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In en rond de club

Het nieuwe
sportjaar
Stand van zaken

Op 1 oktober start ons nieuw sportseizoen. Na
corona hebben veel leden de weg naar de club niet
meer terug gevonden. Het bestuur is ook deels in
gebreke gebleven, maar achteraf gezien is dat altijd
makkelijk zeggen. In volle coronaperiode kregen we
niets dan wijzigende instructies van de overheid
binnen. Onze locatie, in een rust- en
verzorgingstehuis, maakte het alleen maar moeilijker.

We gaan nu terug bouwen, bouwen op het fundament
van een club die sedert de jaren ’60 vaak
toonaangevend en inspirerend was. Niet zo
eenvoudig om dat terug op te bouwen, maar dat is
boogschieten zelf ook. Wij kunnen dat, met jullie
hulp.

Het sportbestuur wil er vol voor gaan, de eerste trainersvergaderingen voor een begeleiding van jeugd en
volwassenen leiden tot concrete planning en de Start-2-Shoot is een immens succes met meer dan 20
inschrijvingen. Dit seizoen is een nieuwe start Tom Markey

Kom naar de Algemene
Ledenvergadering
En help ons jouw club beter te maken

Graag willen we jullie verwelkomen op onze algemene
ledenvergadering op dinsdag 8 november 2022 in de
cafetaria van Capenberg. We starten om 20:00u en
blijven tot alles gezegd is.

“Voor alle leden en ouders
van jeugdleden”

Voor het bestuur, maar zeker ook voor jullie als lid van
onze vereniging, is deze vergadering heel belangrijk.
Het is van 2018 geleden dat we een algemene
vergadering hebben kunnen houden waarop ieder lid
zijn ideeën en/of opmerkingen mocht en kon zeggen.
Dat maakt dat we soms de vinger aan de pols zijn
verloren, mensen zien afvallen omdat we niet inspelen
op hun behoeften, jeugd verliezen omdat we hen
onvoldoende motiveren of boeien.

We starten de vergadering met een verslag van het
bestuur over het voorbije seizoen. Geen ellenlange
speeches, maar een kort woordje van de voorzitter, de
penningmeester, het trainersteam.

Aansluitend is er een verkiezing van het nieuwe
bestuur. De huidige ploeg is al lang bezig en leden

mogen zich verkiesbaar stellen als je van gedacht bent
dat je het beter, of toch minstens even goed kan.
Volgende posities binnen het sportbestuur staan
open :

Voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en
jeugdverantwoordelijke. (noot : al deze posities zijn
M/V/X).

“Ik heb het nog nooit
gedaan, dus ik denk wel
dat ik het kan

Pipi Langkous”

Na de verkiezing van het sportbestuur krijgt iedereen,
om beurt, de mogelijkheid om zijn zegje te doen. Wat
wil je dat het bestuur realiseert, waar stoor je je aan,
wat vind je tof en leuk? Denk nu al na en smijt het er
op 8 november uit. Alle opmerkingen, positief en
negatief zijn nodig om beter te kunnen besturen.

We rekenen op jullie aanwezigheid en inbreng.

Mark Wouters, uittredend voorzitter Sportbestuur

Algemene Ledenvergadering op dinsdag 8 november 2022
in de cafetaria van Oxaco-Capenberg-Center te Boechout

Opruim buitenstand
Algemene

Ledenvergadering
Basisschot

Oproep vrijwilligers Oproep ALLE leden Oproep geïnteresseerden

Wanneer : Zaterdag 15 oktober om 10.00h
Waar : Buitenschietstand

Wie : iedereen kan helpen

Hoelang : +/- 2 uurtjes
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Wanneer : Dinsdag 8 november om 20.00h
Waar : Cafetaria Capenberg

Wie : alle leden en ouders van jeugdleden

Hoelang : tot alles gezegd is
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Wanneer : zie het artikel
Waar : Binnenschietstand

Wie : alle leden die technisch beter willen leren
schieten

Hoelang : de rest van uw leven, maar we
beginnen met trainingen van +/- 2h
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Opruim buitenschietstand
’t Is weer gedaan, die mooie zomer

Koud en regen, niet iets waar we zomaar vrolijk van
worden. Ook ons materiaal van de buitenstand is
daar niet zo goed tegen bestand.

Daarom komen we op zaterdag 15 oktober om
10.00h samen op de buitenstand om alle doelen op
te breken en terug weg te bergen in de container.

Vele handen maken licht werk, een viruge oproep
om even mee te helpen, dan zijn we er op een uurtje
of 2 wel vanaf.

