Jaarverslag 2016

Leden
NHB-onderscheiding
Het bestuur van de Nederlandse Handboogbond had dit jaar besloten
om schutters die veertig jaar als schutter bij de NHB zijn geregistreerd in
aanmerking te laten komen voor de zilveren bondsspeld. Voor die tijd gold
de regeling alleen voor schutters die onafgebroken lid waren van dezelfde
vereniging. In maart ontvingen wij de mededeling dat Freddy van Lieshout
alsnog in aanmerking kwam voor deze onderscheiding. Freddy was van 1973 tot
en met 1998 lid van handboogvereniging Strijd in Vrede uit Beek en Donk. Per 1
januari 1999 is hij bij ons gekomen en zodoende was hij begin 2016 43 jaar lid
dit jaar. Op de wekelijkse oefenavond hebben we Freddy de medaille opgespeld.
In ons toch al kleiner wordende ledenbestand is helaas ook in 2016 verandering gekomen. Omdat Piet
Sanders te kennen had gegeven dat hij de handboogsport niet meer actief zou beoefenen, hebben wij
hem afgemeld bij de NHB.
Per 12 juli 2016 hebben wij afscheid genomen van Hennie en René van Rooij. Zij hebben vanwege,
zoals dat heet ‘verschil in karakter’, hun lidmaatschap opgezegd.
Gelukkig hebben we in de loop van het jaar Jan Swinkels weer in onze gelederen mogen verwelkomen.
De registratie van leden bij de NHB heeft in onze vereniging herhaaldelijk de vraag opgeroepen, of
iemand, die de handboogsport niet meer actief beoefent noodzakelijk ingeschreven moet zijn bij de
NHB. In de ledenvergadering hebben we unaniem besloten om geen onderscheid te maken in de
‘soort’ leden. In de jaarvergadering van februari hebben we besloten om de leden, die geen aanspraak
willen maken op de registratie bij de NHB, aan te merken als ‘begunstigers’. Zij betalen de helft van
de contributie van de actieve leden. Jan van Acht en Piet Sanders zijn als zodanig ingedeeld in deze
nieuwe categorie.
Tom van den Brand jr., die door het jaar zijn vader graag vergezelt naar bijzondere evenementen bij ons,
hebben we op de jaarvergadering benoemd tot ‘pijlendrager in buitengewone dienst’. Hij wil er tenslotte
graag bij horen.
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Toon Relou en Hennie van Rooij werden op de jaarvergadering benoemd voor een nieuwe termijn van
drie jaren.
Ledenbestand per 31 december 2016
Vrouwen master recurve				

1

Mannen senior recurve				

1

Mannen master recurve				15
Totaal							17
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 2016
Hoofdsponsors					 2
Sponsors						11
Begunstigers						 2
Donateurs						 6
Vermeldenswaard is, dat onze hoofdsponsor Garagebedrijf M. van den Brand, in de loop van het
jaar is aangesloten bij de keten ‘AutoFirst Nederland’. Dat had tot gevolg dat het Hyundai-logo werd
vervangen door een afbeelding van AutoFirst. De emblemen op het clubtenue en het reclamebord
hebben we vervangen.

Bestuur
Door het vertrek van Hennie van Rooij als lid van de vereniging verloren we in juli onze secretaris.
Martien van den Brand bood spontaan zijn diensten aan. Op de wekelijkse oefenavond van 25 juli
waren tien leden aanwezig. Zij hebben op informele maar praktische manier Martien benoemd tot
bestuurder/secretaris.
Een en ander heeft ons doen besluiten om een algemeen post-, en emailadres in te stellen. Alle post
komt binnen via de brievenbus aan de Industrieweg 18; het emailadres is: doel@handboognijnsel.nl.
Voor haar inzet in de voorbije jaren hebben we Hennie van Rooij bedankt met een bloemetje en een fles
wijn.
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Het bestuur bestaat per 31 december 2016 uit:
Voorzitter: 		

