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Schietavond van 18 september verplaatst naar 17
of 19 september.
De reden:
Texelaars kunnen een informatieavond
bijwonen over hoe men kleinschalig wind
energie kan opwekken.
Stichting Duurzaam Texel presenteert op
18 september de zogeheten ‘Own Urban
Windmill’ en de ‘Energyball’.

DonQI geven deze avond een presentatie.
Tijdens deze avond komen de technische
aspecten aan bod en in het programma is
voldoende ruimte om vragen te stellen.
Iemand van de gemeente geeft informatie over de wet- en regelgeving.
De ligging van Texel, waar wind doorgaans
een belangrijke rol speelt, maakt energieopwekking uit wind uiterst interessant.
Energyball en Own Urban Windwill zijn
ontworpen om in een gebouwde omgeving
optimaal te presteren.

De gemeente heeft als doel om in 2020
volledig in eigen energiebehoefte te voorzien. Om dit te kunnen realiseren, zal men
vele bronnen moeten aanboren.

De windmolens zijn veel stiller en compacter dan de windmolens die er tot nu
toe zijn. Onder normale omstandigheden
kan een windturbine tussen een kwart en
driekwart aan energie voor een huishouden leveren.

In de bebouwde omgeving is een kleine
windmolen één van de mogelijkheden om in
de eigen energiebehoefte te voorzien.

De windturbine is veilig en heeft geen
milieuvergunning nodig, in sommige gevallen echter wel een bouwvergunning.

De stichting wil zowel bedrijven als particulieren informeren over de voor- en nadelen van kleinschalige windenergie.

De avond begint om 19.30 uur in schietsportcentrum Odysseus aan de Emmalaan.

Steven van der Waerden van Home Energy
en Vincent Wegner en Robert Snijder van

Bovenstaande tekst is van Edo Kooiman,
gelezen op http://www.texel-plaza.nl/
nieuws/

Stuur uw kopij naar:
eilandschutters@gmail.com
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Van de bestuurstafel………………
Buitenbaan
10 september heeft er overleg plaatsgevonden tussen
de KTF en het bestuur van
de Eilandschutters. Onderwerp van gesprek was de
door de KTF ingediende
zienswijze over de buitenbaan. Het was in ieder geval

goed om te vernemen dat zij
niet per definitie tegen de
buitenbaan zijn. Na op constructieve en heldere wijze
met elkaar van gedachten
gewisseld te hebben is een
stappenplan afgesproken dat
binnen 14 dagen dient te
worden uitgewerkt. Stap 1.
is een brief naar de gemeente om de besluitvorming met

twee weken op te schorten
(is inmiddels gebeurd). Stap
2. is het onderzoeken aan
welke eisen de afrastering
achter de schutters dient
te voldoen. Als dat wezenlijk
anders is dan de 4.20 meter
hoge schutting die er nu op
tekening staat dan wordt de
baan gedraaid. Mocht de
achterwand een schutting

Schietavond van 18 september verplaatst naar 17 1
of 19 september.
Buitenbaan

1

Interessante informatie:

1

Training door HansDieter Linke, Duitse A
trainer.
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worden van 3,20 meter hoog dan wegen
de voordelen voor KTF niet op tegen
onze nadelen en zullen wij het plan laten
zoals het is. Wij hopen
natuurlijk op het eerste want een goede
relatie met de buren
vindt het bestuur van
wezenlijk belang. Wij
houden u op de hoogte.

Werparmen stellen van Greenhorn

Interesse?
Waar:

Bij ons op Texel!

Imbussleutel M4

Om de lat
zwaarder te
Voor wie:
Recurve-schutters,
maken gegeen absolute beginners, gevorderde
bruikt u een
jeugd kan wel. Let op: de cursus wordt
inbussleutel
gegeven in het Duits of Engels.
M4 zoals aangegeven op de
Wat kost het:
De prijs wordt nader bepaald. Het bestuur heeft beslo- foto en draait deze met de wijzer van
de klok mee. Lichter maakt u hem
ten en deel van de kosten voor haar
rekening te nemen en gaat proberen ook door tegen de wijzers van de klok in
sponsorgelden aan te trekken.
te draaien.
Wanneer:

15 en 16 november

Inbussleutel,los te draaien schroef
Wat doen we:
Zaterdag materiaalkunde, schiettraining en ‘s avonds DVD, Dezelfde sleutel kunt u gebruiken om
een lat die
einde 21:00.
Zondag schiettrai“off center”
ning en eindbespreking, einde 17:00
staat terug te
Door Henrike Andresen
centreren.
Aanmelden:
Tot 15 oktober bij
Beste schutters,
Daartoe
mij, e-mail andresen@nioz.nl of bellen
de handboogtrainer van mijn vader en
draait u eerst
310053 (inspreken). Er is plek voor
adviseur in de winkel waar ik mijn boogde schroef
maximaal 16 deelnemers.
uitrusting gekocht heb, Hans-Dieter
volledig los, zoals in de foto en daarna
Linke, vertelde dat hij ook verenigingen
kunt u door de inbussleutel te draaien
Naschrift van het bestuur: Onze Vz,
bezoekt om opleiding en training te gede excentrische cilinder van plaats verBouwe Kuiper heeft een en ander onven. Dat leek mij voor onze vereniging
anderen. Als u originele Greenhorn latderzocht en wij steunen dit voorstel
een goed idee, voor wat nieuwe impulsen
ten gebruikt is dit
ten zeerste. De detailregelingen woren het niveau te verhogen. Hij is al 30
onnodig.
den via de nieuwsbrief bekendgesteld
jaar actief in de boogsport en ADus schroom niet en geef je op bij Hentrainer van de „Deutscher SchützenExcentrische
rike of
bund“. Hij geeft heel goed instructie en
cilinder
gaat bijvoorbeeld in op de bijzonderheden van je lichaam etc.
eilandschutters@gmail.com
Training door Duitse
trainer A (Olympisch
niveau

Achterwand.
Om de achterwand gelijkmatig te laten slijten is de baan indeling tijdelijk veranderd. In plaats van 8 banen
worden er zeven gebruikt. Deze banen bevinden zich tussen de originele baannummering. De nummers zijn
al verhangen.

The wall of fame

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

