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Jaarverslag 2013

Aan
de leden
hoofdsponsors
sponsors
donateurs

Nijnsel, 10 februari 2014

Wij bieden u hierbij het jaarverslag aan over 2013.
Dit was ons jubileumjaar vanwege het 125 jarig bestaan van onze vereniging. Het verslag heeft vanwege dit
heugelijke feit een andere opzet gekregen. Met dank aan de “Commissie 125” die de feestelijke activiteiten heeft
verzorgd en daarover een eigen verslag heeft gemaakt.
Hoewel we maar een club zijn met een betrekkelijk klein aantal leden, zijn we tevreden. Zowel sportief als
financieel zijn we gezond gebleven. Dat komt zeker ook door de goede sfeer binnen de club.
Wij bedanken de twee hoofdsponsors, de sponsors en donateurs voor hun financiële bijdrage en andere vormen
van ondersteuning.
Wij hopen dat u dit jaarverslag met veel genoegen zult lezen.

Met groeten
Namens het bestuur,
Jan van der Aa, voorzitter
Hennie van Rooij-Iding, secretaris			
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Leden
Ledenbestand per 31 december 2013
Hennie van Rooij heeft zich bereid verklaard om secretaris van de vereniging te worden. Omdat een bestuurslid lid
moet zijn van de vereniging is zij als zodanig ingeschreven en bij de NHB aangemeld.
Evenals vorig jaar mochten wij in de laatste maanden van het verenigingsjaar een nieuw lid inschrijven: Tom van
den Brand uit Schijndel, broer van Martien; ziet de handboogsport als een welkome vrije tijdsbesteding.
								
Vrouwen veteraan recurve			
2
Mannen senior recurve				
3
Mannen veteraan recurve			
18
Mannen junior recurve				
1
Totaal						24
Aspiranten: t/m 12 jaar; Junioren: 13 t/m 17 jaar; Senioren: 18 t/m 50 jaar; Veteranen: 50 jaar en ouder.
Sponsors per 31 december 2013
Hoofdsponsors					 2
Sponsors					12
Donateurs					 5
In de loop van het jaar ontvingen we het bericht, dat Roxs Elektro per 2014 stopt als sponsor.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit:
			
Voorzitter: 		
Jan van der Aa
Secretaris:		
Hennie van Rooij-Iding
Penningmeester
Theo Sanders
Commissaris		
Gerrit Swinkels, bar/demonstraties en evenementen
Commissaris		
Toon Relou, materieel/onderhoud
Commissaris		
Johan Schepers, wedstrijdleider
Op de Jaarvergadering van 25 februari 2013 is Hennie van Rooij als secretaris Mies van den Bersselaar opgevolgd
en is Johan Schepers gekozen tot wedstrijdleider. Toon Relou werd herkozen als commissaris.
Het bestuur vergaderde in 2013 op: 7 januari, 4 februari, 8 maart, 6 mei, 3 juni, 2 september, 7 oktober, 4
november en 2 december. De verslagen van de vergaderingen werden per email aan de leden toegezonden.
Leden, die geen internet hebben, kregen de verslagen op papier.
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125 Jarig bestaan vereniging
De jubileumcommissie, bestaande uit Riky van Acht, Ad van Aarle, Stefan Neuteboom, René van Rooij, Johan
Schepers en Gerrit Swinkels, heeft over haar activiteiten een verslag gemaakt. Dit verslag is hierna opgenomen.

Accommodatie
Onderhoud

De wat grotere onderhoudswerkzaamheden zijn beperkt tot het repareren van de pijlenvangers. Omdat bij veel
regen regelmatig de dakgoten overliepen is het mos op de golfplaten verwijderd.

Beamer

Via de onderwijsorganisatie, SKOSO, hebben we een beamer met een digitaal schoolbord kunnen kopen. In alle
basisscholen wordt de bestaande apparatuur vervangen door meer moderne exemplaren. We kunnen op deze
manier afbeeldingen presenteren en digitaal tekenen. Zoiets komt altijd van pas bij het geven van schietinstructie.

Parkeren

Onverwachts kregen we van de gemeente de mededeling, dat de straat Eimbert op de schop zou gaan: de
riolering werd vervangen en de klinkers door asfalt. De nieuwe straat zou worden ingericht zoals de Industrieweg
met hoge trottoirbanden. De hoge banden moeten voorkomen dat er op straat geparkeerd wordt. De aanvankelijk
geplande parkeerstrook langs de grond van Theo van Esch was van de baan. Daarmee ontstond voor ons het
probleem, dat wij aanzienlijk minder parkeergelegenheid zouden krijgen. Uiteindelijk heeft het gemeentebestuur
besloten om bij ons vijf nieuwe plaatsen aan te leggen. Wij hoefden daarvoor niet de gebruikelijke € 240,00 per
plaats te betalen. Aan de kant van de Industrieweg komen nog drie plaatsen langs de trafokast.
Dat was nog niet alles. Vanuit Nijnsel was al lang de roep om het vrachtverkeer uit de kom van Nijnsel om te leiden
via het bedrijventerrein. De gemeente hield een proef van drie maanden. In de loop van 2014 valt de beslissing
over een blijvende situatie en over de instelling van een parkeerverbod op Eimbert. Als dat doorgaat, hebben we
nog minder parkeergelegenheid. Daarvoor wil de gemeente ons twintig parkeervergunningen geven om uit te
delen aan onze bezoekers.