Jan van der Aa (wedstrijdleider)

Secretaris:		

Martien van den Brand

Penningmeester:

Gerrit Swinkels (bar/demonstraties en evenementen)

Commissaris:

Toon Relou (materieel/onderhoud)

Commissaris:

Johan Schepers

Het bestuur vergaderde in 2016 tien keer op donderdag. Wanneer de te bespreken onderwerpen van
geringe aard waren hebben we de vergadering op de maandagavond afgewerkt. Hoewel de agenda
niet altijd omvangrijk is geweest, waren deze bijeenkomsten wel degelijk nuttig om bij te praten. De
verslagen van de vergaderingen werden per email aan de leden toegezonden. Leden, die geen internet
hebben, kregen de verslagen op papier.
Meierijstad
Op 31 december 2016 hield Sint-Oedenrode op te bestaan als zelfstandige gemeente. Met de
gemeenten Schijndel en Veghel zijn wij opgegaan in de nieuwe gemeente Meierijstad. In de
loop van 2016 ontstond in de drie gemeenten het idee om een sportcollectief te vormen van alle
sportverenigingen uit de drie gemeenten. Alle verenigingen hebben het verzoek gekregen om hieraan
mee te doen. Hoewel wij een kleine vereniging zijn, hebben we op de valreep van het jaar besloten om
ons aan te sluiten. Het groter geheel weet dan dat wij er zijn. Bovendien moeten we op onze toekomst
zijn voorbereid.

Accommodatie
In de loop van januari heeft John Vos Interieur het plafond vervangen in de barruimte. Jan van Acht
zorgde voor een compleet nieuwe verlichting.
Installatiebedrijf P. Voss hebben we een nieuwe toiletgroep laten aanbrengen in het herentoilet.
In dit verband past het om de dames Riky van Acht, Anneke van Duijnhoven en Riek Relou te danken
voor hun inzet om ons gebouw schoon te houden. Elke eerste vrijdag van de maand houden zij grote
schoonmaak.
Een bijzondere gebeurtenis vond plaats op maandagavond 27 november. Ons oudste lid Theo Sanders
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vierde zijn 85e verjaardag. Weer of geen weer, Theo blijft zijn pijlen elke maandagavond schieten met
Ad van Aarle als deskundige coach, weliswaar op gepast afstand. Wij hebben voor Theo een blijvend
zichtbare herinnering geïnstalleerd. Zijn jongere collega, Ad van Aarle, ontwierp en construeerde een
verrijdbaar doel; een schilder-collega Jan Nolle gaf er een frisse blauwe kleur aan. Theo zelf kreeg de
eer om zijn eigen 80+baan te onthullen. Daarna ging hij meteen aan de meet om de nieuwe baan te
testen; met succes. Overigens vestigde Theo een record, want hij ging de geschiedenis in als de oudste
praktiserende schutter van Nijnsel.
Korfbalterrein
De gemeente heeft het korfbalterrein verkocht voor de vestiging van een bedrijf. Wij hebben met de
gemeente afgesproken, dat de achter ons doelhuis een strook van één meter breed niet wordt verkocht.
Zodoende kunnen wij altijd onderhoud plegen aan ons gebouw.

