C.l.outdoor-competitie bij HBSV Achilles op 10 oktober 2020
Waarschijnlijk hebben jullie het al gezien op de
site dat de Outdoorcompetitie in het voorjaar 2020
niet is verschoten in verband met het Coronavirus. Hiervoor is in de plaats gekomen de C.l.
outdoor-competitie (C.l. = Corona lockdown).
Alleen voor leden van HBSV Achilles om een zo
veilig mogelijke schietomgeving te creëren. Buiten
schieten op afstand en rekening houden met elkaar, dat is de opzet. Voor deze
wedstrijd hebben zich niet zoveel schutters aangemeld, het is niet anders. Het is dan
ook een uitdaging om ondanks de beperkingen een zo gezellig mogelijke competitie
te organiseren.

Omdat de weersverwachting voor 10
oktober niet heel goed zou zijn, had ik
verwacht dat een aantal schutters af zou
zeggen. Maar… iedereen was aanwezig,
(op een schutter na die nog op vakantie
was).

Even voor 13:00 uur, zoals gebruikelijk een kleine
toespraak gehouden en de weersverwachting klopte, het
plensde van de lucht. Geen probleem, onder het afdak
stonden wij droog en een kwartier later konden wij starten
met de 2 x 3 proefpijlen op 50 meter en het blazoen voor
deze afstand was 80 cm.
Normaal wordt deze maat blazoen aangehouden bij het
pompoenschieten op 25 meter voor de houtschutter. Nu
gebruikten we het buiten op 50 meter met een stevige
wind. Blij waren wij met iedere pijl die op het blazoen
terecht kwam, als er ook nog tellende pijlen bij waren was
dit toch wel heel erg leuk.

Het bleef een tijd droog, zelfs een
zonnetje kwam ook even om de hoek
kijken. Het leek goed te komen, wij
dachten dan ook dat we de wedstrijd
in droge kleren af konden maken.
Helaas…. tijdens de 6 laatste pijlen
begon het weer te regenen.

Het kwam met bakken uit de lucht, de schutters deden
hun best om de bokken, doelpakken en overige
schietattributen zo snel binnen te halen.
Als laatste activiteit van de wedstrijddag hielden wij
een verloting. De prijzen waren hebbedingetjes die
leuk zijn om weg te geven of te krijgen.
Over 2 weken op zaterdag is de volgende wedstrijd,
60 meter en eventueel de 70 meter afstand met de
wedstrijd voor het mooiste goud.
De wedstrijd (50 meter) is voor het eerst verschoten
met digitale scoreverwerking. De volgende afstanden
worden eveneens digitaal verwerkt. Uitleg over digitale
scoreverwerking wordt in een apart stukje omschreven
in deze editie van het clubblad. In ieder geval Koos,
heel hartelijk bedankt voor jouw inspanningen!!!
Gudrun Visser

