Jaarverslag 2014

Aan
de leden
hoofdsponsors
sponsors
donateurs

Nijnsel, 8 februari 2015

Wij bieden u hierbij het jaarverslag aan over 2014.
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
Jubilarissen

In de jaarvergadering op 24 februari hebben we Theo Sanders(2) en Piet Sanders gehuldigd. Theo was 40 jaar
onafgebroken lid van onze vereniging en van de NHB. Hiervoor ontving hij de Zilveren Bondsspeld. Trots draagt
Theo deze onderscheiding elke maandagavond op zijn clubtrui.
Over Piet Sanders konden we definitief een einde maken aan een onduidelijkheid. Uit de oude kasboeken is
gebleken, dat Piet 42 jaar onafgebroken lid is geweest van onze vereniging, maar niet van de NHB. Voor zijn
lidmaatschap van onze vereniging ontving hij een beeldje van een handboogschutter.
Gerrit Swinkels ontving vanwege zijn 25-jarig lidmaatschap de zilveren handboogschutter van onze vereniging.

Ledenbestand per 31 december 2014

Dit jaar hebben wij helaas afscheid moeten nemen van drie leden: Stefan Neuteboom, Jan Swinkels en Albert-Jan
Vester. Persoonlijke omstandigheden waren de oorzaak van hun vertrek. Voor hun activiteiten voor onze vereniging
heeft het bestuur hen schriftelijk bedankt.
Jan van Acht heeft zich over laten schrijven naar de categorie ‘donateurs’ en is daarom uitgeschreven bij de NHB.
Slechts kort hebben wij een nieuw jeugdlid gehad: Mickey van Hoof (11 jaar). Omdat wij voor Mickey niet
voldoende konden bieden als eenling, heeft hij in overleg de overstap gedaan naar HBV Ontspanning.
								
Vrouwen master recurve			
2
Mannen senior recurve				
2
Mannen master recurve				15
Mannen junior recurve				
1
Totaal						20
Aspiranten: t/m 12 jaar; Junioren: 13 t/m 17 jaar; Senioren: 18 t/m 50 jaar; Master: 50 jaar en ouder.

Sponsors per 31 december 2014
Hoofdsponsors					 2
Sponsors					11
Donateurs					
6

In Memoriam

Wij vinden het op zijn plaats om in dit verslag Rieky van den Bersselaar-Kluijtmans in herinnering te roepen. Op
16 november 2014 is zij, 69 jaar oud, overleden. Veel leden waren aanwezig bij de crematie op 21 november.
Rieky was van 2001 tot 2003 secretaris van onze vereniging. Bijzonder was, dat zij onze vereniging een primeur
bezorgde door op 10 maart 2001 in Landsmeer de bronzen medaille te winnen op het bondskampioenschap voor
dames veteranen. Ondanks haar gezondheid bleef zij een trouwe bezoekster van onze bijzondere clubactiviteiten.
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Bestuur
Voorzitter: 		
Secretaris:		
Penningmeester:
Commissaris:		
Commissaris:		

Jan van der Aa
Hennie van Rooij-Iding
Gerrit Swinkels (bar/demonstraties en evenementen)
Toon Relou, materieel/onderhoud
Johan Schepers, wedstrijdleider

Op de Jaarvergadering van 24 februari 2014 hebben we afscheid genomen van Theo Sanders als bestuurslid.
Hij was 26 jaar bestuurslid, waarvan 20 jaar penningmeester. Gerrit Swinkels heeft die functie overgenomen. De
ledenvergadering vond het niet nodig om het bestuur uit te breiden.
Het bestuur vergaderde in 2014 op: 6 januari, 27 januari, 31 maart, 5 mei, 2 juni, 9 oktober, 4 december. Met
ingang van 9 oktober zijn de bestuursvergaderingen op elke eerste donderdag van de maand. De bestuursleden
kunnen zo op de maandag schieten. Op donderdag is Pieter Breugel aanwezig, waardoor het gebouw toch open
is en verwarmd. De verslagen van de vergaderingen werden per email aan de leden toegezonden. Leden, die
geen internet hebben, kregen de verslagen op papier.

