
Reisverslag Offas 
Dyke trip…. 

Jullie wisten al dat een kleine delegatie be-
staande uit Jan Heijne, Gert-Jan Schoorl, 
Engelandkenner Maarten Mulder, en onder-
getekende eind mei-begin juni naar Offas 
Dyke in Wales zijn geweest. We hebben daar 
veel gezien en meegemaakt!  
Op weg erheen kwamen we langs Hastings, 
waar in 1066 een enorme invasiemacht van 
Normandiers landde. Dit waren Vikingen, die 
200 jaar eerder west Frankrijk van de Fran-
se Koning in leen hadden gekregen om het 
tegen verdere invallen vanuit zee te bescher-
men. Deze Vikingen waren inmiddels helemaal 
Frans geworden, op hun keiharde strijdme-
thoden na. We hebben even bij de kapel van 
Battle vlak boven Hastings gestaan, waar de 
laatste echte Engelse koning Harold God-
winson een pijl in zijn oog kreeg en van zijn 
paard stortte,  waarna de Normandiers de 

8000 geschrokken Angelsaksers aan 
spaanders hakten en heel Engeland onder 
de voet liepen. Ze hebben zich daarna 
met de bevolking vermengd en dat zijn de 
Engelsen geworden, die later hun oude 
gebied in west Frankrijk absoluut niet los 
wilden laten, waardoor weer de Honderd-
jarige Oorlog is ontstaan waarbij de En-
gelsen keer op keer naar Frankrijk trok-
ken om er verschrikkelijk huis te houden 
met hun longbows (b.v. in 1415 bij Azin-
court, uiteraard in Normandie). 
We staken bij Bristol over naar Wales, 
om alweer in een historisch oorlogsge-
bied terecht te komen: Offa's Dyke. 
Hier speelde zich 300 jaar eerder de 
strijd af tussen de Kelten en de An-
gelsaksers, die bijna heel Engeland had-
den ingenomen nadat de Romeinen er weg 
waren gegaan en die er de baas zouden 
blijven tot het rampjaar 1066 (zie bo-
ven).  

  

 Huuroverkomst  
BUDOKAY 

De stichting heeft een huur-
overeenkomst gesloten met  
Budokay Texel.  
Zij maken gebruik van de 
handboogzaal op maandag-
avond en dinsdagmiddag. 
Hierdoor moesten de lucht-
schutters naar de vrijdag-
avond wat ten koste ging van 
de leden die op vrijdagavond 
de handboogsport beoefen-
den.  
Omdat de vrijdagavond niet 
tot onze reguliere schiet-
avonden behoort kon hier 
weinig aan gedaan worden. 

 

Nader overleg met de 
schietsportvereniging heeft 
geleid tot de volgende  op-
lossing. De luchtschutters 
zijn rond 20:00 —20:15 ge-
reed met hun trainingen.  
Daarna kan om 20:30 de zaal 
weer gebruikt worden voor 
het handboogschieten.  
Het verzoek aan een ieder 
die op vrijdag schiet is om 
hier rekening mee te hou-
den. 
Daarnaast is deze avond niet 
bedoeld om vrij te schieten, 
maar om serieus te trainen 
onder deskundige leiding van 
gecertificeerde trainer(s). 

 

Buitenbaan 
De aanvraag voor de 
aanleg  van de buiten-

baan  is 3 maanden geleden 
formeel in behandeling ge-
nomen.  
Om de aanvraag bouwver-
gunning goed te kunnen keu-
ren is er een wijziging van 
het bestemmingsplan nodig. 
De gemeente heeft besloten 
haar medewerking te verle-
nen aan een vrijstellingspro-
cedure ex art. 19 lid 2, Wet 
ruimtelijke Ordening. 
Aangezien de KTF op 25 juli 
tegen deze procedure hun 
zienswijze hebben inge-
diend, vindt 11 september 
overleg met KTF hierover 
plaats. Wij houden u op de 
hoogte. 
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Wales was echter nog niet veroverd en 
daar woonden dus nog de levensgevaar-
lijke Kelten, de oudste bewoners van de 
Britse Eilanden. Wales wordt gezien als 
land van oorsprong van de longbow 
waarmee deze Kelten een hardnekkige 
guerrilla tegen de Angelsaksers bleven 
volhouden. De toenmalige Angelsaksi-
sche koning Offa besloot dat er dan 
maar een 240 km lange muur (op sommi-
ge plaatsen is die nog 8 meter hoog) 
gebouwd moest worden tussen Wales en 
Engeland: Offa's Dyke. Vlak bij het 
begin van deze dyke vonden we in het 

