Jaarverslag 2017

Leden
In ons ledenbestand is dit jaar gelukkig geen verandering gekomen.
Gerrit Swinkels en Johan Schepers werden op de jaarvergadering benoemd voor een nieuwe termijn
van drie jaren.
Voor onze voorzitter is helaas het jaar minder plezierig verlopen. Op de avond van 6 juni werd hij
getroffen door een ruggenmerginfarct met als gevolg een incomplete dwarslaesie. Daardoor is hij
voortaan aangewezen op een rolstoel. Niettemin heeft hij de boog weer opgepakt en schiet weer elke
maandag zijn pijlen.

Ledenbestand per 31 december 2017								
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 2017
Hoofdsponsors					

2

Sponsors						 8
Begunstigers						 3
Donateurs						

5

Bestuur
Het bestuur bestaat per 31 december 2017 uit:
Voorzitter: 		

Jan van der Aa (tevens wedstrijdleider)

Secretaris:		

Martien van den Brand

Penningmeester:

Gerrit Swinkels (bar/demonstraties en evenementen)

Commissaris:		

Toon Relou (materieel/onderhoud)

Commissaris:		

Johan Schepers
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Het bestuur vergaderde in 2017 vijf keer op donderdag. Deze bijeenkomsten waren minder dan
in voorgaande jaren. Dat kwam mede door de situatie waarin onze voorzitter in juni was komen te
verkeren. Wanneer de te bespreken onderwerpen van geringe aard waren hebben we de vergadering
op de maandagavond afgewerkt. De verslagen van de vergaderingen werden per email aan de leden
toegezonden. Leden, die geen internet hebben, kregen de verslagen op papier.
In oktober hebben we een ledenbespreking ingelast om te overleggen over het verzoek van HBV De
Bosjagers uit Best. De vereniging informeerde naar de mogelijkheid voor tijdelijk onderdak bij ons. We
hebben deze mogelijkheid afgewezen.
Meierijstad
Als vervolg op de stappen van vorig jaar hebben we ons aangesloten bij de nieuwe sportraad van
Meierijstad.
Accommodatie
Na een ingrijpende interne ‘verbouwing’ hebben we op 3 januari alle stroken stramiet van de
schietwand vervangen. Op diverse plaatsen gingen de pijlen wel erg ver in de doelen. Met opruimen van
het oude stramiet hebben we meteen veel oud spul, vooral hout, opgeruimd. Later in het jaar heeft Ad
van Aarle delen van de stroken afgeschermd met schrijfplankjes om te voorkomen dat de stramiet te
snel op steeds dezelfde plaatsen worden beschoten.