Accommodatie
Onderhoud

Het onderhoud was dit jaar beperkt. De draairamen aan de noordkant heeft Glaszetterij Leenderts uit Olland
vervangen door vast isolatieglas. Op 13 oktober hadden de leden ingestemd met deze vervanging.

Parkeren

In het najaar is de omleidingroute voor vrachtverkeer via de Industrieweg/Eimbert een feit. We ondervinden er
geen overlast van.
Sindsdien mag op deze straten ook niet meer geparkeerd worden. De vermindering van parkeerruimte voor ons
heeft de gemeente gecompenseerd met vijftig ‘tijdelijke ontheffingen’ om uit te delen aan bezoekers die niet op
onze parkeerplaatsen kunnen parkeren.

Overige activiteiten
AED

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

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 dit jaar met de handboogsport kennis kwam nemen is iets meer geweest dan in 2013. Ook
nu weer waren alle gasten vol lof over de manier waarop zij de sport konden beoefenen. Helaas hebben we er
geen leden van overgehouden.
Ondanks ons beperkt ledental, waren de gasten steeds door een beperkt aantal leden gastvrij ontvangen. Vooral
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in de zomer en op zondagen was het beschikbare personeel beperkt. Het bestuur vond dit zorgelijk en besprak
de situatie met de leden tijdens een extra ledenvergadering op 13 oktober. De discussie hierover was kort en
positief: doorgaan, was de conclusie.

IVN, afdeling Sint-Oedenrode

Het IVN heeft voor het vierde jaar zijn bijeenkomsten bij ons gehouden voor leden en voor publiek.

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 lid van de Werkgroep Dorpshart en Jan van Acht als lid van de raad en van de
werkgroep Voorzieningen.

BBN+K

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

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.

Promotie handboogsport
Cursus ‘Start Handboogsport’

Deze vorig jaar aangekondigde cursus kon dit jaar gelukkig wel doorgaan. Drie gegadigden hadden zich gemeld:
twee (vader en zoon) uit Son en een uit Sint-Oedenrode. Alleen de jongeman uit Sint-Oedenrode ging verder. Kort
daarna, zie onder het kopje ‘Leden’, is hij overgegaan naar HBV Ontspanning.
Daarna heeft nog één jongen uit Son informatie gevraagd over de cursus. Wij hebben meegedeeld, dat wij
wachten totdat er meer gegadigden zich zouden melden. Niettemin was hij altijd welkom.

Burendag

Om onze sport ‘aan de man’ proberen te krijgen hebben we de nieuwe (toekomstige) buren uit de nieuwe wijk ‘De
Lage Weide’ uitgenodigd voor een kennismaking op zondag 16 november. De uitnodiging hebben we persoonlijk
op 36 adressen bezorgd. Helaas hebben we van onze nieuwe buren geen enkele reactie ontvangen.

Oogstfeest

Zondag 3 augustus waren we weer present op het oogstfeest van de Zandhoef. Dit jaar hadden we ‘assistentie’
van drie leden van Pieter Breugel. Peter van der Linden, Erik en Erwin Sanders schoten een wedstrijdje met
houten bogen tegen Jan van der Aa, Bram van den Bersselaar, Jan Nolle en Johan Schepers. De meesten
waren gekleed in kledij uit grootmoeders tijd. De wedstrijd werd gewonnen door Pieter Breugel. De publieke
belangstelling was bijzonder groot. Zoals altijd wil de jeugd het liefst blijven schieten.

