Drassig Rondje in de Wei…
Afgelopen Zaterdag was het weer eens rondje in de wei. Aangezien Hans het al in de
uitnodiging had verteld zou het af en toe regenen en kon het best wel eens nat zijn in de wei,
dus goeie schoenen of laarzen waren aan te bevelen! Ondank de
dreigende weersverwachtingen bleef het gelukkig droog totdat
iedereen naar huis was.
De opkomst was goed, naast onze provinciegenoten uit Vlissingen
waren onze vrienden schutters uit Rotterdam en Roosendaal ook
allen aanwezig. Parkeren was een keer geen probleem want de
voetbalclub Kloetinge was vrij.
De wedstrijd begint al internationale allure te krijgen met een
deelnemer uit België (Frank Eau Rouge) en Italië ( Alexandra
Rocchitta)
Het was al direct een gezellige sfeer toen de eerste schutters arriveerde. Even bijkletsen en
een kopje koffie voordat we begonnen. Materiaal werd uitgestald
en bogen werden gespannen. Uiteraard even een paar pijlen
inschieten op de oefenbaan.
Klokslag 12:30, kon ook iets later zijn want de kerkklok was niet
zichtbaar door de mistige atmosfeer, sprong Hans op de picknick
tafel en begon zijn relaas. Door het mooie Zeeuwse dialect zag je
af en toe wat mensen verbaasd kijken. Gelukkig hebben de
mensen vaker geschoten en was de essentie van het verhaal wel
duidelijk. Lekker schieten niet te moeilijke verhalen, een doel met
tijdsdruk, niet het gaais kapot maken maar het overstapje
gebruiken. Oh ja en als je een schaap schiet moet je het uiteraard
betalen….
De 27 aanwezige schutters hadden zich in groepen verdeeld.
De eerste genoemde mocht de scorelijsten halen. Net als bij
elke wedstrijd verliep alles zeer gemoedelijk en rustig naar de
1ste doelen toe.
Er was ook niets teveel gezegd over drassig en nat. Op
sommige plaatsen moest je uitkijken dat je schoen of laars niet
achter bleef in de modder. Bij het zoeken naar pijlen bij de beer
verdween ik met mijn been tot aan mijn knie in een gat met
modder water. Het mocht de pret
niet drukken. Sterker nog het gaf
een leuke authentieke sfeer aan
het rondje in de wei. Lekker
ploeteren in de modder.
Er waren prachtige beesten uitgezet zoals het zwijn, de vos en
de raaf. Sommige doelen waren weer ook weer uitdagend op
gezet.

Zo was er een plus min doel van eendjes die in het water
lagen. Vader eend was degene die je moest raken, het
kleintje en moeder eend waren minpunten. Als je hier mist
moet je je pijl uit het water vissen.
Het waaierdoel met tijdsdruk. 30 Seconden de tijd om naar
de plok te lopen en 3 doelen te schieten. Een fazant, een
eend en een vogel. Niet bepaald een makkie. De meesten
redden het net. Alleen de vizier schutters hebben hier
natuurlijk uiteraard wat problemen. Je hebt namelijk geen tijd om je vizier in te stellen. Gaf
wat mooie momenten voor mij om hun geklaag aan te horen……

En natuurlijk was het oude bekende paarde schot weer van stal gehaald. Deze stalen ros

heeft het al menig berijder moeilijk gemaakt.
Het mooie van zo’n ronde is dat iedereen mee helpt om de doelen mee terug te nemen uit de
wei. Echter was er nog een ploegje dat op zoek was
naar doel 5, het stokstaartje. Deze bleek door een
ijverige team al op de terugweg uit de wei meegenomen
te zijn. Uiteraard hebben we deze nog even terug gezet
zodat ze ook hun laatste doel konden schieten.

Nadat iedereen had geschoten kon je een heerlijke
home made tomaten soep, van Dick van den Bosch,
met stokbrood eten. Dat was echt lekker na zo’n dagje
schieten. Met een biertje en een schrobelaer erbij maakte voor mij deze dag als zeer
geslaagd.

Humphrey

De uitslag:
Longbow

Recurve met vizier

1. Tonny Wesselink

d'Eendracht

255 pnt

1. Gé de Wolf

Oude Doelen

234 pnt.

2. Cees Pieters

Ravenstein

217 pnt.

2. Daphne Valentijn

Oude Doelen

137 pnt.

3. Frank Eau Rouge

Stavelot(B)

192 pnt.

2. Cas Verbrugge

Oude Doelen

137 pnt.

4. Alexandra Rocchitta Sardinië(I)

181 pnt.

5. Vincent de Bot

R'dam

175 pnt.

Bowhunter Recurve

6. Corneille Moison

d'Eendracht

135 pnt.

1.Chris Pil

d'Eendracht

227 pnt.

7. Hans Bolink

Ravenstein

114 pnt. 6 doelen

2. Guus Spangenberg

d'Eendracht

212 pnt.

8. Jeffrey Verburg

Ravenstein

107 pnt.

3. Vincent van Es

d'Eendracht

170 pnt. 11 doelen

9. Dick van den Bosch

Ravenstein

90 pnt.

4. Sjors Scholten

Ravenstein

161 pnt.

5. Chris van Es

d'Eendracht

157 pnt

6. Idzarda de Bot

R'dam

118 pnt.

Ravenstein

347 pnt.

Ravenstein

299 pnt.

Historische boog
1. Maureen Bosma

Oude Doelen

178 pnt.

2. Chris van Luijk

Oude Doelen

164 pnt.

3. Bert van Eekelen

Oude Doelen

152 pnt.

Compound
1. Mark van der
Linden

4. Jan Bosma

Oude Doelen

150 pnt.

2. Jan de Witte

5. Jan Verdult

Oude Doelen

116 pnt.

6. Humphrey Scholten

Ravenstein

107 pnt

7. Martijn Polm

Oude Doelen

96 pnt.

x doelen

11 doelen