Overige activiteiten
Dommelbode
In de Dommelbode hebben we bijna voor elke aflevering verslag gedaan van onze activiteiten.
Pieter Breugel
De samenwerking met Pieter Breugel verloopt uitstekend. Aan de NHB hebben we gevraagd of we een
zogeheten omnivereniging kunnen vormen. Op die manier zouden we gecombineerde wedstrijdteams
kunnen samenstellen.
IVN, afdeling Sint-Oedenrode
Het IVN heeft voor het zesde jaar zijn bijeenkomsten bij ons gehouden voor leden en voor publiek. De
vereniging is ingenomen met onze ruimte.
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Dorpsraad
De Dorpsraad zijn wij nog steeds vertegenwoordigd door onze begunstiger 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 21 april en de buitenspeeldag op 8 juni. Voor de koningsspelen hadden
we onze banen ingericht op het sportpark. Deelname aan de buitenspeeldag hebben we op het
allerlaatste moment moeten afzeggen vanwege de plotselinge uitval van Jan van der Aa waardoor de
voorbereidingen niet op tijd konden worden gedaan. De organisatoren heeft hij overigens zelf op de
valreep kunnen informeren.
Oogstfeest
Zondag 6 augustus waren we weer present op het oogstfeest van de Zandhoef. Dit jaar hadden
we ‘assistentie’ gekregen van Peter van der Linden (Pieter Breugel). 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.
Gasten
Het aantal verzoeken van gezelschappen om een keer te komen schieten is in het voorbije jaar minder
geweest. De eerste aanvragen voor het komende jaar zijn intussen al binnen.
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Sportverslag
Vorig jaar had Johan Schepers aangeboden om voor belangstellenden een training te verzorgen, te
beginnen op zondagmorgen. Ook had hij zijn diensten aangeboden aan de leden van Pieter Breugel.
Het resultaat was, dat de eerste training kon beginnen op zondag 15 januari om 10.30 uur. Van onze
club was nog niemand komen opdagen, wel waren er zes leden van Pieter Breugel. Om te beginnen
kregen zij het advies om recht te gaan staan. Dat leek soms een lastige opgave.
Koning schieten
Zaterdag 21 januari stonden we rond 11 uur met tien ‘man’ sterk klaar om koning Gerrit af te halen op
zijn buitenverblijf op Vressel. Gerrit en Monique onthaalden ons op een smakelijke koffie, gebak en
daarna een versterker voor de grote strijd.
Precies volgens het schema begon om half 2 de voorronde. Keizer Johan Schepers rondde deze af
met de dikke score van 288 punten, gevolgd door Toon Relou 214, Gerrit Swinkels 213, Riky van Acht
212, Gerard Kluijtmans 211, Tom van den Brand 203, Jan Nolle 171, Jan van der Aa 144. Jan had zijn
recurveboog “ingeruild” voor een door Ad van Aarle gemaakte houten longbow.
In de daar op volgende afvalronden was het voor iedere schutter erop of eronder. Wie de laagste
score had, moest de strijd verlaten. Dat overkwam Jan Nolle en Riky van Acht. De vier overgebleven
schutters streden voor een finaleplaats. In de halve finale gaven Gerard Kluijtmans en Toon Relou
elkaar niet veel toe. Zij hadden de volle vijf sets nodig voor de zes noodzakelijk setpunten. Uiteindelijk
ging Toon met de eer strijken. In de andere halve finale was Gerrit Swinkels de meerdere van Tom van
den Brand. Tom was daarna ook niet meer opgewassen tegen Gerard Kluijtmans die met 6 tegen 2
de strijd in zijn voordeel besliste. Tegen de scores van Gerrit Swinkels was Toon Relou tenslotte niet
opgewassen. Johan Schepers liet vervolgens duidelijk zien, dat men van goede huizen moet komen om
boven zijn scores van 28, 28 en 29 uit te komen. Hij behield de keizerstitel, want koning Gerrit Swinkels
was nu duidelijk de mindere. Tom van den Brand viel weliswaar buiten de koninklijke prijzen, maar
vanwege zijn vierde plaats ontving hij de wisselbeker van camping ‘Het Vressels Bos’. Jan van der Aa
werd uitgeroepen tot nar. De twee wijze leden, Ad van Aarle en Theo Sanders, hielden een onderlinge
wedstrijd op hun eigen 80+ baan. In alle wijsheid bepaalden zij zelf hun spelregels. Uiteindelijk werd Ad
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de meest wijze “senator van het jaar”.
Na het smakelijk koningsmaal ontpopte Gerard Kluijtmans zich als echte conferencier. Hij legde op
humoristische manier uit, hoe een Rooise kleermaker een kostuum kon maken dat voor iedereen paste
ondanks lichamelijke beperkingen.
De uitslag:

voorronde
30 pijlen
keizer Johan Schepers
288
koning Gerrit Swinkels
213
prins Toon Relou		
214
ridder Gerard Kluijtmans
211
5.
Tom van den Brand 203
6.
Riky van Acht		
212
7.
Jan Nolle		
171
8.
Jan van der Aa
144
senator
		