Sportverslag
Koning schieten

Traditiegetrouw werd de regerende koning Jan van der Aa op zaterdag 18 januari thuis aan de Hortensiastraat
16 om 14.00 uur opgehaald door een delegatie van 9 leden. Martien van den Brand reed voor met de limousine,
Jaguar van zijn buurman en oud-lid, Sjef van den Broek. De koffie en het gebak werden gevolgd door het al
even traditionele borreltje of ander versterkend drankje. Tegen 15.30 uur was iedereen paraat aan de schietlijn.
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Via de vaste beamer aan de wand kon iedereen de scores mooi volgen. Gaande de wedstrijd kwamen er meer
toeschouwers. Die vonden het maar wat spannend worden. Weer bleven verrassingen niet uit.
Op de jaarvergadering hadden we een nieuwe regeling ingesteld voor de keizer. Johan Schepers bleef in alle
ronden aan de top. Zodoende moest hij aantreden tegen de nieuwe koning Gerard Kluijtmans. Die was niet
opgewassen tegen de hoge scores van Johan, die daarmee zijn titel behield.
Op de jaarvergadering heeft Tom van den Brand alsnog de Vressels Bos-beker ontvangen van Maria Sanders.
					
voorronde
					30 pijlen
keizer Johan Schepers		
291
koning Gerard Kluijtmans		
224
prins Riky van Acht			
209
ridder Jan van der Aa			
225
5.
Martien van den Brand		
186
6.
Gerrit Swinkels			
156
7.
Toon Relou			
216
8.
Tom van den Brand		
155
nar
Ad van Aarle			
153
			

afvalronden
halve finale
finale		
score		setpunten
setpunten
115						
89		
6		
6		
86		
6		
4
88		
4		
6
79		
2		
0
64
67
26
12

keizerkoning
29-29-29
24-22-24

Indoor

Daags na het koning schieten moest Johan in Amsterdam op 19 januari aantreden voor het NK indoor. Hij stond
als 7e geklasseerd. Helaas kwam hij dit jaar niet verder dan de 2 voorronden. Om door te gaan naar de volgende
ronden kwam hij net een punt tekort. Plaatsgenoot Rick van den Oever had dat puntje meer.
Als vervolg op de competitie 2013/2014 had alleen Johan zich geplaatst voor het individueel
Rayonkampioenschap klasse 1. Na de voorronde stond hij met 564 punten op de 5e plaats en ging door naar de
1/8 en 1/4 finale. In de 1/2 finale trof hij plaatsgenoot Willem Nijssen. Helaas moest Johan in hem zijn meerdere
erkennen en eindigde dus op de 4e plaats.
Omdat in het Rayon geen vereniging zich had gemeld om het kampioenschap in klasse 7 en 8 te organiseren, viel
er voor Riky van Acht, Jan van der Aa en Toon Relou geen eer te behalen.

Indoorcompetitie

Johan Schepers en Jan van der Aa begonnen in september aan de indoorcompetitie van zeven regiowedstrijden.
Johan eindigde met een gemiddelde van 9,556 en een totaalscore van 1720 punten in de eerste klasse op de
tweede plaats van de regio; landelijk kwam hij op plaats 6. Jan scoorde 1343 punten en een gemiddelde van
7,461; in klasse zeven werd hij regionaal 7e en landelijk 1153.

Overige wedstrijden

Johan Schepers heeft zich in de voorbije jaren met wisselend succes in de kijker gespeeld in regionaal maar
vooral in landelijk verband. Om zijn conditie op peil te houden nam hij vooral deel aan indoorwedstrijden. In
december bijvoorbeeld schoot hij een FITA-indoor bij Landmans Unie om zich te kunnen kwalificeren voor het
NK-indoor in Zoetermeer. Hij eindigde op de vijfde plaats met 267 + 280 = 547 punten. Dat was genoeg voor
deelname aan het NK. Indirect bewijst hij onze vereniging een mooie dienst.

Uitwisseling met andere verenigingen
Krijgsman Soranus Lieshout

Aan de eerste wedstrijd (7 april) voor deze jaarlijkse uitwisseling namen we deel met acht schutters: team 1: Johan
Schepers, Gerard Kluijtmans, Gerrit Swinkels; team 2: Jan van der Aa, Jan Nolle, Riky van Acht; team 3 Martien
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van den Brand en Toon Relou. Bij de return (13 november) waren we ook weer met acht deelnemers: team 1:
Johan Schepers, Jan van der Aa, Gerard Kluijtmans; team 2: Gerrit Swinkels, Toon Relou, Riky van Acht; team 3:
Jan Nolle en Martien van den Brand.
Uitslag 1e wedstrijd:
Antonius					Soranus
Opgegeven Geschoten Verschil 		
Opgegeven Geschoten Verschil Uitslag
Team 1
630
631
1
Team 1
684
670
-14
3-1
Team 2
555
456
-99
Team 2
627
605
-22
0-4
Team 3
375
324
-51		
Team 3
482
411
-71
1 - 3			
										
