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Wintertornooi Regio 92
Successen voor onze schutters
Het voorbije wintertornooi Regio 92, waar 8
clubs uit de VlaamsBrabantse regio’s 91 en
92 aan deelnemen in de
periode tussen november en februari kan een
succes genoemd worden.
Voor de eerste
maal sinds lang werd de
kaap van 90 deelnemende schutters overschreden.
Willem Tell nam deel
met niet minder dan 10
schutters: Van Hoecke
Henri,
Van
Hoecke
Marc, Ackermans Wiske, Van haelen Francis,
Hubrechtsen
Silke,
Hubrechtsen Geert, Van
Der Vlies Robert, De
Decker Jelle, Van Steen
Sallie en Gillis Emile.
Alen schoten goede tot
zeer goede resultaten
met volgende eindrang-

schikking: Bij de Heren
Recurve Veteraan eindigde Henri op één en
Robert op twee, Bij de
Heren Recurve Masters
legde Francis beslag op
de derde plaatsen bij de
Heren Recurve Pupil
mocht Jelle de bronzen
stek opeisen. Bij de
grootste categorie, de
Heren Recurve Senior
behaalde Sallie een derde plaats en Geert en
Marc deelden de zesdeplaats. Bij de compounds werd Emile vierde bij de Heren Master
en Wiske eerste bij de
Dames Master.
In de ploegenrangschikking Recurve eindigde
WTV op een welverdiende derde plaats met een
schootsgemiddelde van
8,57!

Verantw. Uitgever:
HUBRECHTSEN Geert
p/a Kluitingstraat 15
1800 Vilvoorde

Verhoging lidgeld
wellicht niet tegen te
houden

Francis aan het werk

Voor het volgende wintertornooi hopen wij nog
enkele schutters meer
warm te maken voor
deze gezellig competitieve gebeurtenis. Er zijn
er een paar goed onderweg om degelijke competitieschutters te worden bij de volwassen
vrouwen, maar graag
zouden we wat meer
jeugd in die richting
zien evolueren. Met de
jeugdopleiding die vorig
jaar
werd
opgestart
wordt hier volop aan
gewerkt.

De
Handboogliga
(HBL) heeft een moeilijk jaar achter de rug.
Bij de boekhoudkundige controle vielen enkele lijken uit de kast
van voorgaande jaren.
Om de werking en het
voortbestaan van de
HBL in de toekomst te
garanderen moeten de
inkomsten
gevoelig
verhogen. Een aantal
pistes wordt verkend,
maar een gevoelige
verhoging van het lidgeld zal niet uit te sluiten zijn. In april en
zeker in de maand mei
zal hierover uitsluitsel
volgen na de bijzondere algemene vergadering

Activiteiten 2012

Clubmateriaal grondig vernieuwd
De voorbije twee jaar heeft de club, mede door steun van het Handboogligaproject “Voor elk schuttertje:Qualitytime”, waarbij een club subsidies kan krijgen
door een goede jeugdwerking aan te tonen, het clubmateriaal grondig vernieuwd.
Zo werden 14 nieuwe trainingsbogen aangeschaft, samen met een aantal werparmen van verschillend gewicht om zoveel mogelijk beginnende schutters de
mogelijkheid te geven met degelijk materiaal de kunst van het doelschieten
onder de knie te krijgen in afwachting van de aanschaf van een eigen boog.
Naast bogen werd ook in de vernieuwing van vizieren, druktepunten, armbeschermers en pijlen geïnvesteerd.
Ook werden alle doelen vervangen door Arch Well Target-doelen. Dit zijn lichtgewichtdoelen van topkwaliteit. Onze voorzitter en penningmeester hebben
ook nieuwe doelsteunen in aluminium gerealiseerd, waardoor het plaatsen en
wegbergen geen corvee meer is. Nu enkel nog een nieuw lokaal en de club kan
weer volop groeien en de prestaties verbeteren.

 Wedstrijden 25m
outdoor:
05-06 mei : EAB
12-13 mei : NSS
19-20 mei : SFT
26 mei : ABA
02-03 juni : SBL
 Vriendenwedstrijd
Arkebuze—WTV:
begin september 2012
 Sluiting lokaal:
16 juli tot 29 juli

