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Aan 

de  leden 

hoofdsponsors

sponsors

donateurs

Nijnsel, 8 februari 2016

Wij bieden u hierbij het jaarverslag aan over 2015. 

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

50 Jaar schutter

Hoewel hij vanwege omstandigheden een paar jaar niet meer actief kan schieten, is Theo Sanders (1) als 

bestuurder actief gebleven. Voor zijn 50-jarig lidmaatschap van de Nederlandse Handboogbond werd hij tijdens 

het koning schieten op 17 januari door voorzitter Paul Schellekens gehuldigd. Deze spelde hem de zilveren 

bondsspeld op en overhandigde de bijbehorende oorkonde. Jan van der Aa haalde enkele smeuïge momenten op 

uit de schuttersloopbaan van Theo. Van de club kreeg de jubilaris twee smakelijke attenties.

Ledenbestand per 31 december 2015

Om de handboogsport op een hoger niveau te kunnen beoefenen, heeft Johan Schepers zich aangemeld bij 

HBV De Rozenjagers in Eerde. Met een team heeft hij dit jaar deelgenomen aan de indoorcompetitie en andere 

wedstrijden. Omdat hij niet meer via onze vereniging is geregistreerd bij de NHB, kan hij niet meer deelnemen 

aan ons jaarlijks koning schieten. Ook zijn keizerstitel heeft hij moeten afstaan. Hij blijft wel meedraaien bij andere 

activiteiten van ons. In de loop van het jaar heeft Jan van der Aa de functie van wedstrijdleider overgenomen van 

Johan. Zijn bedrijfsactiviteiten thuis en elders nemen te veel tijd in beslag.  

Aan het eind van dit jaar hebben wij helaas afscheid moeten nemen van Eric en Bram van den Bersselaar. Voor 

hun activiteiten voor onze vereniging heeft het bestuur hen schriftelijk bedankt. Gelukkig hadden we twee nieuwe 

aanmeldingen: Martien van den Brand (Tinus, neef van Martien en Tom); Jan Swinkels voegde zich na een jaar 

afwezigheid weer bij ons.

     

Vrouwen master recurve     2

Mannen senior recurve      1

Mannen master recurve    17

Mannen junior recurve      0

Totaal      20

Het aantal leden is dan wel gelijk gebleven met dat van 2014; de gemiddelde leeftijd van onze bij de NHB 

geregistreerde leden is intussen uitgekomen op 68 jaar. Dat is zorgelijk. Omdat Pieter Breugel nog steeds geen 

eigen accommodatie heeft, is het de moeite waard na te denken over een fusie. 
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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 2015

Hoofdsponsors       2

Sponsors     10

Donateurs       6

Juridisch Adviesbureau Van der Aa heeft zich vanwege beëindiging van het bedrijf afgemeld als sponsor. Gelukkig 

hebben Slagerij Kluijtmans en Garage Van den Brand besloten aan te blijven als hoofdsponsor.  

Bestuur
Voorzitter:   Jan van der Aa

Secretaris:  Hennie van Rooij-Iding

Penningmeester: Gerrit Swinkels (bar/demonstraties en evenementen)

Commissaris:  Toon Relou, materieel/onderhoud

Commissaris:  Johan Schepers, wedstrijdleider

Op de jaarvergadering van 23 februari 2015 zijn Jan van der Aa en Gerrit Swinkels herkozen als bestuurslid. Het 

bestuur vergaderde in 2015 op: 8 januari, 5 februari, 2 april, 7 mei, 4 juni, 27 september, 5 november, 3 december. 

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. Op de ledenvergadering hebben we besloten om het sanitair en het plafond 

en de verlichting in de barruimte te vernieuwen. Mies van den Bersselaar, Tom van den Brand, Riky van Acht 

en Toon Relou meldden zich aan om een en ander uit te zoeken. Uiteindelijk hebben we besloten om eerst het 

plafond met verlichting te vervangen. Twee offerten hebben we daarvoor ontvangen.

Overige activiteiten
AED

Hennie van Rooij en Gerrit Swinkels hebben deelgenomen aan de herhalingscursus voor het hanteren van de AED. 
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Jan van der Aa moest wegens tijdgebrek afhaken.

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 

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.

IVN, afdeling Sint-Oedenrode

Het IVN heeft voor het vijfde 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. Sinds het opheffen van de Werkgroep Dorpshart houdt Jan van der Aa zich bezig met 

de vormgeving van de website van de Dorpsraad.

