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Het nieuw lokaal voor Handboogschiet-
club Willem Tell vordert met 

een gestaag tempo. 

De administratieve formali-
teiten zijn helemaal achter 
de rug nu de nodige vergun-
ningen binnen zijn. Het gaat 
echter nooit zo gezwind als 
je zou willen. De basis voor 
de funderingen is klaar, 
maar doordat de bekendma-
king op 3 december werd 
ondertekend en op 7 decem-
ber geafficheerd en een ter-
mijn van 35 dagen in acht 
moet genomen worden voor-
aleer er 
echt van 
start kan 
g e g a a n 
worden lig-
gen de wer-
ken stil tot 
15 januari 
2013. Het 
chalet is 
wel al volle-
dig af en 
ligt bij de 
aannemer 

te wachten tot ze op de funderingen 
kan geplaatst worden. 
Als we, met marge voor 
vertraging, een datum 
moeten vooropstellen 
waarop we het nieuwe 
lokaal schietklaar kun-
nen betrekken, komen 
we al snel uit op de 
tweede helft van maart. 
Eens het chalet er staat 
moeten immers nog de 
elektriciteit, verwar-
ming en verlichting 
aangesloten en ge-

plaatst worden. 

De oproep in onze vorige nieuwsbrief is 
duidelijk niet in dovemansoren beland. 
Onze club heeft zich voor het wintertor-
nooi 2012—2013 met maar liefst zeven-
tien schutters ingeschreven, waardoor 
we het grootste aantal deelnemers leve-
ren. Voor het eerst kunnen we ook deel-
nemen in de ploegenrangschikking bij 
de compound nu er vier compound-
schutters deelnemen en de resultaten 

van de drie beste schutters meetellen. 

De zeven nieuwe competitieschutters 
weren zich kranig en hopelijk vallen we 

op het einde van de rit in de prijzen. 

We mochten nog geen formeel schrijven vanwege het be-
stuur van Arkebuze ontvangen, maar informeel werd ons 
reeds medegedeeld dat Willem Tell vanaf 1 februari 2013 
niet meer welkom is in de schietstand van het tuchthuis op 

woensdagavond, zoals de voorbije zes jaar gebruikelijk was.  

Daar zij vernamen dat wij in 2013 over een lokaal zullen be-
schikken wensen zij de woensdag niet meer te blokkeren 
voor hun schutters. Van een zuur einde aan een goede ver-

standhouding gesproken. 

Voor de maanden februari en maart werd reeds naar een 
oplossing gezocht en gevonden in café AKSU te Peutie.  Daar 
kan getraind worden op dezelfde uren als in het tuchthuis, 
maar de afstand is beperkt tot 15 meter. Niet ideaal, maar er 

kan tenminste getraind worden. 
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Willem Tell niet meer welkom bij Arkebuze 
 



Twee van onze leden hebben besloten de boog aan de haak te hangen. Zij wensen dan ook hun boog 

tweedehands aan te bieden aan eventuele geïnteresseerden. 

Indien iemand interesse mocht hebben kan je steeds terecht bij Rik of Geert. 

Het bestuur van 
WTV wenst iedereen 
een voorspoedig en 
gelukkig 2013 !! 

Een spetterend 2013 gewenst !! 

Bogen te koop aangeboden 

Boog1: 
Riser SF-premium zwart 

Werparmen 66” - # 16 (SF-axiom) 

Met koffer, vizier Cartel, 6 pijlen Easton Jazz, spankoord, 

Pees, voorstabilisator, bogensteun, druktepunt. 

Prijs : € 150,00 (nieuwprijs €258,58) 

Aankoopdatum : 2011 

Boog 2: 

Riser SF-premium zwart 

Werparmen 68” - # 24 (SF-premium) 

Met kofffer, vizier SF-carbon, 3 pijlen Easton XX75, 

Spankoord, pees, voorstabilsator, bogensteun, druktepunt, 

Vingertab. 

Prijs : € 200,00 (nieuwprijs € 391,91) 

Aankoopdatum : eind 2011 


