Van blauw geschoten…!
Zondag 18 november 2012. Sjors en ik vertrokken voor de 3D Wedstrijd bij de
Warande in Oosterhout. Een leuke 3D wedstrijd, van Bowhunting Team River,
waar we vorig jaar voor het eerst aan hebben meegedaan. De wedstrijd bestaat uit
twee ronden van 20 doelen. Eerst een 3 pijlen ronde en
daarna over het zelfde parcours een Hunter ronde. Hunter
ronde betekent dat je maar een pijl mag schieten. Raak is 20
(kill) of 10 (Hit).
Ondanks de goede
weersvoorspelling vertrokken we in de regen. Bij
aankomst zagen we dat de Vlissingse club (Tonny,
Guus en Chris) van de Eendracht samen met Hans
al aan de koffie zaten.
We meldden ons en schreven ons in op baan 4 bij
de rest. Na een kopje koffie werd de
aftrap gegeven voor de start. Het
rondje was dit keer andersom
uitgezet dan vorig jaar. Het eerste doel was de roofvogel. Ik
schoot mijn eerste pijl raak en dacht dat is een goed begin…
Echter gaat die vlieger niet altijd op. Een zinnetje dat je wel eens
vaker hoort, als je niet zeker weet of je schot raak is, zal me bij
blijven. Je hebt voor drie pijlen betaald…!
Met Hans en Sjors ging het een stuk beter. Zij schoten de een na
de ander raak. Hans zou in de drie pijlen ronde maar slechts 1
doel niet raken.
Tonny en Guus kenden ook een slechte start. Tonny herstelde
zich nog redelijk en kon Hans en Sjors weer enigszins benaderen.
Guus begon op het eind van de ronde alles weer te raken en kwam weer op gelijke
hoogte met Chris. Alleen ik bleef maar missen. Als schrijver voelde ik me toch nog
een beetje van toegevoegde waarde.
Het was een genot om te kijken naar de mooie
hits. In het parcours waren zgn. rode plokken
geplaatst waarvan je dubbele punten kon
schieten. Sjors en Guus waren niet bang en
schoten altijd van de rode plok. En ze schoten
dan ook nog een paar keer raak. Dat tikt
natuurlijk lekker aan.

In de pauze, tussen de 3 pijlen ronde en Hunter ronde, was er
gelegenheid om aan de frietkraam een lekkere hamburger,
bockworst of frietje eten. Blijkbaar kreeg iedereen tegelijk het idee
waardoor er een lange rij ontstond. Maar goed, er was voldoende
tijd voor iedereen om wat te eten.
De Hunter ronde bracht voor mij, ondanks dat het prachtig weer was
geworden, ook geen verandering. Terwijl de ander nog regelmatig
scoorde, en Tonny nu wel een Kill kon vinden, bleef het bij mij
slecht gaan. Het startschot van de hardloop wedstrijd rond het
parcours was net als mijn pijl een losse flodder die slechts alleen
lucht verplaatste.
Hans, Tonny en Sjors waren weer een genot om naar te kijken. Het
gemak waarmee zij lijken te schieten is bewonderenswaardig.
Hans behaalde met 378pt. en 1 kill de 3de plaats in de longbow
klasse, gevolgd door Tonny op de 4de plaats(363pt, 6 kills) en Chris op de 10de
plaats(253pt, 4 kills). Guus eindigde in de BBR klasse op de 2de plaats(265pt, 1
kill).
Sjors werd eerste met 354 pt en 2 kills in de BHR klasse. Heren
Jeugd. Van Blauw geschoten!!
Voor de jeugd is de afstand tot het doel dichterbij dan voor de
volwassenen. Om dit aan te geven worden gekleurde plokken
gebruikt. Geel voor jeugd, blauw voor volwassenen, en rood is
dubbele punten. Sjors mocht dichterbij schieten maar heeft net als
ons gewoon van de blauwe plok geschoten.
En ik …. Ik heb betaald voor 3 pijlen!!!
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