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. Na het installeren van een nieuw programma in het najaar 

heeft Jan van der Aa een compleet nieuwe website gemaakt. Nieuwe actuele informatie is nu snel te plaatsen. Op 

28 december is de site in werking gegaan.

Promotie handboogsport
Buitenspeeldag

Een groep ouders van kinderen van de basisschool had ons benaderd om mee te doen aan de landelijke 

buitenspeeldag op straat. Het nieuw ingerichte dorpscentrum leende zich prima voor de vele activiteiten. Wij 
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hadden onze schietbanen veilig opgesteld op het kerkplein. Veel kinderen kwamen herhaaldelijk terug met het 

verzoek: “Mag ik nog een keer?” 

Oogstfeest  

Zondag 2 augustus waren we weer present op het oogstfeest van de Zandhoef. Dit jaar hadden we ‘assistentie’ 

van Peter van der Linden van Pieter Breugel. Een onderlinge wedstrijd zat er nauwelijks in, omdat de bezoekers 

van het oogstfeest maar al te graag hun schietkunsten wilden tonen. Vooral de jeugd was als het ware weer niet 

weg te slaan. Overigens ook de volwassen bezoekers wilden graag even van het schieten proeven.

Jammer is het weer te moeten concluderen, dat al onze inspanningen om onze sport aan de man te krijgen 

geen resultaat hebben. Kinderen beoefenen vaak al diverse sportactiviteiten en volwassenen hebben ook hun 

bezigheden. Hopelijk zal het tij keren.

Sportverslag

Koning schieten 

Zaterdag 17 januari was het twee keer feest: de club bestond vandaag precies 127 jaar. Dat kon niet beter 

gevierd worden dan met het koning schieten. Geheel in stijl hadden we onze koning en oud-brandweerman ’s 

morgens met een echte brandweerwagen thuis afgehaald. Maar eerst moest er lekker gebak worden gegeten en 

een glaasje worden gedronken om fris en monter aan de meet te kunnen verschijnen. De koning nam zelf plaats 

achter het stuur om naar het strijdperk te rijden. Daar stonden een classificatieronde van 30 pijlen, afvalronden en 

finaleronden te wachten. Dat alles onder het ‘toezicht’ van Antonius Abt (17 januari is zijn sterfdag) bij wie twee 

kaarsjes brandden voor een sportief verloop. Kanshebbers waren er genoeg, zeker de winnaars van vorig jaar. 

Jan van der Aa leek de favoriet. Maar de opzet van deze jaarlijkse wedstrijd is zodanig, dat mogelijke kandidaten 

allesbehalve zeker zijn van een ereplaats. Dat werd snel duidelijk.

In de classificatieronde na 30 pijlen stond keizer Johan Schepers op de eerste plaats met 272 punten, gevolgd 

door Jan van der Aa met 241 pt., Toon Relou 221 ptn, Gerard Kluijtmans 213 ptn., Riky van Acht 208 ptn, Gerrit 

Swinkels 205 ptn., Tom van den Brand 201 ptn., Martien van den Brand 189 ptn., Bram van den Bersselaar 174 

ptn, Theo Sanders (2) 150 ptn, Jan Nolle 146 ptn. In elke afvalronde kon de schutter met de laagste score zijn 

boog inpakken. Riky van Acht overkwam dit al in de eerste ronde; een onwillig vizier speelde haar parten en drie 

ronden later kwamen de pijlen van Jan van der Aa ver langs het blazoen. De 4 overgebleven schutters gingen 

door naar de halve finale met als resultaat: Gerard Kluijtmans, Gerrit Swinkels, Tom van den Brand en Toon Relou. 
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Toon Relou was vervolgens de meerdere over Tom van den Brand en werd met 6 tegen 2 setpunten ridder. Gerard 

Kluijtmans behaalde 6 setpunten en Gerrit Swinkels wist een set op zijn naam te brengen. Daarna moest de 

nieuwe koning proberen de regerende keizer Johan Schepers van de troon te stoten. Maar die was met zijn series 

van 29, 30 en 29 punten ongenaakbaar en behield zijn titel. De wisselbeker van camping “Het Vressels Bos” was 

voor Riky van Acht. Piet en Maria Sanders hebben jaren geleden deze wisselbeker geschonken.

