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Wintertornooi Regio 92
3° plaats ploeg voor recurveschutters
Het wintertornooi Regio
92 editie 2013 is een
meer dan verdienstelijke
editie geweest voor d e
schutters van Willem
Tell. Niet minder dan 17
schutters hebben aan
de competitie deelgenomen, 13 recurveschutters en 4 compoundschutters. Bij de Heren
Recurve Veteraan 2 eindigde Maurits Moens op
de tweede plaats, bij de
Veteranen 1 eindigde
Henri Van Hoecke op
één en Robert Van Der
Vlies op twee. Bij de Heren Recurve Masters
legde Francis beslag op
de vierde plaats. Bij de
Heren Recurve Minie-

men werd Joren DHondt eerste en bij de
Jeugd werd Jelle De
Decker eveneens eerste.
Bij de grootste categorie, de Heren Recurve
Senior behaalde Geert
Hubrechtsen een vierde
plaats, Marc Van Hoecke een 7°, David Blommaert een 9° en Yannick van Moock een 10°
plaats. Bij de vrouwen
Recurve behaalde Silke
Hubrechtsen ene tweede
plaats, Laeti Van Den
Eede een 3° en Veerle
Van Der Auwera een 4°
plaats bij de seniors.
Onze compoundschutters lieten zich eveneens
niet onbetguigd met een

3° plaats voor Manu
Meul en een 5° voor
Emile Gilikes bij de
M a s t e rs .
Jona t ha n
Laporte kaapte bij de
Kadetten
de
eerste
plaats weg. Wiske Ackermans kon om gezondheidsredenen
de
competitie niet uitschieten. We wensen haar
een goed en snel herstel
toe.

zaamheden dan toch
aanvangen met het
plaatsen van de regenput en de afwateringsbuizen, de wachtbuizen
voor elektriciteit e.d. en
tenslotte het voorbereiden van de koffer en het
parkingterrein. De planning voorziet nu de start
van het bovengronds
gedeelte op 8 april. Drie
weken later, dus tegen
eind april zou de chalet
er moeten staan en
kunnen we beginnen
met de binnenafwerking
zoals water, gas, elektriciteit, verwarming, doel-
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In de ploegenrangschikking Recurve eindigde
WTV op een welverdiende derde plaats met een
schootsgemiddelde van
8,28!
En nu op naar de outdoorcompetitie om te
blijven tonen datg WTV

Winterweer vertraagt aanzienlijk de
vooruitgang bouw lokaal
Het winterweer van de
voorbije maanden heeft
ervoor gezorgd dat de
voorziene grondwerken,
noodzakelijk vooraleer
het chaletgedeelte kan
gemonteerd worden,
met in totaal ongeveer
zes weken vertraagd
werden. Eerst was de
sneeuw en het harde
vriesweer de boosdoener, nadien zorgde de
dooi ervoor dat de grond
met water was verzadigd, zodat er geen
zwaar materieel op het
terrein kon. Sinds begin
maart konden de werk-

HUBRECHTSEN Geert
p/a Kluitingstraat 15
1800 Vilvoorde

muur in de schietstand,
… Ondertussen gaan de
trainingen in ‘AKSU4 op
woensdag, sporthal
Steenokkerzeel op donderdag en Tuchthuis op
zaterdag gewoon door.

Activiteiten
Wedstrijd 25m 3p
outdoor:
04/05/13 : EAB
18/05/13 : SFT
01/06/13 : SBL
22/06/13 : DKP
29/06/13 : BSB
Wedstrijd 25m 1p
outdoor:
05/05/13 : EAB
19/05/13 : SFT
02/06/13 : SBL
23/06/13 : DKP
30/06/13 : BSB
KA-wedstrijd jeugd:
09/05/13 : DKP
22/06/13 : DNM

Technisch hoekje : Pijlensteun - functie en regeling
Functie: de pijl in de juist positie houden en ondersteuning van de pijl tot die gelost wordt
Montage en regeling:
De pijlensteun moet zodanig aangebracht worden dat de pijl tegen het midden van de button rust.
Zorg ervoor dat de pijlensteun een par graden omhoog wijst, zodat de pijl niet van de steun afrolt.

Een te horizontale stand zal ertoe leiden dat de pijl minder stabiel vertrekt,
met als resultaat dat de groepering minder zal zijn.
De pijlensteun mag niet of bijna niet buiten de pijl
uitsteken.
Dit kan de pijlvlucht tijdens de passage van het middenstuk negatief beïnvloeden in het horizontale vlak.
Zorg er bij een magnetische pijlensteun voor dat de
steun zeer vlot naar binnen kan bewegen zodat veren
niet beschadigd raken bij de passage.

Pijlensteunen verschillen nogal in uitvoering. Sommige zijn gemakkelijk aan te brengen en in te stellen,
terwijl andere meer vaardigheid vereisen. Ook zijn niet alle pijlensteunen geschikt voor het doelschieten.
Elk type heeft zijn voor– en nadelen. De trainer kan je hierbij helpen en adviseren.

WTV levert secretaris in de Raad van Beheer van de Handboogliga
Door ontslagen en vertrek om persoonlijke redenen kwamen er in de
Raad van Beheer van de Liga 2 functies vacant.
De kandidaten dienden achter de nieuwe lijn die de Liga uitzet te
staan en zich ten volle willen inzetten voor het verwezenlijken van de
objectieven.
Na een gesprek met de voorzitter van de club en de HBL, heeft onze
secretaris Geert Hubrechtsen zich kandidaat gesteld.
Op de algemene statutaire vergadering van de Handboogliga op 23
maart 2013 werd hij met 90% van de stemmen verkozen tot secretaris van de Handboogliga voor 3 jaar.
WTV toont zo nogmaals dynamisch en actief te zijn.

