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Algemeen
Dit verenigingsjaar is er een dat ons nog lang zal heugen.
Op de eerste plaats verloren wĳ ons oudste lid Theo Sanders. Helaas was
dat nog niet alles, want op 8 mei overleed Martien van den Brand.
Nadat de wereld vorig jaar wereldwĳd was getroffen door het coronavirus
werden we op 20 december vorig jaar geconfronteerd met de kwalĳke
gevolgen hiervan. We moesten op slot en alle sportactiviteiten lagen stil.
Dus Jan van Acht schroefde de verwarming terug tot 7 graden.
Omdat de situatie in de loop van het jaar gunstiger werd, mochten we in april
buiten wat pĳltjes trekken. Daar hebben we met het zonnige weer dankbaar
gebruik van gemaakt. Op maandag 24 mei konden we onze clubavond weer
van binnenuit oppakken. Weliswaar was dat 2e Pinksterdag, maar toch
stonden we met vĳf schutters aan de meet.
Alles ging gelukkig op de oude voet verder totdat in november de regering
weer met nieuwe maatregelen kwam vanwege de corona. Vanaf 17.00 uur
moesten sportclubs gesloten zĳn tot de volgende ochtend 5.00 uur. We
waren niet voor één gat gevangen en gingen op maandagmiddag door.
Weliswaar met een klein aantal, maar toch konden we doorgaan met de
indoorcompetitie. Dinsdag 14 december werden de maatregelen weer
verlengd tot 14 januari 2022. Drie dagen later, 17 december, kregen we nog
meer beperkingen: heel Nederland moest op slot tot 19 januari. Dus alle
sportactiviteiten waren tot die datum uit den boze ook het schieten buiten.



3

Leden
Theo Sanders
Ook dit jaar zĳn we allerminst prettig begonnen. Op 7 januari overleed op 86-
jarige leeftĳd ons oudste lid, Theo Sanders. Hĳ was maar liefst 55 jaar lid van
de club. Ondanks dat hĳ vanwege lichamelĳke ongemakken geen actieve
schutter kon zĳn, bleef hĳ nauw betrokken met de club. Als hĳ enigszins kon,
was hĳ bĳ bĳzondere activiteiten present. Als de thuissituatie het toeliet
kwam hĳ even kĳken, dronk een glas wĳn en ging tevreden naar huis.
Tot en met 2004 heeft hĳ deelgenomen aan het koningschieten. Vanwege de
ziekte van echtgenote Ria kon hĳ niet meer actief meedoen als schutter. De
reuma in zĳn handen speelde hem daarna ook steeds meer parten en moest
uiteindelĳk met tegenzin de handboog in het koffer laten zitten.
Om bestuurders te krĳgen in een vereniging is dikwĳls een probleem. Bĳ ons
stelde Theo zich beschikbaar wanneer dat nodig was. Hĳ bekleedde de
volgende functies:

1975 – 1977 Commissaris
1988 – 1991 Commissaris
1992 – 2013 Penningmeester

Theo had een agrarisch bedrĳf en daarvan profiteerden wĳ, omdat hĳ altĳd
wel ergens een plaats had voor de opslag van doelpakken en ander groot
materieel. Overigens die doelpakken maakte hĳ op zĳn erf eveneens met zĳn
maat Ben Heesakkers.
Zĳn vele hand- en spandiensten kwamen nog meer naar voren toen wĳ in
1993 begonnen met de bouw van onze eigen accommodatie. Als hĳ maar
even weg kon van zĳn bedrĳf, was hĳ hier aan het werk.
Als penningmeester ontpopte hĳ zich als een verstandige bewaker van de
bouwkosten en wist ons jong gasten te
temperen. Hĳ hield als penningmeester niet
alleen het inkomende en uitgaande geld bĳ. De
dinsdag was zĳn inkoopmiddag voor de club en
ging hĳ winkelen bĳ de Sligro of bĳ onze eigen
ondernemers. Theo zorgde dat we niets tekort
kwamen. Hĳ had er een fijne neus voor.
In de handboogsport heeft Theo zich niet
beperkt tot de normale wedstrĳden op de korte
baan. Nadat hĳ met een paar clubleden enkele
jaren had deelgenomen aan Fita-wedstrĳden en
de toenmalige veld- en jachtronden, volgde Theo
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hun voorbeeld met zĳn vaste maat wĳlen Ben Heesakkers en Cees van de
Laar. Aan de wedstrĳden in de bossen met zĳn ingewikkelde parkoersen nam
hĳ maar al te graag deel. En zodoende ontpopte hĳ zich als een vakkundig
parcoursbouwer in de meer dan tien jaar dat wĳ zelf deze wedstrĳden
organiseerden. De vereniging heeft zich daarmee aardig in de kĳker
gespeeld.
Dinsdag 12 januari hebben alle schutters Theo bĳ de kerk uitgeleide gedaan
naar zĳn laatste rustplaats.
Zĳn erelĳst ziet er als volgt uit:

Koningschieten: 12 keer een eretitel behaald
koning 1989 613 ptn

1993 610
1994 609
1999 612 (was
toen 65 jaar en gaf
de “jeugd” het
nakĳken)

prins 1981; 1986; 1987;
1988; 1995
1972: prins bĳ de
winterdoel
prins bĳ het jaarlĳks
toernooi prins der
prinsen in de regio
Eindhoven

ridder 1991; 1996

Theo heeft in 1995 de zilveren
bondsspeld ontvangen vanwege
zĳn 40-jarig lidmaatschap van
onze vereniging en de
Nederlandse Handboogbond.

Martien van den Brand
Martien kampte het laatste half jaar met zĳn gezondheid. Vooral het zien ging
steeds verder achteruit. Operaties leken wat verbetering te brengen, maar
helaas brachten deze niet de gehoopte verbetering. Daarom besloot Martien
in maart, heel begrĳpelĳk, zĳn schuttersactiviteiten te stoppen. We hebben

Theo brengt de deelnemers aan onze veldronde

naar hun startposi�es.
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hem dan ook als zodanig afgemeld bĳ de NHB.
Gelukkig wilde hĳ als begunstiger betrokken blĳven bĳ
de vereniging.
Op 12 januari van dit jaar heeft hĳ ons lid Theo
Sanders mede uitgeleide gedaan naar zĳn laatste
rustplaats; het ging moeilĳk, maar toch was Martien
niet pessimistisch.
Helaas sloeg het noodlot uiteindelĳk toch toe. Bĳ al
zĳn kwalen werd hĳ getroffen door een
longontsteking, die hem op 8 mei fataal werd; hĳ
overleed in het ziekenhuis op 79-jarige leeftĳd; hĳ is
net geen 80 jaar geworden.
Al onze leden hebben Martien met ons verenigingsvaandel op zaterdag 15
mei uitgeleide gedaan bĳ Uitvaartverzorging en Rouwcentrum Kuis.
Ridder
Martien is in 2003 lid geworden van onze vereniging. Na een “inwerkperiode”
van een jaar is hĳ als volwaardig geschutter gaan deelnemen aan de
wedstrĳden. Bĳ het jaarlĳks koningschieten was hĳ
tot in 2019 van de partĳ; in dat jaar werd hĳ zelfs
voor de tweede keer in zĳn loopbaan ridder;
daarvoor in 2012.
In de verenigingscompetitie op maandagavond
was hĳ een trouwe deelnemer voor zover zĳn
conditie dat toeliet. Als het schieten niet lukte, was
hĳ toch van de partĳ om een pĳp te komen
buurten.
En als hĳ ons met zĳn auto’s van dienst kon zĳn,
was hĳ van de partĳ. Zo zorgde hĳ elk jaar voor
een deftige auto om de koning thuis op te halen.
Maar ook voor branchevreemde werkzaamheden
was hĳ nooit te beroerd om de handen uit de
mouwen te steken.
Zo kregen we in 2012 de aanhanger van Theo Sanders. Martien en zoon
Mark hebben hem voor ons opgeknapt.
Hoofdsponsor
Behalve als schutter liet hĳ zich nooit onbetuigd wanneer we een beroep op
hem deden. Het moet gezegd worden, dat de auto daarbĳ een belangrĳke rol
speelde. Daar ben je tenslotte ook garagehouder/autodealer voor. Hĳ liet zich
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Mar�en als bartender

