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Nadat de werken in ja-
nuari definitief konden 
van start gaan is ons 
nieuw lokaal na de 
strenge vorstperiode als 
een paddestoel uit de 
grond geschoten. Eens 
de grondweken uitge-
voerd stond het lokaal 
tegen het einde van het 
paasverlof eindelijk 
recht. We konden dan 
beginnen met de bin-
neninrichting. Eerst 
dienden de plafonds in 
de cafetaria, wc’s, bu-
reau een laagje verf te 
krijgen evenals de bin-
nenmuren. Een werkje 
dat met een zestal 
schutters in een mum 
van tijd met verfpistolen 
werd uitgevoerd. Tegelij-
kertijd werd er werk 
gemaakt van het trek-
ken van de elektrici-
teitsleidingen via de zol-
dering. Een wirwar van 
draden op een hete zol-

der geordend krijgen 
was geen sinecure. On-
geveer tegelijkertijd wer-
den de sanitaire instal-
laties geïnstalleerd, net 
als de verwarming. Bui-
zen plooien, gaten bo-
ren, koppelinggen aan-
draaien,… allemaal 
werk die correct en pre-

cies moest zijn. 

De gasketel die we gere-
cupereerd hadden 
mocht niet meer gemon-
teerd worden wegens te 
oud, zodat we met een 
extra kost zaten voor 
een nieuwe, die dan wel 
veel energiezuiniger is. 
Eens de elektrische in-
stallatie gekeurd en er 
overal verlichting was 
konden we beginnen 
denken aan het meest 
essentiële stuk van een 
schietlokaal: de doel-

muur. 

Onze voorzitter had al-
les netjes uitgetekend, 

zodat het voorbereiden-

de werk vlot verliep. 

Eens de constructie 
klaar konden de repen 
stramit geplaatst wor-
den een samengeperst. 
Een secuur werkje. 
Maar ook dat kregen we 
redelijk vlot voor elkaar. 
Na een week echter za-
gen we de naturkrach-
ten ten volle aan het 
werk: de buitenmuur 
van het lokaal begon bol 
te staan door de pers-
krachten, niettegen-

staande dikke balken. 

De oplossing lag in een 
zwevende metalen con-
structie om de doel-
muur te krijgen en hou-

den zoals moet. 

Zo was het lokaal 
schietklaar einde juni 
en konden we eindelijk 

terug “bij ons” schieten. 

Hieronder enkele sfeerf-

oto’s van de werken: 
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In dit nummer: 

Activiteiten 

� 3 aug : KA jeugd Be-

ringen (BSB) 

� 10 aug : VK jeugd LA 

in Herenthout (DEH) 

� 11 aug : KA jeugd in 

Herenthout (DEH) 

� 31 aug/1 sep : BK in 

Kapellen (USK) 

� 14 sep : BK jeugd in 

Brussel (GSR) 

� 15 sep : Officiële ope-

ning lokaal 
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Nu we van niemand meer afhankelijk zijn heeft het bestuur beslist om 
vanaf 1 september het lokaal te openen voor training op volgende da-

gen: 

Maandag van 19.00 uur tot 21.30 uur : vrij schieten 

Woensdag van 18.30 uur tot 19.30 uur : training beginners 

Woensdag van 19.30 uur tot 21.30 uur : gevorderden en volwassenen 

Donderdag van 19.00 uur tot 21.30 uur : vrij schieten 

Zaterdag van 14.00 uur tot 16.00 uur : vrij schieten (indien geen wed-

strijd) 

Mocht na enkele maanden blijken dat er op bepaalde dagen niet vol-
doende schutters trainen zullen het aantal trainingsmomenten aange-

past worden. 

Aan de leden wordt gevraagd om hun voorkeursdag(en) op te geven, 
zodat we een goed beeld kunnen krijgen. Dit mag gebeuren met een 

simpel mailtje naar secretariaat.wtv@gmail.com. 

  

Openingsuren lokaal vanaf 1 september 2013 

Koningschieting 2013 in nieuw lokaal 

Op 29 juni had de koning-
schieting plaats. Enkele 
maanden later dan nor-
maal, maar we wilden dan 
ook in het eigen lokaal 
schieten. Door de proble-
men met de doelmuur 
moest de schieting een 
week uitgesteld worden 
met als gevolg dat de 
schieting in het eerste 
weekend van de schoolva-
kantie viel. Hierdoor was 
de opkomst minder hoog, 
maar dat kon de pret niet 

drukken. 

Het enige spijtige was dat 
er bijna geen jeugd aanwe-
zig was, waardoor de ko-
ning en prins recurve 
jeugd niet kon geschoten 

worden. 

Robin Peeters slaagde er 
als enige in om  koning te 
schieten na 12 beurten. Zo 
was de koning compound 

jeugd gekend. 

De overige schutters dien-
den te duelleren op de pin; 
lag het aan het nieuwe lo-

kaal? 

Uiteindelijk werd Mark ko-
ning recurve en Geert 
prins recurve, een herha-

ling van de editie 2012. 

Bij de compounds lukte 
het Filip om koning te 
schieten en Manu mocht 

zich tot prins kronen. 

Bij de jeugd schot Laurens 
zich tot page, een titel voor 
de jeugdschutters die met 
het trainingsmateriaal van 

de club schieten. 

Proficiat aan iedereen en 
nu op naar de koning der 

koningen van de provincie! 

Vrijwilligers gezocht 

Indien er mensen geïnteresseerd 
zijn om tijdens training maandag, 
donderdag of zaterdag de bar 
open te houden, horen we dat 
graag. Zelfs indien dit niet ieder 
trainingsmoment kan is ieder 

handje welkom. 

Voor de inrichting van wedstrij-
den hebben we minstens 10 per-
sonen nodig voor een goed ver-
loop. Wij plannen 2 indoorwed-
strijden en 1 outdoorwedstrijd per 
jaar te organiseren, Wedstrijden 
zijn publiciteit en spijzen de club-
kas, dus als je wil helpen, laat het 

aan het bestuur weten! 