Overige activiteiten
AED
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
Onze vereniging is qua gemiddelde leeftijd niet zo erg jong. Bovendien hebben wij al jaren de ervaring,
dat de handboogsport niet zo aanspreekt bij het publiek en vooral bij de jeugd. Pieter Breugel heeft een
redelijk jeugdig ledenbestand. Daarom hebben wij Pieter Breugel gevraagd of de vereniging bereid is
om samen te werken voor promotie van de handboogsport.
IVN, afdeling Sint-Oedenrode
Het IVN heeft voor het vijfde jaar zijn bijeenkomsten bij ons gehouden voor leden en voor publiek. De
vereniging is ingenomen met onze ruimte.
Gasten
Het aantal gasten, dat we dit jaar mochten ontvangen was wat teruggelopen. Daar stond tegenover dat
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we in Nederwetten ruim vijftig voetbalfans de kunst van het boog schieten bij konden brengen. Dat was
over en weer een succes.
Dorpsraad
De Dorpsraad zijn wij nog steeds vertegenwoordigd door Jan van Acht.
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
Koningsspelen en buitenspeeldag
De handboogsport blijft in de belangstelling van de schooljeugd, want weer had de oudervereniging
van de basisschool en de evenementencommissie van de Beckart onze medewerking gevraagd voor
de koningsspelen op 22 april en de buitenspeeldag op 8 juni. Voor de koningsspelen hadden we onze
banen ingericht op het sportpark en de buitenspeeldag speelde zich af op het Beckartplein en het
kerkplein. De organisatie was beide dagen prima en onze vrijwilligers werden prima verzorgd.
Oogstfeest
Zondag 7 augustus waren we weer present op het oogstfeest van de Zandhoef. Dit jaar hadden we
‘assistentie’ gekregen van Peter van der Linden (Pieter Breugel). Oud-lid Bram van den Bersselaar was
van de partij om de jeugd het schieten bij te brengen. Andermaal was de publieke belangstelling groot.
Alle bezoekers vonden het boogschieten een interessante sport, maar helaas gaf niemand een vervolg
door bij ons een keer te komen schieten. Zoals altijd wil de jeugd het liefst blijven schieten. Ook de
jeugd blijkt door het jaar zo druk bezet te zijn, dat er geen tijd is voor de handboogsport.
Familie/vrienden toernooi
Vol goede moed hadden we de draad weer opgepakt voor een familie/vrienden toernooi. We hadden
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daarvoor ook Pieter Breugel uitgenodigd.
Helaas was er uit onze gelederen nauwelijks tot geen belangstelling. Daarom had Pieter Breugel op 4
september voor zijn eigen leden en kennissen een mooi toernooi opgezet op onze buitenbaan.

Sportverslag
Koning schieten
Gerrit Swinkels is zaterdag 23 januari na een stevige strijd Gerard Kluijtmans opgevolgd als onze
nieuwe koning.
Tom van den Brand hield zich als vrij nieuwe schutter kranig en zag dat beloond met de titel van prins.
Gerard was al twee keer koning en zou dus op kunnen klimmen tot keizer, maar zou dan wel koning
hebben moeten worden. Dat zat er niet in; hij eindigde op de eervolle derde plaats, ridder. Riky van
Acht had de primeur om als eerste vrouwelijke nar het toernooi af te sluiten. Sinds 2013 hanteren wij
een geheel nieuw wedstrijdsysteem, waarbij het totaal van de werkelijke scores niet meer bepalend
is voor de einduitslag. Na de voorronde van 30 pijlen stond Gerrit Swinkels op de eerste plaats met
231 punten, gevolgd door Jan van der Aa 221, Gerard Kluijtmans 216, Toon Relou 216, Tom van den
Brand 215, Martien van den Brand 200, Ad van Aarle 196, Theo Sander2 195, Riky van Acht 194, Jan
Nolle 168. Daarna moesten de schutters zich zo lang mogelijk staande weten te houden, want na elke
schietbeurt was voor de schutter met de laagste score de wedstrijd over. Dat kon zelfs voor ervaren
schutters behoorlijk tegen zitten. Uiteindelijk bleven Gerrit Swinkels, Gerard Kluijtmans, Toon Relou en
Tom van den Brand over. In de halve finales won Gerrit met 6 setpunten van Toon en Tom bleef met
6 punten de baas over Gerard. Gerard en Toon gaven elkaar niet veel toe in hun strijd om de titel van
ridder. Met 7 tegen 3 setpunten werd Gerard ridder. In de koningsfinale was Gerrit vanaf het begin de
baas. Nadat hij drie sets (26, 24 en 25) achter elkaar had gewonnen, was voor hem de koningstitel
binnen; Tom scoorde 23, 23 en 17. De wisselbeker van camping “Het Vressels Bos” was voor Jan Nolle.
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De uitslag:
					voorronde
					30 pijlen
koning
Gerrit Swinkels
231
prins		
Tom van den Brand
216
ridder		
Gerard Kluijtmans
200
4. 		
Toon Relou		
195
5. 		
Martien van den Brand 216
6. 		
Jan van der Aa
221
7. 		
Riky van Acht		
194
8. 		
Jan Nolle		
168
9.		
Ad van Aarle		
196
10.		
Theo Sanders 2
195