niet onbetuigd, want in 2006 sloot hĳ met ons
een overeenkomst als hoofdsponsor. Dit
duurde tot eind 2020.
Hyundaitoernooi
Al jaren hielden wĳ in de zomervakantie het
zogeheten thuisblĳverstoernooi voor schutters
uit de omgeving, die niet op vakantie gingen.
Elk jaar was hiervoor een grote belangstelling.
In 2004 verbond Martien zĳn naam aan dit
toernooi en schonk een beker met heel grote
oren. Hieruit ontstond het Hyundaitoernooi.
Omdat er onvoldoende belangstelling was hebben wĳ dit toernooi in 2019
niet door laten gaan en in 2020 was het coronavirus de grote spelbreker.
Bestuurder
In 2016 kwamen wĳ zonder secretaris te zitten. Weer was Martien bereid om
in te springen tot hĳ op de jaarvergadering van 2019 verder afzag van deze
functie. Hĳ werd opgevolgd door Toon Relou.

Een 90-jarige
Bĳ al dat trieste nieuws was er ook nog een heugelĳk feit
te vieren. Theo Sanders (de stukadoor en bĳ ons bekend
als Th2) was op 17 november maar liefst 90 jaar
geworden en ook nog eens 45 jaar lid. Hoewel Theo niet
meer actief kon zĳn als schutter bleef hĳ toch volwaardig
lid van ons en van de NHB. “Want dan hoor ik er nog bĳ,”
vond hĳ. Wĳ hadden al plannen om Theo naar de club te
halen om dit te vieren, maar de coronamaatregelen
vormden een belemmering. Dus heeft onze
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penningmeester de jarige op zĳn verjaardag met een bloemetje bezocht op
Odendael. De gebruikelĳke “medicĳn” mocht achterwege blĳven omdat de
voorraad nog ruim voldoende was.

Leden per 31 december 2021 geregistreerd bĳ de NHB
Vrouwen master recurve 1
Mannen master recurve 7
Mannen longbow 1
Senior barebow 1
Totaal 10

Met het toenemen der jaren is niet alleen de vereniging 133 jaar geworden;
de gemiddelde leeftĳd van de leden is per 31 december 2021 maar liefst 73
jaar.

Sponsors per 31 december 2021
Imabo Kombi Bouwmaterialen heeft na vele jaren ons als sponsor te hebben
gesteund per 1 januari 2021 de sponsorbĳdrage gestopt.

Hoofdsponsors 1
Sponsors 5
Begunstigers 2
Donateurs 3

Bestuur
Het bestuur heeft dit jaar een wezenlĳke verandering ondergaan. Voor de
jaarvergadering maakte Jan van der Aa bekend, dat hĳ herkiesbaar zou zĳn
als voorzitter. Echter daarna liet Johan Schepers weten dat hĳ deze functie
over wilde nemen. Jan accepteerde dit volmondig en hĳ steunde graag zĳn
kandidatuur. Op de jaarvergadering van 19 juli werd Johan met algemene
stemmen gekozen als voorzitter. Als dank voor zĳn verdiensten als voorzitter
overhandigde penningmeester Gerrit Swinkels hem een mandje met
vloeibare versnapering van de drankenhandel.
Het bestuur bestaat per 31 december 2021 uit:

Voorzitter: Johan Schepers (tevens wedstrĳdleider)
Secretaris: Gerard Kluĳtmans
Penningmeester: Gerrit Swinkels (bar/evenementen)

Voor vergaderingen was in het voorbĳe jaar nauwelĳks aanleiding. Bovendien
waren we met een betrekkelĳk klein aantal. Wat van belang was hebben we
op de oefenavonden besproken. Dat verliep prima. Zo bleven de leden ook
steeds op de hoogte van wat er in de club speelde. Op 21 juni heeft het
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bestuur kort vergaderd mede ter voorbereiding van de jaarvergadering op 19
juli.