We gaan de versleten doelen ook ineens van het
terrein verwijderen, wie weg geraakt met oud hout,
ijzer en stro, laat het even weten.

“Vele handen
maken licht
werk”

Mocht het nu echt vreselijk weer zijn, dan zal dit
verplaatst worden, dus vraag op vrijdag 14/10 even
na, kijk goed naar het bord op de stand of naar de
webiste.

Tom Markey
Onze buitenschietstand

overzicht opbouw lidgeld

Den Barbecue

Lekker, fijn, gemiste kans voor

wie er niet was

Zaterdag 24 september had onze jaarlijkse
barbecue plaats.

Met twintigen mochten we de beentjes onder
de tafels steken in het zaaltje naast de cafetaria
en het mag gezegd, het was goed en verzorgd.
De nieuwe keukenmeesters van Capenberg
hadden verschillende slaatjes voorbereid,
sausjes geklopt en voor belezen pistolekes en
stokbrood gezorgd.

Buiten stond een team het vuur aan te
wakkeren en met een selectie van 6
verschillende vleesjes en een hete patat kon je
al snel een groote teljoor vullen.

Eens gezeten viel de stilte als een zacht deken
over ’t zaaltje. Het moet dus zeker gesmaakt
hebben, maar ’t was van korte duur. Na de
eerste hongerstillende happen kwamen de
tongen alweer los.

Het vrijgevige bestuur zorgde voor de drank
en ieder heeft zijn pijltje bijgedragen aan sfeer
en amusement

Lidgeld seizoen 2022-2023
Even herinneren hoe het nu weer zit

Sedert dit jaar werkt de club met het programma
‘Assist’ om de boekhouding en ledenadministratie
te kunnen bijhouden.

Wie lid wil worden, dient zich eerst te
preregistreren op de site via volgende link :

https://robinhoodboechout.be/lidgelden

of surf even naar onze website.

Op basis van de antwoorden zal je aansluitend een
mail krijgen met het bedrag van je lidgeld en de
rekening op welke je kan storten.

Boog en pijlen kan je huren van de club, wat je wel
dient aan te schaffen is een vingertab, een
pijlenkoker en armbescherming. Wij bieden enkele
modellen aan op de club tegen zeer schappelijke
prijzen.

Tom Markey

Jaarlijkse BBQ van RHB

Rubriek Lezersbrieven :
Leeg

Nogal wiedes, eerste editie dus er kunnen nog geen brieven zijn
Maar wie er een opmerking, vraag of voorstel heeft, laat het weten op tom.markey@gmail.com
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Hoe bepaal ik de juiste stijfheid (spine) van
mijn pijl?
Is meten echt weten, of is het maar een indicatie.
Je begint met het opmeten van je treklengte en pondage. Je treklengte meet je

vanaf je nockinkeping tot aan je loper.

Het pondage doe je met een pondenmeter, je trekt de pijl tot aan de klikker.
Nu ga je in de tabel zien. Voor pondages onder de 40 pond onder 27” neem
de rechtse tabellen.

Bevindt je pondage zich op een rand van een ‘pondagecategorie’ doe je het
volgende:

• • Lage grens? => Ga 1 inch korter in dezelfde categorie.

• • Hoge grens? => Ga 1 inch langer in dezelfde categorie.

Nu heb je een klasse gevonden. Hieronder kan je de uitwerking van de klassen
vinden. (+ voorbeelden lichtere pondages)

Voorbeeld: ik schiet 32 pond op 29 inch. 32 pond is een onderrand van ‘32-
36lbs’. Ik neem dus een inch korter. Ik kom in klasse T4. Een ACE in spine
720 zou een goede pijl voor mij zijn.

Voorbeeld: ik schiet 26 pond op 26 inch. Voor dit lage pondage ga ik zien in
de rechtse tabel waar ik me terugvind in het midden van ’24-28 lbs’. Op 26 inch
geeft dat categorie Y5. Ik zit dus op spine 1250, zo meldt de onderste tabel me.

Uiteindelijk bekom je een indicatie binnen welke range je spine zich
vermoedelijk zal bevinden. Maar uiteindelijk vind je in de tabellen enkel de
statische spine. Er is ook de dynamische spine die zich niet met een
(electronisch) apparaat laat meten. Mede bepalend zijn trekgewicht, treklengte,
puntgewicht, peesdikte, peessnelheid, soort veren, ... en zeker niet te
onderschatten, de stijl van de schutter.

