Vereniging van handboogschutters
“EILANDSCHUTTERS”

Nieuwsbrief
Stuur uw kopij naar:

3D ronde Erfprins grandioos succes
Zondag 8 juni 2008, een zonovergoten
dag met weinig wind. Ideale omstandigheden voor de traditionele 3d Animal op
Fort Erfprins. Ook dit jaar had de organisatie er behoorlijk veel energie ingestoken en weer een parcours vol verrassingen opgetuigd. Met het aantal deelnemers rond de tweehonderd is het één
van twee grote 3D wedstrijden in de
regio. De deelname van de Eilandschutters viel dit jaar een beetje tegen,
slecht 5 schutters verschenen aan de
meet.

Dit waren bij de longbowers de veteranen Jan Prins en Willem Vlas en aspirant

Erik van Gils. Bij de recurve werd de
eer hooggehouden door
Esther en
Aad van Gils.
De uitslag
was een
beetje teleurstellend.
Jan Prins,
vorig jaar
nog eerste,
viel dit jaar
met een
vierde plaats net niet in de prijzen.
Zijn score was 409 punten terwijl
Willem Vlas met 365 punten beslag
legde op de 11e plaats. Erik van Gils
werd bij de aspiranten zeer verdienstelijk 11e met 301 punten.

eilandschutters@gmail.com
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Interessante informatie:

11 juni 20:00 uur vergadering van de Stichting

14 en 15 juni Texelronde
met op zaterdag een gezellige BBQ

1 juli pretendent Gert-Jan
Schoorl daagt de Keizer,
Henk Witte, uit.

20 juli voor de jeugd,
”vakantie animal”
Texelronde 2007

De cadetten recurve werd gewonnen
door Esther van Gils met 329 punten.
Tot slot eindigde Aad van Gils met
408 punten als 9e bij de heren recurve. Volgend jaar weer een kans.
In dit nummer:

Voorbereiding Texelronde in volle gang
De voorbereidingen voor
de Texelronde gaan onverminderd voort. Hieronder
volgen een paar belangrijke
tijden:

15:00 Odysseus geopend
voor inschrijvingen en aanmeldingen. Kampeerders
krijgen hun plaats toegewezen.

Vrijdag 13 juni De eerste
vrijwilligers beginnen met
het klaarzetten van de
nodige materialen voor de
opbouw ‘s avonds.

‘s Avonds om 19:00 uur
wordt onder leiding van
Bouwe Kuiper en Henk
Witte het veld opgebouwd.
Daarna is ‘s avonds de re-

creatie ruimte geopend.
Het schema voor de zaterdag en zondag vindt u op
de volgende bladzijde.
Mocht u nog een paar uurtjes over hebben en de
vereniging bij willen staan
geef u dan op via
eilandschutters@gmail.com
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Draaiboek Texelronde 2
2008

Draaiboek Texelronde 2008
Timeline
Datum
van
Activiteit
13-jun 15:00 Odysseus open controle inschrijvingen en toewijzen kampeerplaatsen
15:00 Baanindeling beschikbaar
15:00 Douches open etc.
19:00 Opbouwen en gereedmaken van het wedstrijdterrein
14-jun

7:00
8:00
9:00
9:00
10:00
12:30
13:15
13:30
16:45
17:00
17:00
18:00

6:30
15-jun 8:00
8:00
8:00
9:00
11:30
12:15
12:30
16:00
17:00
18:00
19:00

Ontbijten gasten
Bar open voor koffie etc.
Veldcatering opbouwen
Blazoenen ophangen
Shortmetric 50 meter
Lunchtime, bar open
Uitslagen bekendstellen
Short metric 30 meter
Uitslagen bekendstellen
BBQ'en
Visbakken
Bar open (sociaal)
Ontbijten gasten
Bar open voor koffie etc.
Veldcatering opbouwen
Blazoenen ophangen
Texelronde 35 meter
Lunchtime, bar open
Uitslagen bekendstellen
Texelronde 25 meter
Prijsuitreiking
Opruimen en afbouwen buiten
Macaroni voor vrijwilligers
Opruimen en afbouwen binnen