Totaal
4-8
Uitslag 2e wedstrijd
Antonius					Soranus
Opgegeven Geschoten Verschil 		
Opgegeven Geschoten Verschil Uitslag
Team 1
624
625
1
Team 1
667
658
-2
3–1
Team 2
544
481
-63
Team 2
604
622
4
0-4
Team 3
321
288
-33		
Team 3
504
497
-11
0 - 4 			
										
Totaal
3-9
Einduitslag:
			Antonius					Soranus
		opgegeven
geschoten
verschil		opgegeven
geschoten
verschil
1e wedstrijd
1560		
1411		
-149		
1793		
1686		
-107
2e wedstrijd
1489		
1394		
-95		
1775		
1777		
2
			Totaal			-244						 -105
Krijgsman Soranus heeft andermaal de totale wedstrijd gewonnen, omdat het verschil tussen de opgegeven en
werkelijke score kleiner was dan dat van ons.

Ganzenwinkeltoernooi Aarle-Rixtel

Handboogvereniging De Eendracht had ons uitgenodigd voor deelname aan het Ganzenwinkeltoernooi. Met
negen schutters namen we 1 mei deel. Helaas vielen we niet in de prijzen; van de 18 deelnemende verenigingen
eindigden we als twaalfde. Maar onze keizer Johan was de hoogste keizer van het toernooi met 239 punten in 25
pijlen.
De persoonlijke scores waren: Johan Schepers 239; Jan van der Aa 187; Gerrit Swinkels 176; Gerard Kluijtmans
175; Toon Relou 163; Martien van den Brand 160; Jan Nolle 141; Riky van Acht 131; Tom van den Brand 107.

Amicitia 175 jaar

Handboogvereniging Amicitia bestond 175 jaar en had schutters uit de omgeving uitgenodigd voor een
schietvijfkamp op 23 augustus: handboog, luchtgeweer, kruisboog, darten en een verrassingsbaan. Tom van den
Brand, Jan van der Aa en Mickey van Hoof namen hieraan deel. Een mooie middag met voor ieder wat wils. Tom
had in totaal 68 punten, Jan 50 en Mickey 42.

Landmans Unie Schijndel

Deze vereniging had eerder al gevraagd om een soort uitwisseling. Dus gingen we op 26 november op bezoek.
Onze scores in 25 pijlen waren dit keer iets minder dan normaal. In totaal deden 18 schutters mee aan de
wedstrijd. Jan van der Aa werd 4e met 217 ptn; 10. Riky van Acht 186; 11. Toon Relou 183; 15. Gerard Kluijtmans
152; 17. Tom van den Brand 135; 18. Jan Nolle 99.
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Hyundai-toernooi

Elk jaar weer een verrassing voor de thuisblijvende vakantievierende schutters. Aan onze uitnodiging gaven 37
schutters gehoor van zeven verenigingen. In de eerste serie van 15 pijlen moesten zij vanaf 25 meter schieten
op een blazoen van 60 cm, wat normaal is. De meesten hadden dan ook niet zo veel moeite om een normale
score te behalen. Daarna echter kregen zij blazoenen van 40 cm. opgeprikt, die normaal op 18 meter gebruikt
worden. Daarmee werd de hoogte van de scoringskansen iets minder. Al snel hadden de schutters de juiste
tactiek te pakken. Maar de verrassing kwam na afloop: welke vereniging was het dichtst bij zijn vooraf opgegeven
gemiddelde gebleven in 30 pijlen? Het aantal deelnemers per vereniging was in deze opzet niet van belang.
De uitslag bij de teams was
							Opgegeven		Score		Verschil
			
