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Trainingsdagen
De trainingsdagen voor de maand juni zijn
als volgt:
1 juni Aad van Gils en Jan Prins
3 juni Aad van Gils en Jan Prins
8 juni Geen training in verband met 3D
Animal op Fort Erfprins.

Rectificatie nieuwsbrief 1
Wat wij u niet willen onthouden is dat
tijdens de gecombineerde SPA op 24
mei door Dirk Klein en andere leden van
de sportschutters geassisteerd is bij
de catering en Bar-diensten.

Lichtgewicht Doelpakken

10 juni Aad van Gils en Bouwe Kuipers
15 juni Geen training in verband met
Texelronde
17 juni Gert-Jan Schoorl en Jan Prins
22 juni Aad van Gils en Bouwe Kuipers
24 juni Aad van Gils en Jan Prins
29 juni Gert-Jan Schoorl en Jan Prins

Een aantal leden van de vereniging is
momenteel in Engeland. Niet om de
edele kunst van het boogschieten te
beoefenen maar om een historisch pad
langs de grens met Wales en Engeland
te volbrengen (te voet). Deze leden
zijn Gert –Jan Schoorl, Bouwe Kuipers
en Jan Heine. Langs de route zijn zij
op een handboogshop gestuit waar
lichtgewicht doelpakken worden verkocht. Een en ander ziet er veel belovend uit. Besloten is om een aantal van
deze pakken aan te schaffen en tijdens
de Texelronde uit te testen.

Voorbereiding Texelronde in volle gang
De voorbereidingen voor
de Texelronde lopen voorspoedig. Bij het schrijven
van deze nieuwsbrief hadden 85 mensen zich ingeschreven van meer dan 10
verenigingen. Binnen het
bestuur hebben we de taken verdeeld om ervoor te
zorgen dat het een gezellig
en zorgeloos evenement

wordt.
Gekozen is voor de navolgende taakverdeling:
Catering: Wordt gedaan
door Hennie en Ben Oostra
bijgestaan door een aantal
vrijwilligers die zich reeds
hebben opgegeven. Onder
het motto vele handen maken licht werk kunnen we

nog wel een paar mensen
gebruiken. Materiaal en
opbouwen wordt gedaan
onder leiding van Bouwe
Kuipers en Henk Witte. De
wedstrijdleiding berust
bij Aad van Gils. Als
scheidsrechter treden op.
Aad van Gils, Evalien van
Weerlee, Henk Witte en
Gert-Jan Schoorl.

27 mei 2008

Interessante informatie:
☺ 8 juni 3D animal Fort Erfprins
☺ 10 juni Pluimschieten
☺ 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”
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