Dus vertrek vanuit de indicatieve tabel, werk ermee, voel en ervaar. Heb je
gevonden wat je zocht, begin dan met fine tuning waarbij je de boog gaat
aanpassen aan de pees.

Pieter Markey

Links indicatieve tabel voor jeugd- en beginnersbogen, rechts voor wedstrijdbogen

Afbeeldingen : https://eastonarchery.com/targetshaftselector/
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Boogschieten, een sport met techniek
Wie van jullie wil technisch beter schieten?

Bij het basisschot worden oefenmethodes gepresenteerd voor het aanleren van
de basistechniek van de Olympische stijl van boogschieten.
De Olympische stijl bevat basis-onderdelen van vrijwel alle andere stijlen van
handboogschieten dus zeg niet te snel dat dit niets voor jou is omdat je met een
houten, traditionele of compound boog wil schieten. Deze stappen zijn de basis
ingrediënten voor het aanleren van jouw eigen, persoonlijke stijl.

Van beginnend tot gevorderd sporter, iedereen heeft baat bij het goed
opbouwen van zijn schot. Voor herstel van hun techniek vallen topschutters
geregeld terug op de basis, voor beginners is het een houvast en leidraad tot
beter resultaat.

We starten terug van nul, voor wie erbij komt of wie alles al vergeten is. Maar
gaan verder voor wie de basis al beheerst. In tegenstelling tot vorige edities gaan
we dus wel degelijk met verschillende snelheden werken om beter tegemoed te
komen aan de wensen en noden van elke schutter.

We starten op maandag 10 oktober om 19.00h op de binnenschietstand.
Sportkledij gewenst en breng je weerstandsband mee! Voor de nieuwe
schutters, zie https://www.decathlon.be/nl/p/weerstandsband-voor-fitness-licht-
2-kg-rubber-turquoise/_/R-p-305202?mc=8527896&c=BLAUW. Begin met de
band met het minste weerstand, koop dus niet direct de zwarte.

“Zeg dus niet te snel dat dit
niets voor jouw is”
De bedoeling is om 2x per maand op maandag een training te houden.
Iedereen is welkom maar je dient je wel in te schrijven. In de weken dat er geen
training is op maandag kom ik naar de club op vrijdag voor individuele
begeleiding.

Interesse? Stuur een mailtje naar tom.markey@gmail.com . Inschrijven houdt
geen verplichting in, maar om een les voor te bereiden weet ik liefst wie er
allemaal zal zijn zodat ik het niveau kan inschatten en de opbouw van de les
kan aanpassen.

Even opfrissen of voor de nieuwelingen een sneak peek, kijk dan naar
https://docplayer.nl/25943322-Basisschot-handboog-sport.html of google
‘basisschot NHB’.

Ik hoop alvast voor velen een trainer te mogen zijn.

Sportieve groeten, Tom Markey

Friday Night, Funkin’
Vrijdag weer hot & sexy!

De vrijdagavondtraining krijgt vanaf de eerste vrijdag van oktober weer
een funky kleedje. Per maand gaan we twee ‘speciale’ vrijdagavonden
inlassen. De ‘format’ is verplicht voor ieder die op die avond komt
schieten.

De eerste vrijdag van de maand wordt er een ‘kaartje’ geschoten. Dus 36
schot (12 keer 3 pijlen) waarbij de score wordt opgetekend. Deze
individuele score telt voor je diploma. Voor de jeugd zijn hier ook de
‘buttons’ aan verbonden. Meer uitleg volgt op de avond zelf.
De derde vrijdag van de maand wordt steevast Funshooting.Hou je vast
voor verschillende spelformaten waar groot en klein hun uitdaging in
zullen vinden.

Enkel voor december wisselen beide van plaats, dan komt fun op 02/12
gezien we net een brief hebben gekregen uit het verre Spanje dat de goed
Heilige man liefst zijn schieting heeft voor hij wederom naar huis vertrekt

Xander Wouters

De Allerlaatste noot van dit blad

Dit nieuwblad is er voor jullie. Dus heb je een nieuwtje, is er een artikel dat je ergens gelezen hebt en wel wil delen, schoot je jezelf in de kijker, …
laat het weten. Vind je het allemaal maar dikken truut, heb je al genoeg spam en rommelblaadjes in je mailbox, laat het ook weten zodat we je
kunnen schrappen van de mailinglist. Al die dingen mag je sturen naar tom.markey@gmail.com, maar het liefst zie ik je cv om onze nieuwe
hoofdredacteur te worden.

Verantwoordelijke uitgever : Tom Markey – Akkerstraat 6 – 2540 Hove
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