1. Ontspanning			
429			
385		
-44
			
2. Krijgsman Soranus		
1638			
1560		
-78
			
3. Bosjagers			
1482			
1388		
-94
			
4. Strijd in Vrede		
735			
615		
-120
			
5. Sint Antonius			
1194			
1071		
-123
			
6. Pieter Breugel		
846			
680		
-166
			
7. Amicitia			
2226			
1992		
-234
Theo van de Laar (Krijgsman Soranus) was bij de veteranen winnaar met 2 pluspunten; Jeffrey van den Broek
van de Bosjagers won met 5 pluspunten bij de senioren; Nelly van de Laar (Krijgsman Soranus) was met haar 21
pluspunten het sterkst bij de dames.
Hoofdsponsor Martien van den Brand reikte de prijzen uit.

Gemiddelde speld

Vier schutters hadden zeven officiële wedstrijden geschoten en kwam in aanmerking voor een gemiddelde speld
van de NHB:
			
Johan Schepers 		
9,6
			
Jan van der Aa 			
7,2
			
Toon Relou			
7,0
			
Riky van Acht 			
6,6

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. Jammergenoeg komt niet iedereen ertoe om de
minimale 25 scores te halen die nodig zijn voor de einduitslag.

							punten		wedstrijdpunten
		
1.
Jan Nolle		
32
5854 		
80
		
2.
Gerard Kluijtmans
33
7573			
65
		
3.
Toon Relou		
35
7466			
-4
		
4.
Riky van Acht		
33
7284			
-18
		
5.
Martien van den Brand 31
6215			
-31
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Gerrit Swinkels		
22
			
Tom van den Brand
19
			
Ad van Aarle		
18
			
Jan van der Aa		
14
			
Theo Sanders2		
4
			
Johan Schepers
3
			
Theo van Hoof		
1
			
Stefan Neuteboom
1
			
Mies van den Bersselaar 1
Toon Relou is uitgeroepen tot ‘topdeelnemer’.

4909		
3300			
3061			
3162			
302			
862			
235			
208			
165			

Jaarafsluiting

11
111
-95
-41
-29
129
-12
-32
-46

We hadden al eens een soort wijkentoernooi bedacht, maar nog niet in praktijk gebracht. De hoofdopzet was
een wedstrijd waarbij setpunten vielen te verdienen. De leden waren volgens hun woonadres ingedeeld in een
‘geografische’ eenheid. Ook de partners van de leden en introducés waren welkom. Die lieten zich niet onbetuigd.
Op drie (binnen)doelen gingen de teams elkaar ‘te lijf’. Het werd toch spannend ondanks de korte afstand, waarop
werd geschoten. Na afloop was iedereen het er over eens, dat we dit systeem ook op de maandagavond moeten
hanteren en dan in een competitie. Dat brengt tenminste variatie.
Voor iedereen waren er prijzen, geschonken door slager Kluijtmans en door de vereniging.
Hierna volgde een terugblik over het jaar 2014 door voorzitter Jan van der Aa. Hij dankte de leden voor hun
bijdragen en inspanningen bij de promotieactiviteiten. Het bestuur had bloemen voor de dames: Riky van Acht,
Riet van den Brand, Riek Relou, Anneke Hanegraaf en Hennie van Rooij.
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 2015.
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		
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 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 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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18 januari: volgens traditie werd de regerende koning, Jan van der Aa, thuis afgehaald en werd er moed ingedronken voor de
komende strijd

24 februari: drie jubilarissen: Gerrit Swinkels, Piet Sanders
en Theo Sanders

De nieuwe koning: Gerard Kluijtmans met prins Riky van
Acht, ridder Jan van der Aa, nar Ad van Aarle

3 augustus: oogstfeest op Hoeve Strobol. De jeugd blijft
maar schieten
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13 augustus: een druk bezocht Hyundaitoernooi; gewonnen door Ontspanning: v.l.n.r. Jan Gordijn, hoofdsponsor
Martien van den Brand, Toon Hermes, Jan van den Berg

11 oktober: Theo Sanders 80 jaar. Zo
te zien heeft de jeugd van de familie de
smaak te pakken.
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