Horeca en paracommercie

Vanwege de landelijke wetgeving tegen alcoholmisbruik en het tegengaan van paracommercie heeft het
gemeentebestuur eind 2013 de regels verscherpt voor sportkantines en andere culturele accommodaties die
niet te boek staan als een horecabedrijf en ook niet als zodanig zijn bestemd. Met deze regels wil de gemeente
voorkomen dat in deze gebouwen activiteiten plaatsvinden die thuis horen in een horecabedrijf. In al deze
gebouwen mogen jaarlijks 10 zogeheten clinics worden gehouden die verband houden met de sport. Pure feestjes
voor personen die geen binding met de vereniging hebben, zijn uitgesloten. Dit aantal zal voor ons wel voldoende
zijn.
De nieuwe landelijke horecaregels verplichten ook om deskundig personeel achter de bar te hebben. Dit is vooral
bedoeld om het schenken van alcohol aan personen onder de 18 jaar tegen te gaan. Hennie van Rooij is in
december geslaagd voor het diploma ‘Sociale Hygiëne’.

Overige activiteiten
AED

Jan van der Aa, Hennie van Rooij en Gerrit Swinkels hebben deelgenomen aan de herhalingscursus voor het
hanteren van de AED.
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Dommelbode

In de Dommelbode hebben we bijna voor elke aflevering verslag gedaan van onze activiteiten.
Pieter Breugel
Het gebruik van onze accommodatie en de verzorging van de bardienst door Pieter Breugel verliep zonder
problemen.

Gasten

Het aantal gasten dat we dit jaar hebben gehad is stabiel gebleven ten opzichte van vorig jaar. De meeste waren
gekomen vanwege een festiviteit van een van onze leden. Eén gezelschap was gekomen vanwege een door ons
aangeboden kavel voor de Nijnselse Goederen- en Dienstenveiling. Tevredenheid was er alom.

IVN, afdeling Sint-Oedenrode

Het IVN heeft voor het derde jaar zijn bijeenkomsten bij ons gehouden. Dertien keer was er een bijeenkomst.

Dorpsraad

De Dorpsraad had in de personen van Jan van der Aa en Jan van Acht twee vertegenwoordigers van onze
vereniging: Jan van der Aa als voorzitter en Jan van Acht als lid van de raad en van de werkgroep Voorzieningen.
In december liep de zittingsperiode voor Jan van der Aa af. Omdat hij zich niet meer herkiesbaar stelde heeft
hij zijn functie overgedragen aan René Voss. Jan van Acht blijft lid van de Werkroep Voorzieningen en lid van de
Dorpsraan; Jan van der Aa blijft lid van de Werkgroep Dorpshart.

BBN+K

Van de Belangenvereniging Bedrijventerreinen Nijnsel en De Kampen hebben we als lid regelmatig informatie
ontvangen over het bedrijventerrein en de beveiliging.

Sjors Sportief

Het scholenproject Sjors Sportief is andermaal een mislukking geworden. Slechts één jongen heeft zich
aangemeld. Wij hebben hem doorverwezen naar Concordia en Ontspanning. De ouders vonden dat een goede
oplossing. We hebben besloten om niet meer mee te doen met dit project.

Website

John Oosterbaan blijft de website vernieuwen als tenminste daarvoor informatie beschikbaar is. Het nieuws van
de NHB komt automatisch op onze website te staan.

Cursus ‘Start Handboogsport’

De NHB heeft alle verenigingen de mogelijkheid geboden om de cursus ‘Start Handboogsport’ te organiseren
voor beginnende handboogschutters. De cursus omvat acht bijeenkomsten van 1,5 uur en moet worden gegeven
door een gediplomeerder trainer. Deelnemers moeten € 69,00 bijdragen in de kosten. Dit is overigens een landelijk
gegeven.
Van de NHB hebben wij posters en flyers ontvangen met onze naam er op. Om het helemaal compleet te maken
heeft de bond er lespakket bijgevoegd dat bijzonder interessant is. Erik Sanders van handboogvereniging Pieter
Breugel heeft ons verzoek aangenomen om de cursus te geven.
In november hebben we via de plaatselijke kranten TV Meierij de cursus aangekondigd. Op onze website staat het
inschrijvingsformulier. De posters zijn opgehangen bij de Nijnselse sportverenigingen en in de sportgebouwen van
Sint-Oedenrode.
Helaas hebben wij geen enkele reacties ontvangen. Dit baart toch wel zorgen.
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Promotie handboogsport

In het voorbije jaar hebben we op veel manieren onze sport ‘aan de man’ proberen te krijgen. Voor kinderen heeft
Ad van Aarle een paar houten beweegbare fantasiedoelen gemaakt. Nieuw zijn de kinderbogen met pijlen die zijn
voorzien van een rubber bol. Daarmee kunnen zij op alle mogelijke voorwerpen schieten zonder schade aan te
richten.

