FRYSLÂN

Grou, 15-11-20

Beste collegae,
Helaas kan het roemruchte Midwinter Schieten geen doorgang vinden als
gevolg van de opgelegde Corona-beperkingen. Daarnaast moet de schietbaan
van M.S.V. Scramble opnieuw door Defensie worden gekeurd.
Het sociale aspect in de vorm van saamhorigheid/ kameraadschap is de
belangrijkste pijler van onze vereniging.
Een tweede pijler is het op peil houden onze militaire kennis en training. Via
lezingen tijdens vergaderingen op de vliegbasis en bij de befaamde Friesland
borrel proberen we u steeds op de hoogte te houden over de laatste
ontwikkelingen bij Defensie. Daarnaast houden we onze training op pijl via de
maandelijkse schietmiddagen op de Vliegbasis Leeuwarden.
Zowel het schieten als de borrels, schieten er de laatste tijd bij in!
Om in deze (eenzame) tijden de kameraadschap, saamhorigheid en
militaire kennis toch te onderhouden hebben we gemeend een digitaal
alternatief te organiseren in de vorm van een online intelligentietest. Deze test
voor officieren is een belangrijke traditie geworden van onze ongeveer
54-jarige schietclub Fryslân en zal dit jaar worden georganiseerd door de
schutter van het jaar 2019, de Lkol. der Infanterie Henk.
Datum; zaterdag 19 december om 15.30 uur.
Nadere mededelingen omtrent de door u vooraf te nemen digitale maatregelen
volgen per email.

Ook hebben we gemeend u een kleinigheid te moeten aanbieden. We hopen
d.m.v. dit pakketje dat u zich verbonden blijft voelen met de afdeling Friesland
der KVNRO en in het bijzonder met de Schietclub Fryslân.
Ik als commandant van de schietclub en tevens voorzitter van de afdeling
Friesland hoop dat wij in 2021 weer maandelijks kunnen schieten en dat we
elkaar daarnaast ook weer mogen ontmoeten bij vergaderingen, tijdens de
Friesland borrel en de wekelijkse sport op de vliegbasis.
We wensen u en de uwen alvast goede feestdagen toe en een voorspoedig
2021.
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“De haas als hoofdprijs is al het haasje!”
Voorlopig (online) programma zaterdag 19 december:
15.30

Welkom door commandant
Introductie van schutter van het jaar 2019
Intelligentietest voor officieren
Jaarrede commandant
Prijsuitreiking
Bekendmaking van de schutter van het jaar 2020
Uitbrengen van een toost op het jaar 2021

Verslag:
Onder het naleven van de Corona maatregelen zaten de organisatoren, elk met
een eigen laptop op 1,5 m afstand van elkaar aan een grote tafel ten huize van
de schutter van het jaar 2019. Mede ten behoeve van het soepel verlopen van
deze versie van het Mid Winter Schieten.
Nadat binnen een half uur de deelnemers waren ingelogd, kon de
Commandant met zijn openingswoord beginnen.
Ondertussen maakte de schutter van het jaar 2019 de “Intelligentietest voor
Officieren” gebruiksklaar.
Het invullen van de test kon na een korte oefensessie beginnen. Als een
deelnemer klaar was met het invullen kon met de score opsturen. Dit leverde
bij sommigen problemen op en enkelen leverden de testuitslagen meerdere
malen in. Deze (niet)handelingen leverden uiteraard een slechte score in de
einduitslag.
Tijdens het nazien van de open vragen bij de ingeleverde testen, hield de
Commandant zijn Jaarrede. Enige tijd na het beëindigen van de jaarrede kon de
uitslag worden medegedeeld.
De Commandant Schietclub Fryslân maakte aan het eind van de prijsuitreiking
bekend, dat de schutter van het jaar 2019 op nieuw schutter van het jaar werd.
De schutter van het jaar 2020 is de Lkol. der Infanterie Henk.

