Rondje D’Eendracht.
Zondag 17 februari was het een 3D rondje bij de Eendracht in Vlissingen. Schutters van deze club
zien we ook altijd bij ons rondje in de wei en komen we regelmatig tegen op 3D toernooien.
Uiteraard deden we dus ook mee aan hun rondje.
Vanuit Ravenstein deden naast mijzelf en Sjors ook Hans Bolink & Zn. (Ardjan), Gerrie, Cees en Jan
mee.
De wedstrijd zou om 11uur beginnen dus gingen we rond 10uur op pad.
Het was zeer mistig buiten. Zicht tot 30 - 40 meter. Voorzichtig zijn we
toch op weg gegaan naar Vlissingen.
Kersverse Opa Tony, altijd lachend, stond de schutters op te wachten. De
3 Musketiers Jan, Gerrie en Cees zaten al aan de bar een koffie te
nuttigen. Waarschijnlijk, zeker nu het mistig was, op tijd vertrokken
rekening houdend met mogelijk missen van een afslag.
Het werd een gezellige drukte in het club gebouw. Vanuit Zierikzee was er
ook een club met beginnende 3D schutters gekomen. Opvallend en goed
voor de 3D sport, was de jeugdige belangstelling.
Samen met Gerrie en Sjors en Jens, een nieuwe schutter uit Zierikzee vormden we een groepje.
Uiteraard daagde we op voorhand Cees en Jan met hun groepje regelmatig uit.
Jolanda had even aandacht gevraagd voor de beginnende schutters zodat Tony nog even de regels
uitlegde. Essentieel onderdeel van de dag zou later blijken. Ohja… ergens zou er een plok verkeerd
staan waarbij de jeugd van verdere afstand zou schieten dan de volwassenen.
Cees en Jan starten op baan 2 en wij zouden op baan 1 starten. Het eerste doel stond boven op de
dijk. Na een korte uitleg van de captain Gerrie aan onze nieuwe schutter konden we beginnen.
Volwassenen schieten van rood en jeugd van blauw. Ja, want dat gaat altijd zo. Rood staat voor
compound afstand en blauw voor normaal. Soms heb je ook nog geel waarvan dan de jeugd schiet.
We begonnen niet goed… Sjor 3 missers(pijl kwijt), Gerrie 3 hit, Jens 3 missers en ik 3 hit maar die
schoot ik achteraf zonder punt aan mijn pijl…??? Gelukkig zag iedereen hem van d het doel terug
stuiten. Doel 3 waaierdoel maar Sjors schoot al 3 pijlen en ik 2 op de Struisvogel… voordat we het
zagen…! Zijn we wakkkker!!! Gelukkig schoot ik op de eend een Kil.
Eigenlijk ging het best allemaal wel goed. Schoot dan wel geen kils maar
wel de 1ste of tweede pijl raak. Sjors had minder geluk en schoot in een
beurt weer twee pijlen zoek. Nu had hij nog maar 3 pijlen over.
Op de dijk kwamen we Cees en Jan weer tegen. Uiteraard werd er even
de tussen stand gecheckt waar weer uiterst geheimzinnig over werd
gedaan. Cees had het maar druk met zijn twee nieuwe pupillen. Was
waarschijnlijk ook het excuus voor zijn zeer lage score ……??

Gerrie had nog een zeer gelukkig schot. Hij schoot de lynx net raak in
zijn staart. Je zag zijn pijltje bungelen. Bij controle bleek die ook nog
eens in de kil op zijn staart te zitten.(welk beest heeft er nu een kill op
zijn gat?)
Achteraf, nu ik de foto’s bekijk, zag ik nog een foutje.
Gerrie die nog zo goed uitlegde aan Jens hoe hij moest staan bij de plok. Je
voet er tegenaan, niet voorbij de plok maar
achter de plok blijven.
Wat zie ik hier nu !
Duidelijk dat Gerrie een dagje ouder wordt.
Zijn ogen laten hem een beetje in de steek en
ziet een houten nummer paaltje aan voor
plok.
Ach ja Zo’n foutje kunnen we allemaal wel
eens maken toch?
Sjors schoot nog maar eens een pijl kwijt en had nog maar twee bruikbare pijlen. Ik heb hem toen
maar twee pijlen van mij gegeven om de wedstrijd toch nog uit te schieten.
Even begonnen we ons af te vragen waarom de jeugd plok soms verder afstond dan die van de
volwassenen. We wisten dat er een verkeerd stond maar nu waren het er al 3….
Het werd nog spannend tussen Gerrie en mij. We stonden niet ver van elkaar.
Bij de uil zag ik mijn kans hem te passeren. Hij schoot de derde pijl pas raak.
Even een goed moment van concentratie en terwijl ik mijn pijl los lied wist ik
het al… Deze ging in de Kil. Ik was Gerrie voorbij!!
Het laatste doel was het weer een plok die verkeerd stond. Jens hebben we
toen maar naar de voorste plok gezet. Het mocht niet baten want we schoten
het laatste doel allemaal mis.
Met een mooie score van 177 eindigde ik het rondje D’eendracht. Gerrie kwam
tot 173, Sors had er 129 en Jens 89.
Later in de kantine hoorden we de score van Cees(89) en Jan(123). Wat natuurlijk lachen was voor
Gerrie en mij. Het lachen duurde niet lang daar later bleek dat we van de verkeerde keur plok
hebben geschoten. Jeugd had namelijk rood en volwassenen blauw….
Echter bleek ook nog eens dat we de meeste pt. hadden. Ik was als 1ste geëindigd en Gerrie als 3de.
Schiet je een keer goed… heb je de verkeerde plok!

Gerrieeeeeeeeehhh!!!!!??