De volledige uitslag was:
     voorronde afvalronden halve finale finale  keizer-
     30 pijlen  score  setpunten setpunten   koning
keizer  Johan Schepers  272       143      29-30-29
koning Gerard Kluijtmans  213         115        6       6  24-24-28
prins Gerrit Swinkels   205          111        6       2
ridder Toon Relou   221           98        0       6
5.  Tom van den Brand  201         102        2       2
6.  Martien van den Brand  189         100
7.  Jan van der Aa   241           78
8.  Theo Sanders 2   150           55 
9.  Bram van den Bersselaar 174           30
10. Riky van Acht   208      1 Vressels Bos beker
nar Jan Nolle   146
   

Indoor

Zondag 18 januari vond in Zoetermeer het NK indoor plaats. Johan Schepers had zich weer weten te classificeren. 

In Zoetermeer liet Johan Schepers de volgende dag aardig wat prominenten achter zich en eindigde hij als achtste 

in het eindklassement. In de strijd voor een plaats in de kwartfinale moest hij het afleggen tegen Sjef van den 

Berg, die uiteindelijk met zilver naar huis ging. Maar Johan wist daarin toch nog één set te winnen.

Indoorcompetitie

Als vervolg op de competitie 2014/2015 hadden Johan Schepers en Jan van der Aa zich geplaatst voor het 

individueel rayonkampioenschap in respectievelijk klasse 1 en klasse 7. Via de achtste en de kwartfinale ging 

Johan in Volkel over naar de halve finale. Met 7 tegen 5 setpunten bleef voor hem de strijd om het brons over. Zijn 

tegenstandster Kirsten van de Ven behaalde 6 setpunten, zodat Johan uiteindelijk op de vierde plaats kwam. 

Omdat in het rayon voor de tweede keer geen vereniging zich had gemeld om het kampioenschap in klasse 7 en 8 

te organiseren leek het einde oefening. Op het allerlaatst kon het kampioenschap in Geldrop doorgaan. Maar niet 

voor Jan, want hij stond zaterdag 30 januari klaar om te vertrekken toen zijn maag hem dwong thuis te blijven.
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Overige wedstrijden

Carnaval

Op de valreep hadden Riky van Acht en Ad van Aarle een wedstrijd weten te bedenken voor carnavalsmaandag 

16 februari. Zij maakten dankbaar gebruik van de vier carnavalsblazoenen, die Pieter Breugel had gemaakt: vol 

gekleurde bollen en mannetjes. Vooraf zou de grote houten dobbelsteen met gekleurde vlakken de hoogste score, 

11 punten, bepalen. Helaas waren de kleuren in de meerderheid en dus kwam het voor dat het witte vlak stond 

voor een groene bol; een zwarte was bedoeld voor een lichtrose kleur. “Zoek het maar uit, is meer een les in 

kleurtjes leren voor kinderen”. Zoals altijd verliep de wedstrijd met de nodige luim. Ook introducés weerden zich 

prima. Aan het einde was er een verrassende winnaar in de persoon van nar Jan Nolle met 279 punten; 2. Toon 

Relou 253; 3. Ad van Aarle 230; 4. Martien van den Brand 215; 5. Jan van der Aa 194; 6. Tom van den Brand 178; 

7. Riky van Acht 174; 8. Gerrit Swinkels 159; 9. Riet van den Brand 136; 10. Theo Sanders 2 129; 11. Hennie van 

Rooij 108; 12. Jan van Acht 79.

Koningsdag

Riky van Acht en Riet van den Brand hadden het idee geopperd voor een speciale Koningsdagwedstrijd op 

maandag 27 april. Daaraan zouden ook de overige dames mee kunnen doen. De vraag was: hoe moet die 

wedstrijd eruit zien? Zoals vaak kwam de oplossing een half uur vóór de wedstrijd: doelen op 7 meter en scoren 

volgens de kleuren van de Nederlandse vlag: rood = 3; wit = 2; blauw = 1; schieten met de oefenbogen. De 

verrassingen bleven niet uit. Tom van den Brand en René van Rooij schoten precies gelijk: 5 keer mis; 17 keer 3 en 

3 keer 1; totaal 54. Een shoot off op 18 meter moest de beslissing geven: Tom schoot blauw (1) en René mis. 3e 

werd Gerrit Swinkels 52; 4. Martien van den Brand 48; 5. Tinus van den Brand 45; 6. Riky van Acht 44 (6 missers); 

7. Jan van der Aa 44 (7 missers); 8. Toon Relou 42; 9. Ad van Aarle 40 (7 missers); 10. Jan Nolle 40 (9 missers); 11. 

Anneke van Duijnhoven 38; 12. Riet van den Brand 34; 13. Theo Sanders 33; 14. Gerard Kluijtmans 31; 15. Hennie 

van Rooij 28; 16. Lieset van den Brand 21. Jan Nolle had als gevolg van zijn verhuizing een tas vol praktische 

prijzen beschikbaar gesteld. 

