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Wij wensen u een gezond en sportief 2015!

Oproep
Kalender 2015
Januari
6 25m1p Recurve
27 25m1p Recurve
Februari
22 25m1p Jeugd
24 25m1p Compound
Maart
18 Verkiezingen Provinciaal
Staten en Waterschappen
19 Clubkampioen-schappen
indoor
April
4 Paaszaterdag
27 Koningsdag
Mei
Juni

Voor jullie ligt het tweede
nummer van de nieuwsbrief.
Gemaakt voor en door de
leden. Zoals jullie weten zijn
diverse commissies actief om
iets moois voor onze vereniging te betekenen. Deze commissies hebben ook jouw
steun nodig! De tijd die jij er in
steekt bepaal je in principe
zelf, maar het spreekwoord
zegt: vele handen maken licht
werk. Het hoeft echt niet veel
te kosten en met een paar uur
per maand kan er al veel gedaan worden. Doe mee en
maak er samen een gezellige
vereniging van waarbij we
zoveel mogelijk leden kunnen
betrekken.

Accommodatie
In het najaar heeft Rinie Verstappen de oranje bankjes
voor ons gebouw weer van
een nieuwe verflaag voorzien.
Tijdens een rondgang is er

Competitie (vervolg)
Op onderstaande foto staan
achteraan Jelle Geraets, Lars
Smolders, Nico Thijs en Jelle
Verest en vooraan Dragos
Georgesku en Ben van de
Linden
Ben en Dragos hebben hun
debuut gemaakt en deden dat
niet onverdienstelijk. Bij de
aspiranten t/m 10 jaar werd

een lekkage in het dak ontdekt. Gelukkig hebben wij een
meester dakdekker, Dick van
Hemert, in onze gelederen.
Samen met Hans Wijnen heeft
hij de lekkage en daarmee
erger verholpen. Theo Kersten
heeft deze (na)zomer ons gras
gemaaid. Gezien het goede
weer heeft hij bijna wekelijks
het gras moeten bijhouden.
Theo, bedankt! Rinie Verstappen en Hans Wijnen hebben
de aanhanger helmaal gebruiksklaar gemaakt. De aanhanger wordt gebruikt om de
drankvoorraad op peil te houden. De aanhanger is ook
beschikbaar voor leden voor
andere doeleinden, info bij
Hans Wijnen.

Competitie
De reguliere indoor competitie
is ten einde en het eerste
recurve team is kampioen in
de A-klasse geworden! De
felicitaties gaan uit naar: Betty
van Zandvoort, Rick Stevens,
Dragos eerste (!) met een
gemiddelde van 6,85 per pijl.
Ben werd bij de aspiranten 11
en 12 jarigen 4e met een
gemiddelde van 6,78 per pijl.
De 25m1p competitie is alweer onderweg. Wil je de scores van de RvO schutters vol-

gen ga dan naar de NHB site
www.handboogsport.nl.

Theo Kersten en Aart
Wortman.

Het tweede recurve team is
4de in de B-klasse geworden.
Naast de individuele compound schutters hebben ook
jeugdschutters deel-genomen.

Mededelingen
-- De gemeente Heeze-Leende
heeft ons weer benaderd voor
het inrichten van een stemlokaal in onze accommodatie.
Op 18 maart staan de verkiezingen voor de Provinciale
Staten en de Waterschappen
op het programma. Theo Peperkamp heeft zich kandidaat
gesteld voor stembureaulid en
Gerben Smit als teller. Ook dit
jaar willen we tijdens deze
verkiezingen een barbezetting
maken. Wil je meedoen geef
je dan op bij het bestuur.
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Eindstand indoor
recurve individueel
Gerben Smit, kl. 2, 9e,
gem 8,23
Theo Kersten, kl. 3, 6e,
gem 8,59
Martijn v Lankvelt, kl. 3,
11e, gem 8,23
Rick Stevens, kl. 4, 1e,
gem 8,8
Aart Wortman, kl. 4, 3e,
gem 8,6
Betty v Zandvoort, kl. 5,
12e, gem 7,73
Jelle Verest, kl. 6, 5e,
gem 7,79
Theo Peperkamp, kl. 6,
13e, gem 7,46
Lars Smolders, kl. 6,
14e, gem 7,24
Kees v Meel, kl. 7, 7e,
gem 7,5
Jelle Geraets, kl. 8, 5e,
gem 6,55
Nico Thijs, kl. 8, 8e, gem
6,19
Dragos Georgescu, asp
t/m 10 jaar, 1e, gem
6,85
Ben vd Linden, asp. 1112 jaar, 4e, gem 6,78
Dave vd Kruijs, asp. 1112 jaar, 12e, gem 4,68

