hen,
net als jullie allen, ook in het jaar 2022 weer regelmatig op de baan te zien.

We zouden het jaar 2022 goed beginnen met de DK Meesterkaart op 15 januari maar deze kan
gezien de maatregelen die in ieder geval tot 15 januari duren niet op die datum plaatsvinden. Deze
wedstrijd is daarom verplaatst naar 12 maart, hopende dat we deze dan op een goede manier
kunnen organiseren.
Mochten we vanaf 15 januari toch individueel kunnen binnensporten zal de vereniging ook gelijk
open zijn die dag. We informeren zo snel mogelijk wanneer er iets bekend wordt.

Het is ook zeker het vermelden waard dat onze trouwe sponsor van Rhee bijgetekend heeft om onze
vereniging te blijven ondersteunen in de ook voor hun moeilijke tijden. Onderdeel van de
overeenkomst is niet alleen een financiële bijdrage en naamsvermelding en de reclame op de baan
maar ook bied van Rhee de leden van de Burgerwacht een extra staffelkorting voor munitie bovenop
de normale staffelkorting voor alle klanten. Informeer bij van Rhee over de gegeven korting voor de
munitie die jij gebruikt!

Wanneer de situatie weer normaal is, kunnen we nu nog niet inschatten, maar we kijken wel hoopvol
uit naar het nieuwe jaar. We hopen dat we in Nederland het coronavirus weer onder controle krijgen

en dat het verenigingsleven weer op gang komt. Het bestuur is in ieder geval nog steeds bezig
voorbereidingen te treffen voor diverse nieuwe activiteiten. Zo kijkt de commissie voor de viering
van het 100-jarig bestaan al reikhalzend uit naar het moment dat de viering kan doorgaan en wordt
de agenda voor het komende jaar al volgepland met wedstrijden en activiteiten. Hierover meer op
onze website en in de komende nieuwsbrieven.
Tot slot dank ik jullie, mede namens het bestuur, voor alle steun en betrokkenheid in het afgelopen
jaar en verheugen wij ons op een spoedig weerzien in het nieuwe jaar.
Wij wensen jullie en ook jullie naasten een gelukkig en bovenal gezond 2022!
Met vriendelijke groet,
Ruud van Soest