Koningspelen

De bekende spelletjesdag op Koninginnedag had dit jaar een compleet andere vorm gekregen vanwege de
koninklijke troonswisseling. De basisschool had Nijnselse sportverenigingen uitgenodigd om kinderen met de
sport kennis te laten maken. Vrijdag 26 april was het vanwege de overvloedige regen allesbehalve een koninklijke
sfeer. Ad van Aarle, Freddy van Lieshout, Toon Relou en Johan Schepers hadden een ‘schiethoek’ opgesteld. De
twee fantasiedoelen kwamen prima van pas. Ondanks de regen hadden de kinderen veel lol. Maar toch werd het
evenement om 11.30 uur afgebroken vanwege de regen.

‘Kom maar Achterom’

Een week later kregen we weer de gelegenheid om de sport onder de
aandacht van het publiek te brengen. Het jaarlijks Roois evenement
‘Kom maar achterom’ laat bezoekers kennis maken met alle mogelijke
groenactiviteiten. Zo ook bij de wijngaard van onze sponsor Van
Boxmeer. Bram van den Bersselaar en Stefan Neuteboom hadden in de
wijngaard een paar doelen opgesteld. Weer waren het de kinderen die
geen genoeg kregen van het schieten. Bram en Stefan hadden er hun
handen vol aan. Zij werden in hun ‘instructie’ afgewisseld door Riky en
Jan van Acht en Jan van der Aa.

Oogstfeest

Zondag 5 augustus waren we weer present op het oogstfeest van
de Zandhoef. Dat de handboogsport op de Olympische Spelen in de
voorgaande dagen indruk heeft gemaakt werd heel duidelijk. De hele dag
vanaf 11 uur tot na 17 uur was het druk aan de schietlijn voor de twee
doelen. Vooral de jeugd liet zich niet onbetuigd. Regelmatig kwamen er
terug ‘mag ik nog een keer?’ In elk geval was de belangstelling zo goed,
dat we volgend jaar weer van de partij zijn.

Kom maar achterom

Sportverslag
Het maandelijks sportverslag komt vanaf heden te vervallen. Daarvoor in de plaats maken we melding van de
verschillende disciplines en de resultaten daarvan.
Het belangrijkste evenement van een handboogvereniging is natuurlijk het jaarlijks koning schieten. Vanwege het
125 jarig bestaan heeft de vereniging unaniem ervoor gekozen om te breken met de jarenlange traditie. Johan
Schepers had een wedstrijdvorm bedacht, die gebaseerd is op het landelijke systeem van afval- en finaleronden.
Daarmee is op voorhand niet meteen de sterkste schutter de winnaar. Voor de toeschouwers wordt de wedstrijd
ook interessanter om te zien. Het voorstel kreeg de instemming van iedereen, zo bleek op de ingelaste
ledenvergadering op 19 januari. Immers om de nieuwe regeling te kunnen gebruiken moest het huishoudelijk
reglement formeel door de ledenvergadering worden vastgesteld.
Voordat de wedstrijd begon ging een delegatie naar Son om de regerende koning Stefan Neuteboom aan huis af
te halen. Na enige hartversterkers ging de reis terug. In de schietruimte hadden onze techneuten een beamer en
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een scherm gemonteerd, waarop de scores waren te zien. Johan Schepers had daarvoor zijn kijker opgesteld om
de scores door te geven. Dit alles maakte het voor de deelnemers en de toeschouwers spannend.
Eerst werden 10 schietbeurten van elk 3 pijlen geschoten. Daarna begon letterlijk de afvalrace. De 10 hoogste
schutters moesten het tegen elkaar opnemen in de afvalronde. Wie na elke beurt van 3 pijlen de laagste score
had, viel af voor de rest van de wedstrijd. Een slechte pijl werd fataal, zo ondervonden ervaren schutters. De
afvalronden gingen door totdat er vier schutters overbleven. Zij moesten een halve finale schieten om de juiste
rangschikking te krijgen voor de finaleronden om de titels. Deskundige en onafhankelijke leden controleerden bij
de doelen de juiste scores.
In de halve finale moest Johan Schepers het opnemen tegen Stefan Neuteboom. Stefan wist toch een set op
zijn naam te brengen, maar Johan was zijn meerdere met 6 setpunten. De andere halve finale ging tussen Gerrit
Swinkels en Jan van der Aa. Ook hier was de stand 2 - 6 in het voordeel van Jan. Dat betekende dat de strijd om
de titel van ‘ridder’ ging tussen Gerrit en Stefan. Stefan werd de winnaar met 6 setpunten; Gerrit had 2 punten.
De finale ging tussen Johan Schepers en Jan van der Aa. Johan won meteen de eerste 3 sets; Jan had er geen
enkele. Omdat Johan nu eenmaal keizer was, kon hij geen koning worden. Die titel was dus voor Jan. Stefan werd
uitgeroepen tot prins en Gerrit tot ridder. Deze situatie was toch niet precies, wat de bedoeling was.
Andermaal had Johan Schepers een opzet bedacht, die meer recht doet aan de positie van de keizer en die moet
voorkomen, dat de vereniging jarenlang dezelfde keizer heeft.
In de jaarvergadering van 21 februari werd een nieuwe regeling vastgesteld. Deze komt erop neer, dat de keizer bij
de afvalronden minstens bij de hoogste 5 deelnemers moet eindigen; doet hij dat niet dan is hij zijn titel kwijt. Gaat
hij wel door dan doet hij niet mee aan de finale, maar komt op het einde uit tegen de nieuwe koning. Verliest hij
dan is hij ook zijn titel kwijt.
Na afloop waren de deelnemers en de schutters vol lof over deze nieuwe opzet. Dit is de complete uitslag:

Keizer
Koning
Prins
Ridder
5
6
7
8
9
10
11
12

Naam:				
Johan Schepers		
Jan van der Aa			
Stefan Neuteboom		
Gerrit Swinkels			
Gerard Kluijtmans		
Freddy van Lieshout		
René van Rooij			
Martien v.d. Brand		
Riky van Acht			
Toon Relou			
Mies van den Bersselaar
Theo Sanders 2			

Voorronden
Afval ronden
Halve Finale
292
167			
6		
235
144			
6		
236
128			
2		
184
134			
2		
236
122			
234
115			
218
81			
187
55			
226
46			
211
12			
181				
89				

Finale
6
0
6
2

v.l.n.r..: keizer Johan Schepers; ridder Gerrit
Swinkels; koning Jan van der Aa; prins Stefan
Neuteboom; nar Bram van den Bersselaar
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Nar

Indoor

Bram van den Bersselaar

79				

Aan de indoorcompetitie van Rayon 3 regio 111 hebben zeven leden deelgenomen. Zij zijn als volgt geeindigd:
Johan Schepers
2e in klasse 1		
1723 pt
Jan van der Aa		
12e in klasse 6		
1304 pt
Toon Relou		
3e in klasse 8		
1258 pt
Riky van Acht		
16e in klasse 7		
1195 pt
Voor Johan en Toon waren er natuurlijk de medailles zilver en brons.
Na de competitie werd zoals gebruikelijk een nieuwe klasse-indeling wordt gemaakt. Jan werd vanwege zijn lagere
score in klasse 7 geplaatst.
Johan ging door naar het rayonkampioenschap en behaalde daar de tweede plaats in klasse 1. Op het
Nederlands kampioenschap in Amsterdam was hij 27 januari iets minder fortuinlijk dan in 2012. Zijn score van 340
was niet voldoende voor de volgende ronden.
Als team kwamen we uit in klasse B met als enige tegenstander de Bosjagers uit Best. Omdat zij enigszins sterker
waren, eindigden wij in alle zeven wedstrijden op de tweede plaats. De score, 5002, was aanleiding om ons niet
aan te melden voor het rayonkampioenschap.

25 Meter 1 pijl

De deelname was dit jaar vanwege allerlei omstandigheden minder.
Jan Nolle scoorde in de zeven wedstrijden 789 punten en Bram van den Bersselaar 624. Deelname aan het
rayonkampioenschap zat er niet in.

Uitwisseling met Krijgsman Soranus Lieshout

Aan de eerste wedstrijd voor deze jaarlijkse uitwisseling namen we deel met acht schutters: Johan Schepers,
Riky van Acht, Gerard Kluijtmans, Toon Relou, Martien van den Brand, Gerrit Swinkels, Theo Sanders e en Bram
van den Bersselaar. Bij de return waren we met twee man minder: Johan Schepers, Riky van Acht, Toon Relou,
Martien van den Brand, Gerrit Swinkels en Jan van der Aa.
Uitslag 1e wedstrijd:

Antonius					Soranus
Opgegeven Geschoten Verschil 		
Opgegeven Geschoten Verschil
Team 1
620
583
-37
Team 1
674
661
-13
Team 2
545
558
13
Team 2
598
615
17
Team 3
150
129
-21		
Team 3
447
479
32
										
Totaal
Uitslag 2e wedstrijd
Antonius					Soranus
Opgegeven Geschoten Verschil 		
Opgegeven Geschoten Verschil
Team 1
617
570
-47
Team 1
617
603
-14
Team 2
527
533
+6
Team 2
436
448
+12
Team 3		
				
Team 3
698
693
-5
										
Totaal

Uitslag
0-4
3-1
3 - 1			
6-6

Uitslag
1-3
4-0
0 - 0 			
4-4

Einduitslag:
			Antonius					Soranus
		opgegeven
geschoten
verschil		opgegeven
geschoten
verschil
1e wedstrijd
1315		1270		-45		2177		2224		 47
2e wedstrijd
1144		1103		-41		2338		2313		-25

9

			Totaal			-86						 22
Krijgsman Soranus heeft de totale wedstrijd gewonnen, omdat het verschil tussen de opgegeven en werkelijke
score kleiner was dan dat van ons.