Accommodatie
Ondanks dat ons clubgebouw niet zo overdadig in gebruik is, is ons vaste
schoonmaakteam elke eerste vrĳdag van de maand met stofzuiger, emmers
water en schoonmaakmiddel kwistig rondgegaan. Waar nodig kregen zĳ
ondersteuning van het mansvolk.
Dat team bestaat uit de dames Riky van Acht, Anneke van Duĳnhoven en
Riekie Relou. Op het einde van het jaar zĳn zĳ in de bloemetjes gezet.
Jan van Acht zorgde als technisch ondersteuner voor de noodzakelĳke
reparaties.
Vanwege de coronarichtlĳnen hebben wĳ vorig jaar zaterdag 16 mei onze
banen aangepast volgens 1,5 meter-norm om in ieder geval buiten te kunnen
schieten. Want dit was wel toegestaan, niet van binnen naar buiten. Zo waren
er nog vĳf banen beschikbaar. Verder in het jaar moesten we toch helemaal
stoppen met schieten. Sinds 15 december moest de club helemaal dicht. Dat
was niet zo erg, want het weer leende zich niet voor het schieten buiten.
Maar toch woensdag 24 februari liep de temperatuur zo hoog (19 graden) op,
dat we met vĳf man weer zĳn gaan schieten. Eerst hebben we een hoop
bladeren opgeruimd. Het was weer even wennen na twee maanden.
Na een par weken moesten we weer stoppen vanwege de
coronamaatregelen. Gelukkig mochten we sinds begin maart weer buiten
schieten. En het was op 24 maart weer best toeven. Na een uurtje was het
weer genoeg geweest.
Op 24 mei konden we onze gebruikelĳke clubavond weer oppakken. Half
december was dit andermaal einde oefening tot 15 januari 2022.
In het voorbĳe jaar hebben we zowaar achterburen gekregen in de vorm van
het bedrĳf Hiber Betonvloeren B.V.. Omdat het bedrĳf voor de bouw van zĳn
loods nog geen waterleiding had hebben we het bedrĳf toestemming
gegeven om een tĳdelĳke aansluiting te maken op onze waterleiding. De
directie heeft ons daarvoor vorstelĳk beloond met een fikse bĳdrage in onze
clubkas.

Pieter Breugel
De samenwerking met Pieter Breugel was wederom uitstekend verlopen.
Omdat de club zich ook aan de coronamaatregelen moest houden, hebben
wĳ besloten om de contributie voor de helft kwĳt te schelden voor het eerste
half jaar. Natuurlĳk heeft de club dat weten te waarderen. Zĳ zĳn vanwege de
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coronamaatregelen overgestapt naar de zaterdagmiddag van 14.00 tot 17.00
uur. Ook Pieter Breugel moest zich ook aan de nieuwe maatregelen
aanpassen. Dat ging eveneens prima.

IVN, afdeling Sint-Oedenrode
Ook het IVN moest haar activiteiten in ons gebouw vanwege de coronacrisis
compleet achterwege moeten laten. Op woensdag 15 september hebben zĳ
de draad weer opgepakt voor een bĳeenkomst met haar leden.

BBN+K
Van de Belangenvereniging Bedrĳventerreinen Nĳnsel en De Kampen hebben
we dit jaar geen informatie ontvangen.

Website
Het nieuws van de NHB komt automatisch op onze website te staan.