dorpje Crick de fantastische boogwin-
kel van de Welch Archery Association 
(Foto 1) die zeer actief is, want in 
Wales zijn ze allemaal nog steeds sta-

pel gek op boogschieten. We zagen hier 
ook de kunststof doelpakken in de prak-
tijk op een schietbaan staan (Foto 2) 
met vele duizenden kleine putjes er in 
maar zo te zien nog steeds prima in 
orde (Foto 3). Toen we ons omdraaiden 
bleken we uit te kijken over een wat 
merkwaardige 3D-range (Foto 4). Ken-
nelijk oefenen ze in Wales nog steeds 
op Angelsaksers... waar ze net als in 
Ierland en Schotland niet over te spre-
ken zijn. Tegen ons waren ze echter 
enorm vriendelijk, want ze hadden tot 
ons geluk totaal niet in de gaten dat wij, 
Maarten, Gert-Jan, andere Jan en ik, 
onvervalste exemplaren van Angelsaksi-
sche afkomst zijn (Foto 5)! 
 

Foto 5 

Foto 2 

Foto 4 

Foto 3 

Achterwand. 
Om de achterwand  gelijkma-
tig te laten slijten is de baan 
indeling tijdelijk veranderd. 

In plaats van 8 banen worden er ze-
ven gebruikt. Deze banen bevinden 
zich tussen de originele  baannumme-
ring. De nummers zijn al verhangen. 

Ook drie tienen geschoten, stuur uw foto naar eilandschutters@gmail.com  

The wall of fame 

Toeristen schieten en vakantiekaart succes. 
Tijdens de zomermaanden is er op zondag ge-
schoten door toeristen en scholieren met een 
vakantiekaart. Ook dit jaar  was er behoorlijk 
animo en is het een aantal zondagen gezellig 
druk geweest. Daarnaast is het ook goed voor 
de clubkas. Het verenigingsbestuur bedankt de 
mensen die dit mogelijk hebben gemaakt. 
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Jeugdtrainingen Evenementenkalender 
Datum Wedstrijd/evenement 

dinsdag 16 september 2008 Regiocompetitie schietavonden 

donderdag 18 september 2008 Vergadering Stichting 

dinsdag 23 september 2008 Regiocompetitie schietavonden 

dinsdag 30 september 2008 Regiocompetitie schietavonden 

donderdag 2 oktober 2008 Vergadering Eilandschutters 

dinsdag 7 oktober 2008 Regiocompetitie schietavonden 

donderdag 9 oktober 2008 Leden vergadering 

dinsdag 14 oktober 2008 Regiocompetitie schietavonden 

donderdag 16 oktober 2008 Vergadering Stichting 

dinsdag 21 oktober 2008 Regiocompetitie schietavonden 

zaterdag 25 oktober 2008 Nieuwsbrief 

dinsdag 28 oktober 2008 Regiocompetitie schietavonden 

dinsdag 4 november 2008 Regiocompetitie schietavonden 

dinsdag 11 november 2008 Regiocompetitie schietavonden 

dinsdag 11 november 2008 TBC Portsmouthronde 

donderdag 13 november 2008 Vergadering Eilandschutters 

dinsdag 18 november 2008 Regiocompetitie schietavonden 

donderdag 20 november 2008 Vergadering Stichting 

dinsdag 25 november 2008 Regiocompetitie schietavonden 

zaterdag 29 november 2008 Nieuwsbrief 

dinsdag 2 december 2008 Regiocompetitie schietavonden 

dinsdag 9 december 2008 TBC Portsmouthronde 

donderdag 11 december 2008 Vergadering Eilandschutters 

maandag 22 december 2008 Nieuwsbrief 

zondag 4 januari 2009 Nieuwjaarsversiering 

dinsdag 13 januari 2009 TBC Portsmouthronde 

dinsdag 20 januari 2009 Wintercompetitie Eilandschutters 

dinsdag 27 januari 2009 Wintercompetitie Eilandschutters 

dinsdag 3 februari 2009 Wintercompetitie Eilandschutters 

dinsdag 10 februari 2009 TBC Portsmouthronde 

zondag 15 februari 2009 Valentijnverschieting 

dinsdag 17 februari 2009 Wintercompetitie Eilandschutters 

zondag 22 februari 2009 Winteranimal 

dinsdag 24 februari 2009 Wintercompetitie Eilandschutters 

dinsdag 3 maart 2009 Wintercompetitie Eilandschutters 

dinsdag 10 maart 2009 TBC Portsmouthronde 

zondag 29 maart 2009 Oestertoernooi 

dinsdag 7 april 2009 Hofnarverschieting 

zondag 19 april 2009 Beach rovingmark & Cloutverschieting 

zaterdag 20 – 21 juni 2009 Texelronde 