Ad van Aarle		
Theo Sanders 2

afvalronden halve finale
score
setpunten
58				
44
6		
35		
6		
45
4		
44		
0		
35
10

finale		
setpunten
7		
1
6
2

keizer/
koning
6
0

196
195

Indoorcompetitie
De indoorcompetitie was voor Jan van der Aa niet zo best verlopen. Ondanks de achtste plaats (3,03
gemiddeld) in de longbowklasse 2 mocht hij op 4 februari meedoen aan het rayonkampioenschap
in Ammerzoden. Van de 7 deelnemers stond hij na 60 pijlen met 220 punten zowaar bovenaan. De
kwartfinale ging minder, maar hij wist toch via de halve finale door te dringen naar de prijs om het brons.
Daarmee ging hij uiteindelijk naar huis.
Deze plaats leverde hem deelname op voor de strijd om het nationaal bondskampioenschap. 21
Schutters traden op 5 maart aan op de banen van HBS Pijlsnel in Landsmeer. Jan stond als vijftiende
gerangschikt met zijn gemiddelde van 3,033. De nummer een had een gemiddelde van 5,400. In
tegenstelling tot de prestaties in de competitie schoot Jan in de eerste reeks van 30 pijlen 154
punten met als gevolg dat hij meteen de tweede plaats bezette. In de volgende reeks scoorde hij 147
punten; hij behield de tweede plaats. De achtste finale kwam hij vlekkeloos door met 6 setpunten. In
de kwartfinale was de stand 5-5 en moest een shoot off de beslissing brengen. Ook die was in het
voordeel van Jan: 10-5. Het mooie was dat Jan zijn pijl midden in de roos schoot, kruis eruit. In de halve
finale was hij met 6 setpunten de winnaar. Minder voorspoedig verliep de finale om het goud en het
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zilver. Jan scoorde nul setpunten. Dat leverde wel de zilveren medaille op. Voor de vereniging andermaal
een opsteker: landelijk had Sint Antonius zich weer in de kijker gespeeld. Dat alles was ook mede te
danken aan de door Ad van Aarle perfect gemaakte boog. Ook mooi was het dat Jan met zijn prestatie
Rayon 3 promootte. De deelnemers van Rayon 3 toonden zich tijdens de finale ronden ware supporters
van Jan.
Carnaval
Maandag 27 februari moest in het teken van carnaval staan. Weer hadden Riky van Acht en Ad van
Aarle zich weer behoorlijk ingespannen om er een ludieke wedstrijd van te maken. Maar liefst zes
verschillende blazoenen presenteerden zij, waarop de tien deelnemers in twee ronden moesten
schieten. De drie doelen stonden binnen opgesteld. Het getal ‘11’ scoorde natuurlijk. Maar nog hogere
scores leverde de appel op het hoofd op; net daaronder helaas 25 minpunten. Kleuren leverden ook
weer veel varianten in scores op en wie een lijntje raakte mocht de punten van de twee kleuren optellen.
De nar van het jaar, Jan van der Aa, ging met de eer strijken: 445 punten; koning Gerrit Swinkels zat
hem op de hielen met 436 punten. Ad van Aarle 368, Martien van den Brand 341, Jan Nolle 314, Tom
van den Brand 298, Riky van Acht 288, Riet van den Brand 259, Toon Relou 186, Theo Sanders(2) 125.
Uitwisseling met andere verenigingen
Krijgsman Soranus Lieshout
Met letterlijk vereende krachten gingen we (Riky van Acht, Gerard Kluijtmans, Toon Relou, Johan
Schepers en Gerrit Swinkels) op bezoek bij onze Lieshoutse collega’s. Dit keer waren onze in
gezelschap van onze Breugelse collega’s Jolanda en Jan Willem Rouwendaal en Peter van der Linden.
Het was maar goed dat we Johan bij ons hadden, want hij zorgde voor een mooi totaalgemiddelde. Hij
scoorde 241, Gerard 176, Gerrit 166, Riky 163 en Toon 161 punten. Johan was tot dan toe de hoogste
schutter van het gehele toernooi.
Traditioneel zijn we in de loterij altijd goed voor een paar prijzen: Gerrit lootte chips, Gerard zoutjes en
Toon zoute sticks.
Maandag 13 november kwamen de schutters uit Lieshout bij ons op bezoek. De wedstrijdleiders Paul