Promotie handboogsport
Aan promotie van onze sport hebben wĳ helaas om de inmiddels wel
bekende reden geen gevolg kunnen geven. In mei leek het erop dat we ons
weer konden presenteren op het oogstfeest van Hoeve Strobol. We waren
wel wat sceptisch, maar toch; we zouden komen. Maar dan komt de regering
met strengere maatregelen en wordt het een en ander teruggedraaid. Wĳ
hebben ons voor de zekerheid maar afgemeld. Het is immers onmogelĳk om
beginners goed onder de boog te zetten als je 1,5 meter afstand moet
houden. Dus, maar niet doen; Bert Verbakel had er begrip voor. Wĳ wilden
niet de oorzaak zĳn dat het feest zou moeten worden gestopt. Een paar
dagen later, 9 juli, zĳn de maatregelen zodanig, dat Bert Verbakel ons
meedeelde dat hĳ het feest helemaal niet door zou gaan. Het was te riskant.
Jammer. Ook Pieter Breugel had graag meegedaan.
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Sportverslag
Vanwege de coronaperikelen is dit jaarverslag aanzienlĳk korter dan normaal.
NHB
In de tweede helft van het jaar heeft de NHB een geautomatiseerd
wedstrĳdsysteem ingevoerd. Via dit systeem kunnen wĳ zelf onze
deelnemers aan een competitie en/of andere bondswedstrĳden invoeren.
Elke vereniging heeft daarvoor een hoofdwedstrĳdleider en een
wedstrĳdleider aangewezen. Bĳ ons is Johan Schepers de
hoofdwedstrĳdleider en Jan van der Aa de wedstrĳdleider. Aanvankelĳk ging
het een en ander in het begin tamelĳk lastig, maar uiteindelĳk is het nu wel te
doen.
Koning schieten
Ondanks alle beperkingen konden we op zaterdag 25 september de
enigszins verlate strĳd om de koningstitel oppakken.
In de voorronde van 30 pĳlen was Gerrit Swinkels duidelĳk favoriet (197)
gevolgd door Riky van Acht (190) en Tom van van den Brand (190). Johan
Schepers was nummer 4 met 187, Gerard Kluĳtmans 184, Jan Nolle 144 en
Jan van der Aa 77. Jan was na de voorronden als zevende geëindigd en
kreeg daarvoor de nartitel.
In de afvalronden vielen Johan Schepers, Jan Nolle en Jan van der Aa af.
De halve finales gingen tussen Riky en Gerrit en tussen Tom en Gerard.
Riky was met een score van 62 en 6 setpunten de meerdere van Gerrit met
een score van 45 en geen
setpunten. Tom en Gerard
hadden vier sets nodig. Tom
was met een score van 79
en 6 setpunten de meerdere
van Gerard met een score
van 62 en 2 setpunten.
De strĳd om de titel van
ridder ging tussen Gerrit en
Gerard. Na 4 sets had
Gerard een score van 71 en
6 setpunten. Gerard werd
dus de nieuwe ridder.
De finale ging tussen Riky
en Tom. Beiden gaven

V.l.n.r. Riky van Acht, Tom van den Brand, Gerard

Kluijtmans, Jan van der Aa



11

elkaar niet veel toe. Na 5 sets had Riky een score van 108 en 5 setpunten.
Tom had 112 punten gescoord en zowaar ook 5 setpunten. Een zogeheten
shootoff moest de uiteindelĳke beslissing brengen. Als dan alle ogen op je
gericht zĳn is het best spannend. Wederom gaven de twee elkaar niet veel
toe: Riky scoorde een 7 en Tom een 8. Daarmee was Tom de winnaar en
werd hĳ een waardige opvolger van de vorig jaar overleden koning Toon
Relou.