Hyundai-toernooi

Het Hyundai-toernooi voor de thuisblijvende vakantiegangers stond op woensdag 31 juli helemaal in het teken van
het 125 jarig bestaan van onze vereniging. De deelnemers van Amicitia Schijndel, Ontspanning Sint-Oedenrode,
Strijd in Vrede Beek en Donk, Sint Antonius Nijnsel, Pieter Breugel Son en Krijgsman Soranus konden hun eigen
schietmateriaal ingepakt laten staan. Dat was de eerste verrassing. De grootste verrassing bestond uit zes
speciale blazoenen, die allemaal iets te maken hadden met ‘125’. Om de deelnemers van dienst te zijn stond op
de scorebriefjes aangegeven waar de pijlen terecht moesten komen om het getal ‘125’ te scoren. Dat leverde de
volle winst op. Wie echter boven dit getal uitkwam, had pech en moest nul punten noteren. Omdat elk blazoen
een andere moeilijkheidsgraad had, moest na elke schietbeurt van 3 pijlen van baan gewisseld worden. Er was
ruime discussie en rekenwerk. Zonder uitzondering vond iedereen de opzet heel amusant. Na twee ronden kwam
de derde verrassing voor de uitslag: de schutter en het team dat het dichtst bij ‘125’ uitkwam werd winnaar. De
negen deelnemers van Amicitia gingen met drie van de vijf te winnen prijzen naar huis. Martien van den Brand
reikte de prijzen uit.
De uitslag bij de teams was
				1. Amicitia			-1,4
				2. Pieter Breugel		-3,5
				3. Strijd in Vrede		-4,4
				4. Sint Antonius			-6,7
				5. Krijgsman Soranus		+33,8
				6. Ontspanning			+53,5
Bij de jeugd scoorde Paul Wagenaars (Amiticia) 132 ptn en clubgenoot Henk Hellings had bij de senioren 123 ptn;
Auke Segers (Strijd in Vrede) was met haar 99 ptn. winnaar bij de dames; haar clubgenoot Martien van Deurzen
was met 122 ptn de baas bij de senioren. De persoonlijke prijs bestond uit een enveloppe met € 12,50.

De winnaars van Amicitia uit Schijndel; 2e van rechts
Martien van den Brand
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Gemiddelde speld

Het aantal leden dat in aanmerking kwam voor de gemiddelde speld van de NHB was net weer iets meer dan in
2012. Zeven leden hebben door het jaar 7 officiële wedstrijden geschoten:
			Johan Schepers 		9,6
			 Stefan Neuteboom 		7,8
			Jan van der Aa 			7,8
			Riky van Acht 			7,6
			Toon Relou			6,5
			Jan Nolle			5,6
			
Bram van den Bersselaar
3,7

Gemiddeldecompetitie

Het systeem, dat Jan van Acht en Cor van Alphen jaren geleden hebben bedacht om het gemiddelde van de
schutters op te schroeven heeft nog steeds zijn nut bewezen. Weliswaar komt niet iedereen er toe om de minimale
25 scores te halen die nodig zijn voor de einduitslag.
							
punten		wedstrijdpunten
1.
Toon Relou			
26
5561 		
84
		2.
Riky van Acht			26
5892			 38
		
3.
Gerard Kluijtmans		
32
7372			
-5
		
4.
Jan Nolle			
32
5686		
-154
Gerard Kluijtmans is uitgeroepen tot ‘topdeelnemer’; zijn score was net iets beter dan die van Jan Nolle.
			
Stefan Neuteboom		
16
			Johan Schepers		13
			Martien van den Brand		11
			Ad van Aarle			11
			Jan van der Aa			10
			
René van Rooij			
9
			Gerrit Swinkels			 7
			Theo Sanders			 3
			
Mies van den Bersselaar
2
			Theo van Hoof			 2
			
Bram van den Bersselaar
2

3821 		
-59
3652			 116
2195			 -49
2078			 -65
2350			 14
2112			
19
1534			 -47
321			-156
435			
15
447			 -47
185			
-71

Verslag commissie 125
Tijdens de jaarvergadering van 2012 hebben de leden een commissie in het leven geroepen om het 125 jarig
bestaan van Sint Antonius een feestelijk tintje te geven. De commissie bestond uit: Ad van Aarle, Riky van Acht,
Stefan Neuteboom, René van Rooij, Johan Schepers en Gerrit Swinkels.
Op 22-10-2012 was de eerste vergadering. De evenementen voor 2013 werden bepaald. Als hoogtepunt van het
feestjaar werd de oprichtingsdatum van de vereniging gekozen.
•
•
•
•

Verjaardagsfeest.				
Familie-/vriendentoernooi.			
Feestdag voor leden en partners.		
Oud-ledentoernooi.				