Familietoernooi

Even was het doorzetten en zo lukte het om op 4 oktober weer een familietoernooi te houden. Dit keer alleen in de 

vorm van een buitenwedstrijd. Gerrit en Monique Swinkels hadden hun “landgoed” beschikbaar gesteld voor een 

parcours van tien doelen, allemaal van verschillend formaat, vorm en afstand: het gewone blazoen, dieren, veld, 
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en 3-D doelen. Fred van Lieshout kwam met twee teams op de proppen. Johan Schepers, Jan van der Aa en Tom 

van den Brand hadden ieder ook een team. Vooral de gevarieerde vorm viel bij alle deelnemers in de smaak; er 

was zelfs een roep voor een herhaling volgend jaar. 
Teamklassering  

1 Fred van Lieshout2 169,5
2 Fred van Lieshout1  134
3 Johan Schepers 129,3
4 Jan van der Aa  126,3
5 Tom van den Brand 120

Persoonlijke klassering   
   dames
Annet Schepers   (team Johan Schepers)   128
Marjo van de Sangen  (team Tom van den Brand)  106
Cyndia Timmermans  (team Tom van den Brand)  68

   heren
Fred van Lieshout  (team Fred van Lieshout2)  200
Jan van Walbeek  (team Fred van Lieshout2)  187
Tom van den Brand  (teamTom van den Brand)  170
Jan van Langen   (team Fred van Lieshout2)  165
Joris van de Sangen  (team Tom van den Brand)  159
Johan Schepers jr.  (team Johan Schepers)   158
Nol de Koning   (team Fred van Lieshout1)  150
Harry Dijkers   (team Jan van der Aa)   143
Maarten van de Ven  (team Fred van Lieshout1)  141
Ad van der Aa   (team Jan van der Aa)   129
Johan Hulsen   (team Fred van Lieshout2)  126
Her van de Zanden  (team Fred van Lieshout1)  124
Leon van Aalst   (team Fred van Lieshout1)  121
Jan van der Aa   (team Jan van der Aa)   118
Joost van der Aa  (team Jan van der Aa)   115
Johan Schepers sr.  (team Johan Schepers)   102
Thomas van de Sangen  (team Tom van den Brand)  97

Uitwisseling met andere verenigingen

Antoniustoernooi

Om de contacten met ons omringende verenigingen aan te trekken had Johan Schepers een toernooi opgezet. 

Op een maandagavond zou een vereniging met een aantal teams van elk drie personen het opnemen tegen 

teams van ons. De teams hadden een gemiddelde opgegeven. In elke schietbeurt moest worden geprobeerd 

dat gemiddelde zo dicht mogelijk te benaderen. Het winnende team kreeg twee wedstrijdpunten. Voor de uitslag 

was bepalend het totaal aantal wedstrijdpunten vermeerderd met het saldo van het opgegeven gemiddelde en de 
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werkelijke score.

Voor dit toernooi hadden we tien verenigingen aangeschreven, waarvan zich er helaas maar vier hadden 

aangemeld voor deelname. Degenen die kwamen schieten waren ruim tevreden over de opzet van de wedstrijd en 

het verloop.

De uitslag was:
    wedstrijd- saldo
    punten  gemiddeld totaal
De Eendracht     63   12  75
Ontspanning    42     4  46
Krijgsman Soranus   38    -6  32
Landmans Unie    28  -10  18

De vier verenigingen hadden we uitgenodigd voor de prijsuitreiking op 18 januari 2016 met daaraan gekoppeld 

een soort finale-wedstrijd. 

Krijgsman Soranus Lieshout

Hoewel we maar met vier schutters present waren, eindigden we in het toernooi op de vierde plaats; net buiten de 

prijzen. We overschreden ons opgegeven gemiddelde, 176,84, met 20,08 punten. Daarvoor zorgden: Jan van der 

Aa  214; Gerard Kluijtmans 181; Toon Relou 180 en Martien van den Brand 148.