van den Broek en Jan van der Aa spraken af, dat de wedstrijd zou gaan om het gemiddelde. Prijzen
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waren niet afgesproken, want het ging heel simpel om een vriendschappelijke wedstrijd. Onze gasten
waren met acht personen en wij traden aan met zeven schutters aangevuld met Jolanda en Jan-Willem
Rouwendaal van Pieter Breugel. Zoals altijd verliep de wedstrijd vlekkeloos. Jan van Acht en Martien
van den Brand zorgden ervoor dat iedereen op tijd zijn drankje had en zij gingen rijkelijk rond met
warme bitterballen.
Riky schoot het dichtst bij haar gemiddelde: -1 (180-179); Jan Nolle -6 (138-132); Gerard -18 (163-145);
Jan van der Aa -12 (85-73); Tom: -18 (163-145); Gerrit: -18 (200-182); Toon: -42 (195-153). Jan-Willem
Rouwendaal van Pieter Breugel schoot 53 punten door zijn gemiddelde (158-105); Jolanda Rouwendaal
bleef 24 onder haar gemiddelde (175-151).
In totaal schoten wij 80 punten onder ons gemiddelde; Krijgsman Soranus kwam uit op -43 en was
daarmee winnaar van de avond. Riky bleef persoonlijk de winnaar want Rik van de Westerlo schoot net
2 punten boven zijn gemiddelde.
Ganzenwinkeltoernooi Aarle-Rixtel
Eerder dit jaar hadden we met Pieter Breugel afgesproken om samen mee te doen aan wedstrijden;
dit te meer omdat bij ons de kans groter werd dat we onvoldoende deelnemers zouden hebben. Pieter
Breugel ging graag op ons verzoek in en dus gingen we op 13 april met acht schutters (vier van Sint
Antonius en vier van Pieter Breugel) naar De Eendracht in Aarle Rixtel voor het Ganzenwinkeltoernooi.
De opzet was om zo dicht mogelijk het vooraf opgegeven gemiddelde te benaderen. Dat was 1271; we
kwamen uit op 1346 en dus 75 punten te veel. De persoonlijke scores waren: Jan van der Aa (100) 124;
Riky van Acht (172) 196; Tom van den Brand (155) 142; Toon Relou (187) 198. Ronnie Boleij (180) 173;
Peter van der Linden (135) 147; Jan-Willem Rouwendaal (187) 187; Jolanda Rouwendaal (155) 179. Bij
de gebruikelijke loterij vielen Riky van Acht en Peter van der Linden in de prijzen. Al met al was iedereen
tevreden.
’t Vressels Bos-wisselbeker
Eigenlijk vonden we het maar niets dat deze beker werd uitgereikt bij het koningschieten zonder
dat er speciaal om gestreden was. Daarom hebben we besloten om op donderdag na Pasen een
wedstrijd te houden. Op 2e Paasdag schieten we immers niet. Ad van Aarle en Riky van Acht hadden
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een speciale wedstrijd bedacht. Behalve de gebruikelijke telling kwam er bij, dat een treffer op een
scheidingslijn dubbel telde met de punten van de twee geraakte ringen. Een treffer bijvoorbeeld op de
rand van de 9 en 10 leverde 19 punten op; kwam de treffer in de 9 zonder een rand te raken dan mocht
de 9 genoteerd worden. In de lagere regionen waren ook flinke scores te behalen. Dat leverde soms
behoorlijke scores op. Natuurlijk waren er pechvogels die bijna geen enkele rand wisten te raken. Na
afloop overhandigde Maria en Piet Sanders de beker aan Gerard Kluijtmans. Gerard scoorde in 30 pijlen
274 punten, Toon Relou 252, Riky van Acht 239, Tom van den Brand 213, Jan van der Aa 138, Ad van
Aarle 120. Ad en Jan schoten met een zelfgemaakte houten longbow. Van Pieter Breugel deden drie
schutters buiten mededingen mee: Jolanda Rouwendaal 256 ptn, Jan-Willem Rouwendaal 234 en Peter
van der Linden 192 (met longbow).
Hyundai-toernooi
Vanwege de vakantie, afwezigheid van de sponsor en onze wedstrijdleider is deze wedstrijd niet
doorgegaan.
Gemiddelde speld
Twee schutters hadden zeven officiële wedstrijden van de NHB geschoten en kwamen daarom in
aanmerking voor een gemiddelde speld van de NHB:
			Tom van den Brand			5,5
			