17 januari
voorjaar
zomer
herfst

Er volgden nog verschillende bijeenkomsten gedurende 2012 en 2013, dit naar gelang de commissie het nodig
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achtte. Om het feestjaar tot een succes te maken werd er ook een beroep gedaan op de overige leden van Sint
Antonius. Niet tevergeefs en ook hun partners lieten zich niet onbetuigd.
Voordat de feestelijkheden begonnen had de accommodatie een
grondige schoonmaakbeurt gehad. Ook bij andere werkzaamheden
bij evenementen die later in het jaar werden georganiseerd kon de
commissie op hun hulp rekenen.

Verjaardagsfeest
Donderdag 17 januari 2013 was dus het “verjaardagsfeest”.
Vanaf 19.00 uur mocht de vereniging veel gasten verwelkomen: veel
genodigden die de vereniging een warm hart toedragen kwamen
behalve onze leden zelf, oud-leden, sponsors en donateurs, bevriende
handboogclubs, andere sportverenigingen van het Nijnselse sportpark,
directe buren, het gemeentebestuur, de Nederlandse Handboogbond
(NHB), gebruikers van onze accommodatie zoals het IVN en EOS. Velen
uit de directe omgeving van Nijnsel en Sint Oedenrode. Zelfs ons oudlid, Joop Nijman uit Haaksbergen kwam de club feliciteren met het
heugelijke feit. Het receptieboek werd door ruim 90 mensen getekend.
Dit was iets minder dan we van tevoren hadden gehoopt.
Jan van der Aa werd als voorzitter extra in de het zonnetje gezet door
Paul Schellekens, voorzitter van de NHB. Voor zijn tomeloze inzet
voor de handboogsport, zowel lokaal als landelijk. Paul Schellekens
overhandigde de vereniging een jubileumaandenken in de vorm van een
klok. Jan zelf kreeg voor zijn 40 jarig lidmaatschap van onze vereniging
en de NHB de zilveren bondsspeld van de NHB.
De avond was een echt “buurtfeest” en erg gezellig. Onder het genot
van een drankje vonden ook de hapjes, gemaakt door leden en partners
gretig aftrek.

Familie-/vriendentoernooi
De organisatie hiervan was geheel in handen van Johan Schepers en
Stefan Neuteboom.
Nadat ruim 10 jaar geleden voor het laatst een ouder-/kind toernooi
was georganiseerd, besloot de “commissie 125” om dit weer op te
pakken. Al snel werd duidelijk dat dit toernooi groter moest worden dan
toentertijd. Niet alleen kinderen en ouders, maar ook andere familieleden
en vrienden moesten mee kunnen doen. Er werden 2 dagen gekozen om
dit toernooi optimaal te laten slagen. Eerst een soort “proefwedstrijd”
binnen en daarna een “veldwedstrijd”. Personen die nog nooit hadden geschoten kregen in de proefwedstrijd
instructies van een Antonius clublid krijgen. Voor andere deelnemers was het een mooie kans om hun kunnen nog
eens op te vijzelen.
Het familie-/vriendentoernooi was geboren.

Proefwedstrijd
De proefwedstrijd was op vrijdag 10 mei 2013. Maar liefst 30 zeer enthousiaste schutters stonden aan de meet.
Iedereen schoot 25 pijlen op een 60 centimeter blazoen. Het team met het hoogste gemiddelde was de winnaar
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van deze dag.
Na een sportieve strijd, waarin regelmatig ook door gastschutters de roos
werd geraakt, was het team van Johan Schepers winnaar.
Team:				deelnemers		gemiddelde
score
1. Johan Schepers (5 deelnemer
5		
8,024
2. Martien van den Brand		
4
7,840
3. Jan van der Aa			
9
7,302
4. Toon Relou				
5
7,080
5. Stefan Neuteboom			
7
6,463
Individueel werden er prijzen uitgereikt aan de volgende personen:
•
Winnaar van de heren met 211 punten was Hans van Stratum (team Martien van den Brand)
•
Winnaar van de dames met 206 punten was Liset Schepers (team Johan Schepers)
•
Troostprijs voor Auk-Marian met 91 punten (team Stefan Neuteboom)
De scores van deze wedstrijd telden mee voor de einduitslag met het toernooi op 30 juni.

