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Onze club heeft een 
drukke maand juni ach-
ter de rug.  Op niet min-
der dan twee uitnodigin-
gen voor kennisma-
kingsles werd  met ple-

zier ingegaan.  

Op 5 juni tekenden onze 
trainers Geert, Francis, 
Rik en Marc present op 
de 13° Regionale sport-
dag voor gemeente– en 
OCMW-personeel Pajot-
tenland van de provin-

cie. 

Daar gaven 
ze het beste 
van zichzelf 
op kennis-
m a k i n g -
sessies ge-
durende de 
hele dag 

met het eigen clubmate-

riaal. 

Het boogschieten bleek 
één van de toppers te 
zijn, wat reeds bleek uit 
de ambiance en de vele 

felicitaties. 

Op 18 juni had de cohe-
siedag van het Militair 
Hospitaal Neder-Over-
Heembeek plaats in 
Duisburg bij Tervuren.  
Ook ditmaal waren 
Geert, Rik, Francis en 
Marc van de partij. 
Waar het in Liedekerke 
nog om kennismaking 
ging, werd er hier een 
heuse initiatie te beste 
gegeven. Twee groepen 
van ongeveer 25 geïnte-
resseerden gaven het 

beste van zichzelf, lui-
sterend naar de goede 

raad van onze trainers.  

Na een goede drie uur 
training kon opnieuw 
krachten opgedaan wor-

den aan de barbecue. 

Blijkbaar gaat het initië-
ren ons goed af, want 
een volgende uitnodi-
ging voor de sporteldag 
in Affligem hebben we 

met plezier aanvaard. 

 

 

 

 

 

 

 

Op 18 augustus trokken 
we voor het tweede jaar 
op rij naar de wedstrijd 
25m 3 pijlen in Ukkel 
bij onze collega’s van de 
Franstalige bond. Met 
zes schutters: Rik, 
Marc, Francis, Geert, 
Veerle en Joren was 
WTV zeer goed vertegen-
woordigd. Voor Veerle 

en Joren was het de 
allereerste wedstrijd en 

dan nog buiten. 

Groot was dan ook onze 
blijdschap toen uitein-
delijk bleek dat zowel 
Veerle bij de senior da-
mes als Joren bij de pu-
pillen een gouden me-
daille wisten te bemach-

tigen. Proficiat aan bei-
den en dat het zo mag 

blijven doorgaan!! 

Beginnende competitieschutters 
schieten zich onmiddellijk in de prijzen 

WTV promoot het boogschieten  met 

kennismakingsles tijdens evenementen 
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In dit nummer: 

Activiteiten 

 

� Koning der Koningen 

Provincie Vl-Bt 

03/11 in Ezemaal 

� Wintertornooi: 

17-18/11 : SBL 

01-02/12 :VBE 

15-16/12 : RHT 

12-13 /01 : HEL 

26-27/01 : WTV 

09-10/02 :EAB 

23-24/02 : SFT 

� Jeugdschieting R92: 

16/03/13 om 15 uur 

 
Verantw. Uitgever: 
 
HUBRECHTSEN Geert 
p/a Kluitingstraat 15 

1800 Vilvoorde 



Het beloofde nieuw lokaal komt er!! 

De kogel is door de kerk. Na zes 
jaar en verschillende tussenkom-
sten bij de stad Vilvoorde, heeft de 
schepen voor sport Dhr.Ceuppens 
samen met het college van Burge-
meester en Schepenen de knoop 
doorgehakt betreffende ons nieuw 

lokaal. 

Als locatie werd een terrein geko-
zen in het verlengde van de Perk-
sestraat, naast het gebedsgebouw 

van de Jehovagetuigen. 

Qua gebouw werd geopteerd voor 
een chalet van 32m op 12m, waar 
ruimte is voor 8 doelen indoor met 
schootslijn tot 25m en de mogelijk-
heid tot het plaatsen van enkele 
doelen outdoor. Ook aan parking 

werd gedacht. 

De administratieve formaliteiten 
zijn quasi achter de rug en met de 
funderingen kan eerstdaags ge-

start worden. 

Als alles volgens plan verloopt zou 
het in het eerste trimester van 
2013 mogelijk moeten zijn om het 

lokaal in gebruik te nemen. 

 

gaat meestal schieten op zondag-

namiddag. 

De wedstrijden gaan door op vol-

gende data en locaties: 

17/18 november : Lubbeek (SBL) 
01/02 december : Ezemaal (VBE) 
15/16 december : Tienen (RHT) 
12/13 januari : Leuven (HEL) 
26/27 januari : Leuven (WTV) 
09/10 februari : Bekkevoort (EAB) 

23/24 februari : Tienen (SFT) 

Ook dit jaar neemt Willem Tell Vil-
voorde weer deel aan het winter-

tornooi van de Regio 92. 

Dit tornooi is gespreid over een 
viertal maanden met om de twee 
weken een wedstrijd 25m 1 pijl. 
Voor schutters die nog geen com-
petitie-ervaring hebben, maar de 
sfeer reeds willen opsnuiven en 
eens naast andere schutters willen 
schieten misschien de gelegenheid 
om ermee te beginnen. Onze club 

Iedereen van de club die eigen ma-
teriaal heeft en geïnteresseerd is 
kan dit laten weten aan de Voorzit-

ter (Rik). 
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“The thing about archery is 

that everyone can do it and 

everyone can have a good 

day at it. You don’t have to 

be an expert”  