Ganzenwinkeltoernooi Aarle-Rixtel

Met vijf schutters namen we op 15 oktober deel aan het Ganzenwinkeltoernooi van handboogvereniging De 

Eendracht. Helaas vielen we met het schieten niet in de prijzen, Toon Relou en Riky van Acht daarentegen wel bij 

de loterij. Johan Schepers was vorig jaar de hoogste keizer en daarvoor kregen we de gouden medaille mee naar 

huis.

De persoonlijke scores waren: Toon Relou 204 (180), Gerard Kluijtmans 197 (175), Jan van der Aa 181 (188); Tom 

van den Brand 166 (170), Riky van Acht 153 (150). Ons opgegeven gemiddelde van 863 hadden we overschreden 

met 38 punten (901). Daarmee eindigden wij op de zestiende plaats.

Hyundai-toernooi

Helaas was er binnen onze vereniging onvoldoende belangstelling om aan deze wedstrijd deel te nemen. Ook van 

buiten waren er geen aanmeldingen. Volgend jaar pakken we de draad weer op.  

Gemiddelde speld

Slechts twee schutters hadden zeven officiële wedstrijden geschoten en kwamen in aanmerking voor een 

gemiddelde speld van de NHB:  Johan Schepers   9,6;  Jan van der Aa  7,5.
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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. Jammer genoeg komt niet iedereen ertoe om de 

minimale 25 scores te halen die nodig zijn voor de einduitslag.
    aantal   totaal-  wedstrijd-
    scores  score  punten
Tom van den Brand  34  6481   72
Toon Relou   39  8243   20
Gerrit Swinkels   27  5915  -15
Riky van Acht   29  6090  -40
Gerard Kluijtmans  38  8304  -67
Jan Nolle   28  4954            -107

Martien van den Brand  24  4930    42
Jan van der Aa   22  4860  -10
Theo Sanders2   7  1040  247
Ad van Aarle   5    982    99
Tinus van den Brand  2    415    55

Toon Relou was weer uitgeroepen tot ‘topdeelnemer’.

De registratie van het persoonlijk gemiddelde blijft op verzoek van iedereen doorgaan om zo steeds het actuele 

gemiddelde te hebben voor deelname aan andere wedstrijden, waarvoor dat gemiddelde nodig is. Voor dit 

gemiddelde komt de score in aanmerking over 30 pijlen uit de nieuwe clubcompetitie, waarmee we dit jaar zijn 

begonnen.

Clubcompetitie

Om het schieten op de maandagavond aantrekkelijker te maken had Johan Schepers een systeem bedacht 

van promotie en degradatie. Alle schutters schieten in een jaar twee keer tegen elkaar. In het voorjaar waren we 

begonnen. Twee schutters moesten in drie ronden van elk drie schietbeurten tegen elkaar schieten. Wie met drie 

pijlen de hoogste score had, kreeg drie punten en de verliezer nul punten; een gelijke score leverde één punt 

op. Wie de meeste sets had gewonnen werd winnaar. De schutters waren vooraf ingedeeld in een ‘ereklasse’ 

en ‘eerste klasse’. De hoogste drie schutters van de ereklasse bleven in deze klasse; de nummers vier en vijf 

moesten tegen de nummers drie en twee van de eerste klasse schieten voor promotie dan wel degradatie. De 

laagste schutter van de ereklasse degradeerde meteen en de hoogste schutter van de eerste klasse promoveerde 

direct. Het systeem sloeg bij alle deelnemers aan vanwege de onderlinge concurrentie. De wedstrijden verliepen 
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nogal vlug en daarom besloten we op 15 oktober het aantal ronden uit te breiden tot negen: in totaal dus 45 pijlen. 
   ereklasse
                    wedstrijden       winst     gelijk    verloren    punten  score 
           voor tegen saldo
1 Jan v.d. Aa   6 6 0 0 18 1577 1389  188
2 Riky v. Acht   7 5 0 2 15 1885 1809    76
3 Gerrit Swinkels   6 2 1 3   7 1478 1441    37
4 Gerard Kluijtmans  7 2 1 4   7 1412 1519 -107
5 Toon Relou   7 2 0 5   6 1363 1490 -127
6 Martien v.d. Brand  3 0 0 3   0   560   627   -67
   eerste klasse     
1 Tom v.d. Brand   6 4 0 2 12 1277 1231    46
2 Jan Nolle   6 3 1 2 10 1210 1200    10
3 Ad v. Aarle   3 1 1 1   4    755   703    52
4 Theo Sanders II   4 1 0 3   3   602   662   -60
5 Tinus v.d. Brand   3 1 0 2   3   677   725   -48

Tom van den Brand promoveerde naar de ereklasse ten koste van zijn broer Martien die terug moest naar de 

eerste klasse. De ‘nacompetitie’ leverde geen veranderingen op.