Veldwedstrijd
Dit was de dag voor het veldschieten buiten. Vanwege het slechte weer
werd de geplande wedstrijd van 24 mei verplaatst naar 30 juni. Met
enkele leden van de club was er een parcours uitgezet bij familie Van de
Rijt op het Everse.
Ieder team liep het parcours waarbij op 10 elementen geschoten moest
worden. De wedstrijd was extra moeilijk omdat ieder doel op een
andere afstand stond en de doelen zelf verschillend waren.
De doelen waren: het gewone blazoen, dartbord blazoen, dieren
blazoen, 3D doelen (dieren) en een eigen gemaakte creatie van
ronddraaiende bordjes. Iedereen had erg veel plezier in de wedstrijd.
Het team van Stefan Neuteboom scoorde het hoogste gemiddelde van de
dag.
Team:			deelnemers		gemiddelde score:
1. Stefan Neuteboom
12		
6,304
2. Johan Schepers		
6		
5,342
3. Ad van Aarle			
4		
4,900
4. Toon Relou			
6			
4,258
5. Gerrit Swinkels		
4			
3,913
Een individuele prijs was er voor:
- Enne-Jacob Wierda (team Stefan Neuteboom), winnaar
heren met 189 punten;
- Lenie Neuteboom (team Stefan Neuteboom), winnaar bij
de dames met 141punten.
Daarna was er de uitreiking van de wisselbeker trofee
waar het de twee wedstrijddagen vooral om ging. Toen
de gemiddelden van de twee wedstrijddagen van ieder
team waren verwerkt tot één gemiddelde, was de winnaar
bekend.
Het hoogste gemiddelde van het hele toernooi scoorde

Team Neuteboom en Schepers

13

team Schepers.
Team:				gemiddelde score:
1.
Johan Schepers		
6,710
2.
Stefan Neuteboom		
6,371
3.
Toon Relou			
5,698
De andere vier teams hadden maar één van de twee wedstrijden geschoten.
Het was een geslaagd evenement geweest. Familie en vrienden zaten achteraf nog met één vraag: “Wordt het
Familie-/ vriendentoernooi volgend jaar weer gehouden?”

Feestdag voor leden met partners
Zaterdag 27 juli was er een feestdag voor leden met
partners.
Aan de Ollandseweg werden om 14.00 uur 26 leden en
partners gastvrij ontvangen met koffie en gebak, door
het Sint-Jorisgilde. Onder een stralende zon maakten
zij kennis met de kruisboog schietsport en kregen zij
informatie over het gilde. Daarna gingen werden in 4
groepjes verdeeld die om beurten schoten op één van
de schutsbomen; een gildebroeder gaf deskundige
aanwijzingen. Het bleek een hele kunst om “de wip” te
raken. Na de eerste ronde waren verschillende leden nog
puntloos. De winnaars van iedere groep moesten kampen
om de hoogste plaats. Uiteindelijk was het Jan Swinkels
die met de eer ging strijken. Hij werd door het gilde
uitgenodigd om mee te dingen naar de koningstitel van
dagwinnaars.
Om 18.00 uur werd het gezelschap verwacht bij Brasserie
De Beleving. Sommige leden, die ’s middags verhinderd
waren sloten zich bij het gezelschap aan. Het was een
verrassing om op de menukaart niet alleen het 3 gangen
keuzemenu te vinden, maar ook het logo van de “jubileumuitnodigingen”. Op het dessert was het embleem van Sint
Antonius verwerkt.
Rond 21.00 uur was de maaltijd ten einde en iedereen
was het er over eens, dat de gerechten allemaal erg lekker
waren geweest. De wijn was voortreffelijk en de bediening
was perfect. Er was niets op aan te merken. Om de kosten
voor Sint Antonius nog enigszins in de hand te houden,
besloten we om in onze eigen accommodatie nog even
een “afzakkertje” te nuttigen en wat na te babbelen over
deze geslaagde dag. Een dank aan het bestuur voor het
beschikbaar stellen van het budget om zo’n ledendag
mogelijk te maken, is hier zeker op zijn plaats.
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Oud-ledentoernooi
Op 30 december had de commissie een wedstrijd voor leden en oud-leden in petto. Helaas hadden slechts 5 oudleden zich opgegeven. Dit waren Ans en Jan Vermeltfoort, John Oosterbaan, Wim van de Berg en oud-voorzitter
Martin van Hastenberg.
Johan Schepers vormde rond ieder oud-lid een team. Iedereen moest met een “houten oefenboog” schieten.
Het was immers niet zeker dat de oud-leden nog een eigen boog hadden. De “commissie 125” had een aantal
blazoenen verknipt en hun fantasie erop losgelaten. Deze
blazoenen varieerden van kerstboom, kerstster, kerstbal
tot diabolo’s. Door het geknip en geplak zat de roos
echter niet steeds in de midden. De doelen stonden op
ongeveer 6 meter afstand.
Om de moeilijkheidsfactor voor iedereen gelijk te houden,
moest het team na iedere beurt van 2 pijlen, steeds een
plaats opschuiven, dit tot iedereen elk blazoen 2 keer had
gehad. Winnaar was het team met de hoogste score.
Het team van Martin van Hastenberg met de leden Gerard
Kluijtmans, Gerrit Swinkels en Jan Nolle hadden na 24
pijlen 647 punten, en werd eerste.
Tweede werd het team van Hennie van Rooij met Johan
Schepers, Ad van Aarle en Mirjam van Hastenberg met
v.l.n.r.: Johan Schepers, Jan Nolle, Gerrit Swinkels,
516 punten.
Martin van Hastenberg, Gerard Kluijtmans
Derde was het team van Jan Vermeltfoort, die had
gezelschap van Jan van der Aa, Monique van de Berg en
Anneke van Duijnhoven.
Martin van Hastenberg was ”man van de match”; hij schoot in totaal 190 punten.
Na de wedstrijd was de prijsuitreiking waarbij er een beker was voor het oud-lid van het winnende team.
Het is traditie dat de prijzen bij het oudejaarstoernooi door leden beschikbaar worden gesteld. Theo van
Hoof zorgde ook dit jaar weer voor enkele konijnen. Ad van Aarle voor vogelhuisjes, Gerard Kluijtmans voor
vleespakketjes, Gerrit Swinkels had wild en Tom van den Brand had forel gevangen. Ook Jan Nolle en Hennie van
Rooij brachten prijzen in.
Voor deze prijzen had Gerrit Swinkels een speciale baan gemaakt. Iedereen schoot 2 pijlen op een gewoon
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blazoen en achteraf werd pas bekend gemaakt op
welke ring een prijs was gevallen. De namen van die
schutters, die het geluk hadden de juiste ring te raken,
werden genoteerd. Zij mochten als eerste een prijs uit
komen zoeken van de prijzentafel. Toen de tafel daarna
nog niet leeg was, gingen de prijzen beurtelings naar
de hoogste score, dan weer naar de laagste van de
wedstrijd, met die restrictie dat de schutter nog geen
prijs had.