Jan van der Aa 			
3,9 (longbow)
Gemiddelde competitie
De gemiddelde competitie waarin de schutters hun gemiddelde na telkens vijf oefenavonden kunnen
verbeteren, bleef ook in 2017 een aansprekend systeem. Voor de klassering komen alleen die schutters
in aanmerking die 25 of meer trainingsavonden hebben schoten.
						
1.
Riky van Acht		
32
2.
Gerrit Swinkels
27
3.
Tom van den Brand 44
4.
Gerard Kluijtmans
35
5.
Toon Relou		
36

score
6678		
5910		
8409		
7659		
7659		

wedstrijdpunten
102
90
31
26
-80

Tom van den Brand werd uitgeroepen tot ‘topdeelnemer’.
		
		
		

Schutters met minder dan 25 trainingsavonden
Jan Nolle		
24
4242		
-11
Jan van der Aa
22
2344		
-201
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Jaarafsluiting

Dit sportjaar hebben we op 28 december afgesloten met onze collega’s van Pieter Breugel. Maar liefst
27 schutters traden aan voor de wedstrijd. We waren ingedeeld in groepjes van vier. De eerste prijs
ging naar de groep van Martien van den Brand, Ronny Boley (PB), Riet van den Brand en Jan-Willem
Rouwendaal (PB). De hoofdprijs voor hen bestond uit een lekkere cake.
Jan van der Aa keek in het kort terug naar het voorbije jaar. Hij dankte de leden voor hun bijdragen en
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 2018. Traditioneel werd het
verenigingsjaar op deze wijze weer gezellig afgesloten. De smakelijke hapjes die Riky van Acht had
bereid maakten de jaarafsluiting compleet.
Natuurlijk was er extra dankwoord aan Riky van Acht, Hanneke van Duijnhoven en Riekie Relou voor
hun maandelijks schoonmaakwerk.
Verder bedankte hij iedereen voor de trouwe opkomst en geweldige sfeer binnen de club.
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Hoofdsponsors
Autobedrijf M. van den Brand 			
G. Kluijtmans Keurslagers 			

Sponsors

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. 			

Nijverheidsweg 6		
Kerkstraat 13		

5492 NK Sint-Oedenrode
5492 AH Sint-Oedenrode

Schietbergweg 2		
Dk. Van Erpstraat 20
Industrieweg 31		
Industrieweg 12A		
Sonseweg 5			
Industrieweg 11		
Nijverheidsweg 12		
Industrieweg 13		

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

Begunstigers
Jan van Acht			
Mies van den Bersselaar
Piet Sanders			

Donateurs

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

Margrietstraat 16
5492 JM Sint-Oedenrode
Deken van Erpstraat 54 5492 CB Sint-Oedenrode
Vresselse Akkers 7a
5491 PC Sint-Oedenrode
Drentelaan 3		
Primulastraat 14		
Nijnselseweg 20
Kievitsbult 1			
Houtsestraat 21		
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5691 TK Son en Breugel
5492 JH Sint-Oedenrode
5492 HE Sint-Oedenrode
5491 AM Sint-Oedenrode
5492 TM Sint-Oedenrode

3 januari een nieuwe doelwand

21 januari koning schieten
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Carnaval 26 februari

5 maart: Jan van der Aa, zilver bondskamp.
longbow

School Heeswijk

20 april Vressels Bos beker

De nieuwe veegmachine

Krijgsman Soranus op bezoek

Ad van Aarle 80 jaar

Jaarafsluiting 28 december

