Het Blazoen

Jaargang 2 / Nr 3
Juli-Augustus-September

2013

Trimesteriële nieuwsbrief van
Willem Tell Vilvoorde vzw
Verantw. Uitgever:

Na twee jaar weer een Provinciaal
Kampioenschap 25m outdoor
Op 15 augustus had, na
een jaar waarin het provinciaal bestuur door
verschillende ontslagen
een tijd vleugellam was,
het Provinciaal Kampioenschap
V la a m s Brabant plaats in Rillaar. De Elite Archers
Bekkevoort hadden zich
bereid getoond de organisatie op zich te nemen.
In de vroege voormiddag
mochten de schutters
die zich ingeschreven
hadden voor de 25meter/3 pijlen het kampioenschap openen. 34
schutters,
waaronder
slechts één schutter van
WTV streden voor de
medailles. Ondanks een
goede start zakte het
gemiddelde van Geert in
de helft van het tweede
deel, zodat hij tevreden

moest zijn met een vierde plaats.
In de namiddag wed het
kampioenschap 1 pijl
beslecht. Zes schutters
van WTV streden hier
mee voor de titel.
Bij de recurve heren
behaalde Geert de tweede plaats, David de zevende en Marc de negende plaats.
Bij de recurve veteranen
kaapte Henri de tweede
en Robert de derde
plaats weg.
Al bij al niet slecht,
voorral omdat de eerste
plaats telkens maar enkele punten buiten bereik lagen.

voor dit kampioenschap
niet al te hoog lag. Dit
had waarschijnlijk een
oorzaak in het feit dat er
in 2012 geen kampioenschap
georganiseerd
werd en da er vanaf dit
jaar teruggekeerd werd
naar de oude datum van
15 augustus, een datum
waar traditioneel in Herenthout
(voorheen
Nijlen) de Grote Prijs
wordt geschoten en er
prijzengeld te rapen
valt.
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Dit mag het provinciaal
bestuur echter niet ontmoedigen om de traditie
in ere te houden en op
de ingeslagen weg verder te gaan.

Toch is het spijtig te
noemen dat de opkomst

Interessante informatie:
 11/09/13: Maand
van de sportclubs

WTV neemt deel aan de maand van de
sportclubs Vilvoorde
Traditioneel heeft de
maand van de sportclubs in Vilvoorde
plaats gedurende de
gehele maand september. De bedoeling is om
de inwonende jeugd van
de stad kennis te laten
maken met het grote
scala sporten en clubs
die de stad rijk is.

Voor onze club kan dit
voor het eerst sinds lange tijd in het eigen lokaal. De kennismakingen hebben plaats op de
woensdagen 11, 18 en
25 september telkens
van 18.30 uur tot 19.30
uur.
Ken je vriendjes die
eens een (andere) sport

willen leren kennen?
Aarzel niet om ze bij ons
langs te sturen.
De jeugd is immers de
toekomst van de club en
sporten is en blijft gezond, vooral nu de jeugd
meer en meer voor het
scherm gekluisterd zit
of met ’sociale’ media
begaan is.

 18/09/13: Maand
van de sportclubs
 25/09/13: Maand
van de sportclubs
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Plaatsing van de booghand