Jaarafsluiting

Voor de jaarafsluiting hadden we dit keer ook gebroken met de traditie. Gerrit Swinkels had zich voor deze avond 

ontpopt als een echte quizmaster. De collega’s van Pieter Breugel hadden maar liefst met twaalf personen gehoor 

gegeven aan onze uitnodiging voor de jaarafsluiting. Zes van hen gingen als winnend team naar huis met de 

hoofdprijs: voor ieder een stevige peperkoek. Na zijn traditionele korte terugblik over het jaar 2015 dankte Jan van 

der Aa de leden voor hun bijdragen en inspanningen bij de promotieactiviteiten. Het bestuur had bloemen voor de 

dames: Riky van Acht, Riek Relou en Anneke van Duijnhoven. Deze drie geven elke eerste vrijdag van de maand 

het clubgebouw een grondige poetsbeurt.De firma Van Boxmeer had weer voor de eindejaarstoast gezorgd. De 

glazen werden gevuld met champagne en het glas werd geheven op een voorspoedig en sportief 2016.

Het winnende team van Pieter BreugelEen grondige voorbereiding
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Moed indrinken bij de koning De laatste loodjes: Gerard (l) tegen 
Gerrit 

Het koninklijke brandweerkorps klaar 
voor de aanval

17 januari koning schieten

Keizer Johan (r) nog te sterk voor de 
nieuwe koning

ridder Toon Relou, prins Gerrit Swinkels, 
koning Gerard Kluijtmans, nar Jan Nolle

Onderscheiding van NHB voor 
50-jarige schutter Theo Sanders

17 juni: groep 8 van basisschool Heeswijk sluit 
elk jaar al schietend zijn schooljaar af

10 juni: de Nijnselse jeugd leeft zich uit tijdens de ‘Buitenspeeldag’

2 augustus: tijdens de oogst leren jong en oud de fijne 
kneepjes van de handboogsport 
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Hoofdsponsors

Autobedrijf M. van den Brand   Nijverheidsweg 6 5492 NK Sint-Oedenrode
G. Kluijtmans Keurslagers   Kerkstraat 13  5492 AH Sint-Oedenrode

Sponsors

Archery Centre     Servaasstraat 20 5737 AR Lieshout
Assurantiekantoor van Kuringe   Koninginnelaan 1  5491 HA Sint-Oedenrode
Automobielbedrijf K. Vervoort   Schietbergweg 2 5492 HE Sint-Oedenrode
Drankenhandel Van Boxmeer   Dk. Van Erpstraat 20 5492 CB Sint-Oedenrode
Huyberts Keukens en Interieurs VOF  Industrieweg 31  5492 NG Sint-Oedenrode
Ikar Keukens B.V.    Industrieweg 12A 5492 NG Sint-Oedenrode
Imabo Kombi Van Erp    Sonseweg 5  5492 NC Sint-Oedenrode
Installatiebedrijf P. Voss B.V.   Industrieweg 11  5492 NG Sint-Oedenrode
Juridisch Adviesbureau Van der Aa  Lindendijk 31  5491 GA Sint-Oedenrode
Van der Vleuten Elektrotechniek   Nijverheidsweg 12 5492 NK Sint-Oedenrode
Verbakel Stalinrichtingen B.V.   Industrieweg 13  5492 NG Sint-Oedenrode

Donateurs

Mevr. D. Dommerholt-Tee   Drentelaan 3  5691 TK Son en Breugel
Mevr. P. Kusters-van de Velden   Primulastraat 14 5492 JH Sint-Oedenrode
Dhr. Chr. Raaymakers    Nijnselseweg 20 5492 HE Sint-Oedenrode
Dhr. J. Schepers    Kievitsbult 1  5491 AM Sint-Oedenrode
Dhr. A. Verhagen    Houtsestraat 21  5492 TM Sint-Oedenrode
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