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In volle gang
Rond 25 november heeft de flyer het
22 februari 2009 vindt de inmiddels daglicht gezien met als achtergrond
traditionele 3D Winter-animal plaats.
Archer Willem Beukers. Hij heeft dit jaar
(2008) de eerste prijs gewonnen bij de
Niet zoals voorgaande jaren in de Staasheren senioren Recurve. Het tempo
bossen maar in het speelbos ten Noorwaarmee de inschrijvingen binnen koden van De Koog. U zult zich afvragen
men is ongekend hoog. Binnen twee
wat er mis was met de oude locatie.
dagen waren er al 65 inschrijvingen
De staatsbossen
waarvan er zelfs een
Prijswinnaars 2008
hebben een paar
aantal al betaald hebnadelen. Als eerben. Dus eilandschutste wordt het
ters niet te lang wachterrein intensief
ten met opgeven want
gebruikt door
vol is vol.
andere sporters,
Over de organisatie en
met name wande benodigde hulpdelaars en mounwordt u op de hoogte gehouden. Er
tainbikers. Ten tweede is de parkeergekomt nog een dierenplakdag en er dielegenheid bij de Fonteinsnol beperkt.
nen de nodige hand- en spandiensten te
Met dat in ons achterhoofd zijn wij
worden geleverd. Kortom alles is in gang
(Bouwe Kuipers en Aad van Gils) op pad
gezet om er een schitterende dag van te
gegaan om het aangeboden terrein te
maken. Na afloop is er een gezamenlijke
bekijken. Voor hetgeen we voor ogen
maaltijd voor de vrijwilligers in de evahebben is het terrein te klein. Daarenteluatieruimte.
gen is er wel een Mega parkeerplaats.
Na een wandeling door het aanpalende terrein bleek er maar
één oplossing, vragen aan Texelcampings of we een deel van de
camping mogen gebruiken. Dat
is gelukt. Met de bossen en het
duinterrein hebben we de beschikking gekregen over een uitstekend stuk terrein waarin alle soorten
doelen geconstrueerd kunnen worden.

Jan Prins op training met jeugd
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The Wall of fame.
Van de bestuurstafel.
- pluimschieten
- buitenbaan
- komen en gaan
Tussenstand Regio
Competitie

Onze toekomst:
De jeugd

Pagina 2

Nieuwsbrief
Va n d e b e st u u rs ta fe l … … … … ……

Vrijdag 21 november heeft om 20:30
een besloten buitengewone ledenvergadering voor leden en ouders /
verzorgers van jeugdleden plaatsgevonden. Het bestuur heeft zijn uiterste best
gedaan om alle leden per brief te informeren. Mocht u desondanks geen brief
hebben ontvangen dan kunt u contact
opnemen met een van de bestuursleden of via eilandschutters@gmail.com

Komen en gaan………...Frank Oxener is
lid geworden van de vereniging. Evaline
van Weerlee en Pieter Duin hebben
hun lidmaatschap opgezegd.
Pluimschieten…..Jan
Thijsen gaat voor ons
weer de pluimpjes
maken. Dat was de
reden waarom er het
laatste jaar weinig
aandacht is besteed.

Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief
waren er al 65 inschrijvingen binnen
voor de Winter-animal 2009.

7 december is er in Amsterdam een
scoutingday voor jong handboogtalent.
De nieuwsbrief is ter informatie, er kun- De club gaat er heen met drie of vier
nen geen rechten aan worden ontleend. kandidaten. Wie weet…….

Buitenbaan……….Binnenkort verwachten we de goedkeuring van fase 1 van
de bouwaanvraag. Tot nu toe ziet het er
allemaal goed uit al heb je natuurlijk pas
zekerheid als de bouwvergunning binnen is. De lichten staan in ieder geval op
groen. Inmiddels is een tekenaar verzocht tekeningen te maken voor fase 2
van de bouwaanvraag. Begin januari
hopen we de detailplanning rond te
hebben met als streven dat de baan
voor de zomer geopend kan worden.
We zoeken nog baansponsors, bedrijven die voor een eenmalig bedrag een
baan willen sponsoren. Wie ideeën
heeft mag het zeggen.

Tussenstand regio-competitie per 1 december,
nog één schietavond te gaan
Aantal wedstrijden
Naam

verplicht gewenst

score
gem.

totaal

bonds#

Evert Bockom - Maas
Jaap Jager
Ben Moor
Gert-Jan Schoorl
Evaline van Weerlee
Frans Schrama
Edo Rutten
Johan Tromp
Ben Oostra
Patrick de Ridder
Bart Oostra
Aad van Gils
Pieter Duin
Henrike Andresen
Joop Seepma
Kees Bakker

0
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1
0
0
0
1
1
2
1
0
1
0
1
0
0

1
2
2
0
1
0
2
2
3
2
0
0
1
2
0
0

6,828
6,880
6,853
8,728
6,856
7,739
8,033
8,753
6,542
4,187
4,589
6,933
8,578
6,200
6,589
6,040

1229
1032
1028
1823
1234
1597
1205
1313
785
628
929
1248
1544
930
1344
906

117147
131834
133389
138360
140481
140744
140747
140750
141417
144208
150357
151072
151234
152674
154671
130474

Jan Prins

0

0

4,622

832

143930

3D Winter-animal 2008
25 december sluitingsdatum
nieuwsbrief
nummer 13

The wall of fame
Schiet drie tienen
maak een foto en
stuur deze naar de
redactie en je foto
komt hier……...