Eindstand indoor
compound individueel
Hareld Stas, kl. 1, 5e,
gem 9,55
Martine Couwenberg, kl.
1, 7e, gem 9,53
Harrie Smulders, kl. 2,
5e, gem 9,35
Hans Wijnen, kl. 3, 8e,
gem 8,96
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Clubkampioenschap
25 mtr.-1 pijl op zaterdag 13 december
2014

Kerstschieten op 20
december 2014

Traditiegetrouw wordt er in
december gestreden om de
titel clubkampioenen 25
mtr. over het afgelopen jaar.
Voor deze wedstrijd wordt
aan de hand van de
gemiddelde score over
2014, bepaald in welke
klasse men wordt ingedeeld.
Uitslag na 25 pijlen:
Klasse 1: Aart Wortman:
224 p. 1e plaats (10x9),
Theo Kersten: 224 p.
(9x9),Riet v.d. Vleuten: 209
p., Betty van Zandvoort: 186
p.
Klasse 2:Theo Peperkamp:
208 p. (1e plaats), Henry
Thijs: 185 p., Kees van
Meel: 178 p., Rinie Verstappen: 173 p.
Klasse 3:Frans van Bree:
175 p. (1e plaats), Dragos
Georgescu: 166 p.
Compound:Harrie Smulders:
227 p. (1e plaats), Hans
Wijnen 227 p.

Koppeltoernooi 2014.
Dit jaar ging het koppeltoernooi van start met 17 koppels.
Jong en oud had zich hiervoor
ingeschreven. De organisatie
was in handen van de
evenementencommissie, Willy
Valkenburg, Ruud Snoeijen en
Hans van der Vleuten.
De baanindeling en de schietbriefjes lagen klaar en na een
uitleg door Willy Valkenburg
en Hans Wijnen kon de
wedstrijd beginnen. Het was al
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Mededelingen (vervolg)
- De evenementen commissie
kan terugkijken op een zeer
geslaagde ‘schieten in kerstsfeer’. Op deze druk bezochte
zaterdagavond konden de
leden genieten van kerstbrood
en stokbroodjes geitenkaas,
geschonken door Saanenhof
van de familie Wanders.
- De jeugdcommissie heeft
een goedbezochte filmavond
verzorgd waarbij twee films
werden vertoond
- De actie “Steuntje in de rug”,
georganiseerd door Rabobank
Dommelstreek, heeft onze
vereniging 112 euro opgeleverd. Dank aan alle leden die
op ons gestemd hebben!

snel duidelijk dat er talenten
aanwezig waren bij de partners van onze leden, de 9 en
de 10 werd regelmatig
geschoten.
Leden van RvO schoten 15
pijlen en de partners schoten
20 pijlen.
Hans Wijnen en John Verstappen behaalde met een totaal
van 322 punten de 1e prijs bij
de teams.
Judith v.d. Palen scoorde het
hoogst in de finale en won
daarmee de 1e prijs bij de
dames en Johan v. Bree ein-

Zaterdag 20 december vond
het jaarlijkse kerstschieten
plaats bij Handboogvereniging
Rozen van Oranje. D’n Doel
was geheel gehuld in
kerstsfeer door alle mooie
kerstversieringen en lekkernijen. De hapjes waren
gedoneerd door ons lid Jan
Wanders van geitenboerderij
Saanenhof, waarvoor dank! Er
was sprake van een grote
opkomst van jonge leden,
leden en supporters. Na het
schieten bleef menigeen nog
kletsen onder het genot van
een drankje en hapje, in de
vorm van een kerststol, toastje
met geitenkaas, worstje of
blokje kaas. Anderen verruilden de blazoenen voor krijt
en scoreborden om nog een
kaartje te leggen. Al met al
een geslaagde avond. Iedereen kijkt verder uit naar de
volgende avond waarbij we
gezamenlijk zullen genieten
van zelfgemaakte oliebollen!
digde na een zeer spannende
strijd in de finale als 1e bij de
heren.
De poedelprijs was voor Francien en Theo v.d. Eijnden.
Piet Scheepers stond deze
avond weer achter de bar en
de commissie had nog voor
kaas en worst gezorgd.
Het was een gezellige en
geslaagde avond en zeker
voor herhaling vatbaar.