afvalronden halve finale
score		setpunten
114			
6
104			
4
104			
6
95			
0
100
83
33
58
21
20

finale
setpunten
6
0
7
3

Het door slagerij Kluijtmans opgediende koningsmaal viel andermaal in de smaak.
Indoorcompetitie
Jan van der Aa had in 2015 de overstap gewaagd naar de klasse longbow, een houten boog ontworpen
en gemaakt door Ad van Aarle. Tom van den Brand en Gerard Kluijtmans schoten in de recurve-klasse.
Gerard en Jan gingen door naar het rayon-, en bondskampioenschap. In klasse 6 eindigde Gerard op
het bondskampioenschap op de 21e plaats met 423 punten in 60 pijlen.
Voor het bondskampioenschap (in Santpoort) in de longbow klasse hadden zich acht deelnemers
gemeld. Na 60 pijlen stond Jan op de vierde plaats met 278 punten. Na de kwartfinale was voor hem
de wedstrijd over. Bijzonder was, dat zijn boog bij de omstanders niet alleen vragen opriep over de
herkomst maar ook bewondering vanwege de uitvoering. Het antwoord was eenvoudig: eigen bouw,
merk AVA uit Olland.
Johan Schepers had onder de vlag van De Rozenjagers uit Eerde de indoorcompetitie geschoten. In
klasse 1 persoonlijk behaalde hij de tweede plaats.
Voor de nieuwe indoorcompetitie van 2016 waren we slechts vertegenwoordigd door Tom van
den Brand en Jan van der Aa. Tom behaalde 1027 punten en Jan kwam met zijn longbow op een
teleurstellend resultaat van slechts 546 punten.
Overige wedstrijden
Johan Schepers heeft ook met de collega’s van De Rozenjagers de competitie 25 meter 1 pijl
geschoten Individueel werd hij rayonkampioen en hij behaalde brons op het nationaal kampioenschap.
Die prestatie leverde hem een plaats op in het nationaal team dat uitkwam in de interland tegen België.
Ook tijdens die wedstrijden wist hij zijn mannetje te staan.
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Uitwisseling met andere verenigingen
Krijgsman Soranus Lieshout
Het moet gezegd worden, dat we steeds present zijn bij deelname aan wedstrijden tegen andere
verenigingen. Zo ook bij het toernooi van Krijgsman Soranus. Hier eindigden wij op de achtste plaats
van de twaalf deelnemende verenigingen.
Johan Schepers 242; Toon Relou 203; Jan van der Aa 170; Gerrit Swinkels 155; Gerard Kluijtmans 142;
Riky van Acht 140.