Pieter Breugel
Onze collega’s van Pieter Breugel
traden ook met elkaar in het
strĳdperk. Het verschil met ons
was dat bĳ hen zo ongeveer alle
leeftĳdscategorien present waren.
Na de voorronde moesten in de
finale de vier overgebleven
schutters het tegen elkaar
opnemen: Jolanda Rouwendaal,
Peter van der Linden, Bas van
Zon en Valentin Pricop.
Valentin won zĳn halve finale van
Jolanda en Bas versloeg hier Peter.
De troostfinale werd door Jolanda van
Peter gewonnen en zĳ behaalde
daarmee de riddermedaille. Voor Peter
was er ondanks zĳn verlies een
speciale titel als houtkoningstitel.
De finale werd een strĳd tussen Valentin
en Bas. Bĳzonder is dat beide nog
maar kort de handboogsport
beoefenen. Valentin werd na een
spannende wedstrĳd winnaar van de
koningstitel. Bas was met zĳn tweede
plaats als ridder zeer tevreden.
De familie van Zon kon sowieso zeer
tevreden zĳn, want hun zoon Jesper
werd jeugdkoning en zĳn zus Iza
werd barebowkoningin.

Iza van Zon, Jesper van Zon, Jolanda Rouwendaal,

Bas van Zon, Valen�n Prico, Peter van der Linden

De twee nieuwe koningen openen de

koningsmaal�jd
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De heren officials in overleg; v.l.n.r. Peter

van der Linden en Jan-Willem Rouwendaal

(PB), Johan Schepers (Antonius)

De trofeeën van Antonius en Pieter Breugel

Koning schieten 2021
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Competitie indoor
Deze competitie mochten we op onze eigen banen schieten. Daarmee zĳn
we maandag 20 september begonnen. Weer vanwege de corona konden we
niet alle 7 wedstrĳden schieten

gemiddelde aantal totaal eind
2020 wedstrĳden score gemiddelde

Gerrit Swinkels 6,583 5 944 6,293
Riky van Acht 5,983 5 944 6,293
Gerard Kluĳtmans 6,428 6 1055 5,907
Tom van den Brand 6,650 5 855 5,7
Jan Nolle geen 6 955 5,2
Jan van der Aa(longbow) 3,911 6 710 3.97
We hebben dit jaar niet als team geschoten
Individueel was de klassering over 6 wedstrĳden als volgt in het rayon:
In de recurve klasse 6 was Gerard 36e en Jan Nolle 39e. In de longbow
eindigde Jan van der Aa als 5e.
Competitie 25 meter 1 pĳl
Deze competitie is niet doorgegaan
Uitwisseling met andere verenigingen
Helaas hebben we geen bezoek aan andere verenigingen kunnen en mogen
brengen.
’t Vressels Bos-wisselbeker
Deze wedstrĳd is niet doorgegaan.
Hyundai-toernooi
Deze wedstrĳd is niet doorgegaan.

Gemiddelde competitie
De gemiddelde competitie waarin de schutters hun gemiddelde na telkens
vĳf oefenavonden kunnen verbeteren, bleef ook in 2021 een aansprekend
systeem. Voor de eindklassering komen weliswaar alleen die schutters in
aanmerking die 25 of meer trainingsavonden hebben schoten op 25 meter.
Maar vanwege de coronaperikelen hebben we alle deelnemers in de
eindstand opgenomen.

Jaarafsluiting
Over dit traditionele evenement kunnen we kort zĳn: de gebruikelĳk
jaarafsluiting kon niet doorgaan. Maandagavond 13 december hadden we
onverwacht onze laatste clubavond van het jaar. We sloten af met de
wedstrĳd voor de indoorcompetitie.
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Handboogschutterij Sint Antonius Nijnsel
Gemiddelde competitie 2020-2021

Eindstand 
2020_2021

Trainingen Totaalscore Wedstrijd-
punten

G1 CF1 G2 CF2 G3 CF3 G4 CF4 G5 CF5 G6 CF6 G7 CF7 G8 CF8 G9

Gerrit Swinkels 26 5439 79 208 1,09 202 1,02 210 1,11 203 1,03 208 1,08 219 1,23 0 0,00 0 0,00 0