v.l.n.r.: Riky van Acht, Riet van den Brand, Hennie van Rooij,
Agnes Nolle, Toon Relou (namens zijn Riekie)

Hierna volgde een terugblik over het jaar 2013 door
voorzitter Jan van der Aa. Hij dankte de leden voor hun
bijdragen en met name “commissie 125” voor de inzet
bij de jubileumactiviteiten. Het bestuur had bloemen
voor de dames, waarop tijdens promotieavonden niet
tevergeefs een beroep was gedaan in het afgelopen
jaar.
De firma Van Boxmeer had weer voor de
eindejaarstoast gezorgd. De glazen werden gevuld
met prosecco en het glas werd geheven op een
voorspoedig en sportief 2014.
Traditioneel werd het verenigingsjaar op deze wijze
weer gezellig afgesloten.
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Hoofdsponsors
Autobedrijf M. van den Brand			
G. Kluijtmans Keurslagers			

Nijverheidsweg 6
Kerkstraat 13		

5492 NK Sint-Oedenrode
5492 AH Sint-Oedenrode

Servaasstraat 20
Koninginnelaan 1
Schietbergweg 2
Dk. Van Erpstraat 20
Industrieweg 31		
Industrieweg 12A
Sonseweg 5		
Industrieweg 11		
Lindendijk 31		
Speijkstraat 1		
Nijverheidsweg 12
Industrieweg 13		

5737 AR Lieshout
5491 HA Sint-Oedenrode
5492 HE Sint-Oedenrode
5492 CB Sint-Oedenrode
5492 NG Sint-Oedenrode
5492 NG Sint-Oedenrode
5492 NC Sint-Oedenrode
5492 NG Sint-Oedenrode
5491 GA Sint-Oedenrode
5492 NP Sint-Oedenrode
5492 NK Sint-Oedenrode
5492 NG Sint-Oedenrode

Drentelaan 3		
Primulastraat 14
Nijnselseweg 20
Kievitsbult 1		
Houtsestraat 21		

5691 TK Son en Breugel
5492 JH Sint-Oedenrode
5492 HE Sint-Oedenrode
5491 AM Sint-Oedenrode
5492 TM Sint-Oedenrode

Sponsors
Archery Centre					
Assurantiekantoor van Kuringe			
Automobielbedrijf K. Vervoort			
Drankenhandel Van Boxmeer			
Huyberts Keukens en Interieurs VOF		
Ikar Keukens B.V.				
Imabo Kombi Van Erp				
Installatiebedrijf P. Voss B.V.			
Juridisch Adviesbureau Van der Aa		
Van den Berg Installatietechniek BV		
Van der Vleuten Elektrotechniek			
Verbakel Stalinrichtingen B.V.			

Donateurs
Mevr. D. Dommerholt-Tee			
Mevr. P. Kusters-van de Velden			
Dhr. Chr. Raaymakers				
Dhr. J. Schepers				
Dhr. A. Verhagen				
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