Ganzenwinkeltoernooi Aarle-Rixtel
Donderdag 21 april gingen we met zeven schutters op bezoek bij Handboogvereniging De Eendracht
in Aarle-Rixtel voor deelname aan het Ganzenwinkeltoernooi. 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 245; Jan van der Aa 169; Toon Relou 165; Gerard
Kluijtmans 161; Tom van den Brand 154; Riky van Acht 165; Gerrit Swinkels 146. Al met al een weinig
rooskleurig resultaat. Pluspunt was, dat Johan als hoogste keizer van het toernooi uit de bus kwam.
Hyundai-toernooi
Dit jaar hadden we de draad weer opgepakt en niet zonder succes zo bleek.
Het eerste team van handboogvereniging Ontspanning ging woensdag 24 augustus met de eer strijken.
Daarmee kwam het team weer in het bezit van de Hyundai-wisselbeker van Garage Van den Brand. Het
tweede team van Ontspanning eindigde als derde. Het eerste team van Krijgsman Soranus uit Lieshout
werd tweede van het toernooi, waaraan zeven teams deelnamen. Nadat alle teams een keer tegen
elkaar hadden geschoten, gingen de hoogste vier geklasseerde over naar de halve finale en de finale.
In de halve finale won Krijgsman Soranus 1 van Ontspanning 2, terwijl Ontspanning 1 de meerdere was
over Krijgsman Soranus 2. De eerste teams van deze verenigingen kwamen tegen elkaar uit voor het
goud, zilver en brons. De Vrienden van Pieter Breugel klasseerden zich als vijfde, terwijl ons team als
zesde eindigde; de Bosjagers uit Best werden zevende. Theo Passier van Ontspanning was de hoogste
schutter van de dag met 164 punten; Willem Bekx van Krijgsman Soranus werd tweede met 162 punten
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en 3 x 10; René van Erp van Ontspanning had dezelfde score, maar 1 x 10.
Omdat de handboogsport dit jaar extra in de belangstelling stond hadden we de vijf olympische
gekleurde ringen gehanteerd als doel. Waar de ringen elkaar overlapten waren de hoogste scores te
behalen. De acht teams kwamen tegen elkaar uit in vijf schietbeurten. Het team met de hoogste score
na vijf beurten kreeg drie wedstrijdpunten, het verliezende team had niets. Het witte gebied tussen de
blauwe en gele ring telde als ‘tien’ en was natuurlijk het favoriete mikpunt. Diverse keren kwam een
schutter op niets uit. Al met al viel de opzet bij iedereen in de smaak.
Vier jaar geleden was er dezelfde situatie als nu met dien verstande dat Ontspanning-schutter Sjef van
den Berg in Nijnsel toen het toernooi won op de olympische ringen. Dit jaar was hij in Rio de Janeiro als
vierde geëindigd. Opvallend.
Antoniustoernooi
Voor de tweede keer hadden we voor ons Antoniustoernooi negen verenigingen uit de directe omgeving
uitgenodigd. Slechts drie verenigingen gaven gehoor aan de uitnodiging. De overige lieten weten geen
belangstelling te hebben voor dit soort wedstrijden. Het lijkt een algehele tendens te zijn. Uit navraag
bleek dat ook andere verenigingen moeite hebben om deelnemers te krijgen. Positief voor ons was,
dat de deelnemers onze opzet waardeerden. Dat werd nog eens bevestigd op de afsluitende finale met
prijsuitreiking. Hoewel Ontspanning niet aan het toernooi had deelgenomen, waren zij toch present op
de finale.
De einduitslag van het toernooi was:
Landmans Unie		

42

De Eendracht		

28

Sint Antonius		

16

Krijgsman Soranus		

16

Vanwege de geringe deelname en moeizame uitnodiging hebben we besloten aan dit toernooi geen
vervolg te geven.
Gemiddelde speld
Drie schutters hadden zeven officiële wedstrijden van de NHB geschoten en kwamen daarom in
aanmerking voor een gemiddelde speld van de NHB:
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			Gerard Kluijtmans 			7,05
			Tom van den Brand			5,62
			

Jan van der Aa 			

4,62 (longbow

Gemiddelde competitie
De gemiddelde competitie waarin de schutters hun gemiddelde na telkens vijf oefenavonden kunnen
verbeteren, bleef ook in 2016 een aansprekend systeem. Bovendien past het in de clubcompetitie.
						aantal
						avonden
score
wedstrijdpunten
		
