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Koning- en Prinsschieting 2012
Op 25 maart vond de
jaarlijkse Koning– en
Prinsschieting van onze
club plaats. Gezien we
nog steeds niet over een
eigen locatie beschikken, kon deze schieting
spijtig genoeg weer niet
gepaard gaan met de
traditionele
Koningsmaaltijd. Als het dossier
voor het nieuwe lokaal
op schema blijft kunnen
we volgend jaar wellicht
deze schieting de nodige
luister teruggeven.
Maar eerst 2012. Zoals
ieder jaar worden er
voor deze schieting speciale blazoenen gecreëerd. Ook dit jaar tekende Silke Hubrechtsen het jeugdblazoen, al

kon ze door schoolverplichtingen niet deelnemen. Het volwassenen
blazoen werd dit jaar

voor de tweede maal door Bij
de
jeugdschutters
werd er op 18 meter geGeert gemaakt.
schoten, met uitzondering
van Jamie Moeys (9) die
op 12 meter schoot. Hier
werd Jelle De Decker tot
koning gekroond en Anaïs
Debremaeker tot Prins.

16 leden konden zich vrijmaken om de strijd voor
de titels aan te gaan. 13
volwassenen en 3 jeugdschutters.
Bij de volwassenen was
de strijd onmiddellijk zeer
hard.
Meerdere malen
werd het buisje geraakt,
zij het aan de verkeerde
kant. Het duurde tot de
14° ronde tot Marc Van
Hoecke
een
voltreffer
schoot bij de recurve.
Niemand kon dit evenaren en de koning bij de
recurve was bekend. In de
negentiende ronde schoot
Geert Hubrechtsen het
dichtst bij de pin en werd
zo Prins Recurve 2012.
Bij de compoundschutters wed Emmanuel Meul
Koning en Christiane Fillet Prins.

Koning Marc
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Activiteiten 2012
 Sluiting lokaal:
16 juli tot 29 juli

Prins Geert

Koning Emmanuel

 Wedstrijden 25 m outdoor:
09 Jun : COP
16 Jun : DKP
30 Jun : BSB
18 Aug : GAU (LFBTA)
 Wedstrijd per ploeg 18m
outdoor:
30 Sep : GSR (LFBTA)
 5° Schietevenement:
30 Jun : Gent
www.schietevenement.be
 BK outdoor:
08-09 Sep : Antwerpen

Koning Jelle

Prinses Anaïs

Prinses Christiane

Bandenschieting Lubbeek
Op 7 maart had de jaarlijkse bandenschieting van de club SintBernardus Lubbeek plaats. WTV is
traditioneel met een ruime delegatie aanwezig.
Het is de bedoeling een bepaalde
ring uit te kiezen en met 20 pijlen
die ring zo vaak mogelijk te treffen.
Naast het plezier geeft dit ook de
mogelijkheid te leren treffen waar
men gemikt heeft. Dit evenement
geeft hierdoor de uitgelezen mogelijkheid aan beginnende schutters
om te ervaren wat het is om onder
een minieme tijdsdruk en met
schutters uit andere clubs te prestern.

Wij konden David Blommaert en
Anne Moeys, twee schutters die
nog maar enkele manden schieten,
prikkelen om het eens te wagen.
En met succes. Niet alleen was
onze club daarmee met 8 schutters
vertegenwoordigd, zes daarvan,
waaronder de twee “groentjes”
schoten prijzen.
Henri Van Hoecke schoot de 2°
prijs op ring 7, Francis de 3° prijs
op ring 4, Anne de 1° prijs op ring
2, Marc de 2° prijs en David de 3°
prijs op ring 2. Silke tenslotte veroverde de 2° prijs op ring 1, één
van de moeilijkste ringen.

Bravo aan iedereen en op naar nog
meer volgend jaar!

Een sfeerbeeld

Certificaten schuttersopleiding
In oktober 2010 werd de clubcursus handboogschieten voor aspiranten en beginners geïntroduceerd. Alle nieuwe schutters krijgen zo’n cursus aangeboden bij
inschrijving. De cursus werkt volgens een zevenstappenplan om
schutters op een degelijk niveau te
brengen om eventueel met enig
resultaat aan competities te kunnen deelnemen.
Door plaatsgebrek en te weinig
trainingsmomenten verlopen de
lessessies nog niet optimaal, maar
niettegenstaande dat maken heel
wat beginnende schutters snelle
en goede vooruitgang, wat zich vertaalt in het aantal uitgereikte certi-

ficaten.
“Boogschieten is een kunst,
onderbouwd door wetenschap.
De kunstenaar streeft naar
volledige harmonie tussen
lichaam en geest.”

Behaalden het certificaat aspirantniveau WIT:
Van Cauteren Kevin,
Laporte Jonathan,
Debremaeker Anaïs,
Moeys Anne,
Heylen Jonas,
Dhondt Joren,

Devos Robbe,
Moeys Jamie.
Behaalden het aspirantniveau
ZWART:
Van Cauteren Kevin,
Moeys Anne,
Debremaeker Anaïs,
Dhondt Joren.
Behaalden het basisniveau
BLAUW:
Grillet Wouter,
Van Der Auwera Veerle
PROFICIAT AAN ALLEN !!!

Verhoging lidgelden Handboogliga
In de vorige nieuwsbrief kondigden
we reeds aan dat een verhoging
van de lidgelden voor de Handboogliga niet uit te sluiten was.

2013 en het clublidgeld te verhogen tot € 100,00 per club. 29,2%
onthield zich en 10,4% stemde
voor een ander voorstel.

Op de bijzondere algemene vergadering van 1 juni werd gestemd op
één van de voorstellen die voorlagen (zie artikel in de Handboogschutter 1/2012). Van 48 aanwezige stemgerechtigde clubs stemde
60,4% voor het voorstel om de lidgelden te verhogen tot € 50,00 voor

Wij vinden het wel spijtig dat er
geen aangepast tarief voor jeugd
en G-schutters komt.
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latere datum worden medegedeeld.
Het bestuur zal hierover nog beraadslagen, rekening houdend met
verschillende factoren, zodat het
voor iedereen draaglijk blijft.

Door deze verhoging zijn wij uiteraard genoodzaakt het jaarlijkse
lidgeld omhoog te trekken.
De juiste bedragen zullen u op een
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