Jan Nolle 18 3187 55 162 0,72 178 0,82 169 0,77 177 0,81 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0

Tom van den Brand 27 5047 -60 194 0,94 188 0,89 199 0,99 185 0,87 178 0,82 185 0,79 0 0,00 0 0,00 0

Gerard Kluijtmans 26 5048 -61 209 0,96 193 0,93 200 1,00 186 0,88 192 0,93 199 0,99 0 0,00 0 0,00 0

Jan van der Aa 29 3167 -105 114 0,38 112 0,53 106 0,51 116 0,54 103 0,51 96 0,49 0 0,00 0 0,00 0
Riky van Acht 21 3689 -149 194 0,94 178 0,82 164 0,74 188 0,89 180 0,83 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0

Senatoren
Ad van Aarle 4 686 -95 193 0,34 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0

Koningschieten 2021
Voorronde 30 pijlen Afvalronden

Naam: 30 pijlen Shoot-off

1 Gerrit Swinkels 197
2 Riky v. Acht 190
3 Tom v.d. Brand 190
4 Johan Schepers 187
5 Gerard Kluijtmans 184
6 Jan Nolle 144
7 Jan v.d. Aa 77
8
9

10

Voorronde 30 pijlen

1 Gerrit Swinkels 197 18 12 12 42
2 Riky v. Acht 190 16 23 22 61
3 Tom v.d. Brand 190 23 17 15 55
4 Johan Schepers 187 19 11 30
5 Gerard Kluijtmans 184 19 14 15 48
6 Jan Nolle 144 11 22 10 43
7 Jan v.d. Aa 77 0 0

Afval ronden
Shoot-off Shoot-off Shoot-off 

Totale 
Score 

Voorrond
e 30 pijlenNaam: 1ste 2de 3de

Halve finale

Naam: Naam:
Schutter 1 Totaal Sets Sets Totaal

9 9 6 24 2 0 14 9 5 0
8 8 6 22 2 0 16 8 4 4
8 6 2 16 2 0 15 6 5 4

0 0 0 0
0 0 0 0
62 45

1ste 2de 3de 3de 2de 1ste 
Shoot-off - - - - - - Shoot-off

6 0 Totaal setpunten

Naam: Naam: Gerard Kluijtmans
Totaal Sets Sets Totaal Schutter 2

9 7 2 18 2 0 14 9 3 2
7 4 0 11 0 2 25 10 8 7
10 10 6 26 2 0 19 7 6 6
10 8 6 24 2 0 9 6 3 0

0 0 0 0
79 67

1ste 2de 3de 3de 2de 1ste 
Shoot-off - - - - - - Shoot-off

6 2 Totaal setspunten

Schutter 3

Totaal setpunten

Tom v.d. Brand 

Totaal setpunten

Schutter 4
Riky v. Acht Gerrit Swinkels

Finale ridder
Naam: Naam:

Totaal Sets Sets Totaal

6 6 3 15 0 2 21 9 7 5
8 7 6 21 2 0 12 5 4 3
6 4 4 14 0 2 16 7 6 3
8 5 0 13 0 2 22 8 7 7

0 0 0 0
63 71

1ste 2de 3de 3de 2de 1ste 

Shoot-off - - - - - - Shoot-off

2 6

Finale Ridder

Totaal setspunten Totaal setspunten

Gerrit Swinkels Gerard Kluijtmans
Schutter A Schutter B

Finale koning-prinsFinale Koning - Prins
Naam: Riky v. Acht Naam: Tom v.d. Brand
Schutter A Totaal Sets Sets Totaal Schutter B

7 9 5 21 1 1 21 9 5 7
8 8 10 26 2 0 20 5 9 6
7 8 9 24 2 0 19 9 5 5
8 3 6 17 0 2 26 10 9 7
5 7 8 20 0 2 26 7 9 10

108 112
1ste 2de 3de 3de 2de 1ste 

Shoot-off 7 - - 8 - -

Totaal setspunten 5 5 Totaal setspunten