1.
Toon Relou		
35		
7737
143
		
2.
Gerard Kluijtmans
38		
8471		
73
		
3.
Tom van den Brand 39		
7913		
-15
		4.
Gerrit Swinkels
31		6593		 -19
		5.
Riky van Acht		30		5964		-129
		
6.
Jan van der Aa
26		
4309		
-559 (overstap naar
longbow)
Tom van den Brand werd uitgeroepen tot ‘topdeelnemer’.
		Jan Nolle			24		4299		 -95
		
Martien van den Brand
21		
4181		
-105
		Ad van Aarle			14		2522		 -88
		
Martinus van den Brand
6		
1260		
149
Clubcompetitie
De in 2015 begonnen clubcompetitie is positief ontvangen. Vooral het feit, dat de schutters in een-opeen duel tegen elkaar uitkomen sloeg aan. Omdat een verdeling in twee klassen wat te veel was voor
ons beperkt gezelschap, zijn we in de zomer begonnen met een nieuwe ronde, waarbij iedereen een
keer tegen elkaar uitkomt. Het aantal te schieten pijlen hebben we uitgebreid naar 45, omdat met 30
pijlen elk duel te snel was afgelopen
Jaarafsluiting
Voor de jaarafsluiting had Gerrit Swinkels een totaal andere opzet bedacht. Werd vorig jaar de parate
kennis van de deelnemers op de proef gesteld, dit jaar ging het om behendigheid met de luchtbuks,
darten, blikken gooien en boog schieten op de korte baan. Inclusief de introducees waren wij met 20
personen aanwezig en Pieter Breugel met 10 personen.
Ging Pieter Breugel vorig jaar met de eer strijken, ook dit keer waren de eerste twee plaatsen met
prijzen naar Pieter Breugel: Peter van der Linden en Bart de Haan. Onze Johan Schepers redde de eer
met de derde plaats.
Jan van der Aa keek in het kort terug naar het voorbije jaar. Hij dankte de leden voor hun bijdragen en
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inspanningen bij de promotieactiviteiten.
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 2017. Traditioneel werd het
verenigingsjaar op deze wijze weer gezellig afgesloten. De smakelijke hapjes die Riky van Acht had
bereid maakten de jaarafsluiting compleet.
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		
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
5492 NK Sint-Oedenrode
5492 NG Sint-Oedenrode

Margrietstraat 16		
Vresselse Akkers 7a		

5492 JM Sint-Oedenrode
5491 PC 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. 			
Van der Vleuten Elektrotechniek 		
Verbakel Stalinrichtingen B.V. 		
Begunstigers
Jan van Acht					
Piet Sanders					
Donateurs
Mevr. D. Dommerholt-Tee 			
Mevr. P. Kusters-van de Velden 		
Dhr. Chr. Raaymakers				
Dhr. J. Schepers 				
Dhr. A. Verhagen 				
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Koning schieten 23 januari
Koning Gerard onthaalt zijn opponenten vorstelijk

v.l.n.r.: Toon Relou, Gerrit Swinkels, Jan van Acht, Martien
van den Brand, Jan Nolle, Riky van Acht

Achter: Ad van Aarle, koning Gerard, Jan van der Aa, Theo
Sanders

Huldiging nieuwe koning

v.l.n.r.: Martien van den Brand, Jan van der Aa, koning Gerrit
Swinkels

De winnaars van de dag: Tom van den Brand, Gerrit
Swinkels, Gerard Kluijtmans, Riky van Acht

Koningsdag 22 april

Buitenspeeldag 8 juni
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Oogstfeest 7 augustus

Opening 80+ baan 27november

Schilder Jan Nolle zorgt voor
een passende kleur; Tom van
den Brand houdt inspectie

Het grote moment: ontwerper/maker Ad
van Aarle (r) draagt de baan over aan Theo
Sanders

Jaarafsluiting 29 december

De prijzen voor: Johan Schepers (Ant.), Peter van
der Linden (P.B.), Bart de Haan (P.B.)

Theo test zijn
aanwinst

