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Algemene 
Ledenvergadering  

En? Wa hebben ze gezegd?  
 
Van de 66 leden waren er 17 aanwezig of 
vertegenwoordigd door partner/ouder, 9 hebben zich 
verontschuldigd. Geen overrompeling, maar zij die er 
waren hebben zich wel geroerd. Het was een 
interactieve vergadering en het bestuur heeft wel wat 
topics gekregen om zich over te buigen en effectief 
mee aan de slag te gaan. 

Het verslag van deze vergadering staat op de website, 
in ’t kort even de highlights duiden. 

Na corona is er leven. Er is terug leven in de club, er 
is initiatief, er is animo. Bovendien is de club 
financieel gezond en is er ruimte voor investering in 
binnen en buitenstand. 

Sportbestuur versie 22.23. Mark W blijft aanvoerder 
van het team en Eefje krijgt de ster van deputy. 
Daarnaast wordt Eefje ook onze nieuwe 
vertrouwenspersoon. Eza is de nieuwe secretaris en 
krijgt tevens de portefeuille van social media en 
Xander blijft op post als jeugdverantwoordelijke. Wie 
ook nog deel uitmaakt van het sportbestuur is Tony 
al ledenadministrator, Yorick voor IT en webdisign, 
Ulrik als materiaalmeester en Tom als trainer. 

Spreek nu allen vrijuit, was heel succesvol. En hier 
dan ook de meeste uitdaging voor het nieuwe 
sportbestuur. Lovende woorden voor dit nieuw 
communicatiemiddel, kritische benadering over 
promotie en ledenwerving, vraag om meer orde en 
netheid op de binnenstand, en heel gevarieerde 
opmerkingen, wensen en noden. 

Opmerkelijke oproep van de aanwezige 
houtschutters (traditionele schutters) naar hun 
medeschutters : “Waar zijn jullie ?!”. 
Zondagvoormiddag is voorbehouden voor jullie, 
maar de opkomst is zo triest en schrijnend dat wie er 
wel is van eenzaamheid wegkwijnt. 

Dank aan iedereen met een hart voor onze club. 

Tom

 

 

 

Kristel Van Elshocht in actieop het Belgisch Kampioenschap 25m Outdoor  

 

Gouden Kristel, Kampioen van 
België! 
Haar verhaal, van stress en ongemakken tot een nieuw record, en de gouden medaille  

Zondag 4 september half 6 gaat de wekker af! Verdorie dit 
is toch wel heel vroeg voor een zondag. Half slapend nog 
vertrek ik richting Jupelle, deelgemeente van Luik want hier 
is het vandaag te doen. Het Belgisch Kampioenschap 25m 
outdoor. Wat een geluk dat ik zo vroeg vertrokken ben want 
eens in Luik laat mijn gps het toch wel zeker afweten. Waar 
ik allemaal ben geweest weet ik niet meer maar dit was zeker 
niet de juiste plaats. In de verste verte geen doel te zien, al 
goed dat ik al in Luik ben stel je voor dat ik aan de andere 
kant van het land zou gezeten hebben. Ik zie de klok verder 
tikken en besef als ik nu niet iets onderneem of aan iemand 
de weg vraag kom ik hopeloos te laat. De stress slaat me om 
het hart het is ondertussen bijna 8u en de wedstrijd begint 
om half 9. Als bij wonder verrijst mijn gps uit het dodenrijk 
en uiteindelijk kom ik toch nog op mijn bestemming. 
Helemaal in de stress want ik ben graag op tijd, zeker om 
mij mentaal te kunnen voorbereiden en een beetje al te 
acclimatiseren. Snel me aanmelden, boog uitpakken, 
materiaal laten keuren en daar gaat het fluitsignaal al. Eerste 
proefronde begint redelijk, maar de haast en stress zit toch 
nog in mijn lichaam, Hier moet ik even van bekomen. Ik 
focus me op mijn doel, elke pijl terug en gaandeweg vind ik 
toch de rust die ik nodig heb. Ik kruip zoals gewoonlijk in 
mijn eigen coconnetje. Ik laat me niet afleiden en doe wat 
ik moet doen, 10 en 9'en schieten. De eerste reeks behaal 
ik 348/350 niet slecht maar ik weet dat ik beter kan. De 
tweede reeks start al niet goed 3 keer 9 wat voor een 
compoundschutter eigenlijk toch wel beter kan. Het duurt 
even voor ik in mijn ritme kom en eindig de tweede reeks 
met 342/350. in totaal dus 690/700 ik ben toch wel tevreden 
want ondanks dat ik een paar stressmomenten heb gehad 
heb ik me steeds kunnen herpakken.  

 

Na een tergend lange pauze van 12.30 tot 16.30 
mogen we eindelijk aan onze afkampingen beginnen.

Ik start met nieuwe moed en tot mijn verbazing 
behaal ik hier een 148/150 wat een Belgisch Record 
blijkt te zijn. Algoed dat ik dit niet op voorhand wist 
want ik zou geen geel meer geraakt hebben vrees ik 
van de stress. Zo trots dat ik ben. Dit pakken ze me 
al niet meer af. Nu nog de finale schieten maar tegen 
Ingrid is dit niet evident. Zij schiet ook zo goed. We 
beginnen eraan. Wat 10 min geleden zo goed voelde 
is nu helemaal anders. De zon staat pal op ons gezicht 
en doordat het ondertussen al 17 u is geworden hangt 
deze ook nog eens zo laag. Ik zie amper het doel. Ik 
trek aan, focus me op mijn doel, ik zie geel en los. 
Langer blijven staan heeft geen zin want we zien 
amper het doel. Mijn zicht is niet helder, het doel 
hangt precies in de mist. Mijn zonnebril brengt een 
beetje helderheid maar toch niet wat het moet zijn. 
Dan maar op gevoel schieten zeker. Ook Ingrid heeft 
last van de laaghangende zon en al snel kom ik tot 
een voorsprong van 2 punten, die uiteindelijk 5 
punten wordt. Is dit echt, ik kan het bijna niet 
geloven. Ik ben voor de 3de keer op rij, wel in telkens 
een andere discipline Belgisch Kampioen. Wat ben 
ik trots dat ondanks de laaghangende zon, de stress 
en de hitte dit tot een goed einde heb kunnen 
brengen. Ik ben kalm gebleven, heb me niet 
opgejaagd, ik heb de focus op mezelf gelegd en me 
niet laten afleiden door anderen. Ik bleef mijn eigen 
ding doen. Moe maar uiterst tevreden keer ik 
huiswaarts. Toch weer even Robin Hood op de kaart 
gezet in het verre Luik 

Kristel 
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Discipline, Klasse, Divisie, Categorie ??  
Maar ik schiet toch maar gewoon met pijl en boog  

Als je start met een pijl uit zo een verkeerskegeltje 
te nemen, dan val je steevast in een vakje. En het 
boogschieten kent vele vakjes, maar hoe herken je 
ze? En wat betekenen die? 

Laten we starten met de verschillende disciplines 
die erkend worden door World Archery (afgekort 
WA). In oktober is het binnenseizoen gestart, en 
dan schieten we op onze club binnen op de 
schietstand. Deze discipline is dan uiteraard ‘indoor 
archery’. Vanaf maart zijn er terug 
buitenwedstrijden, dat valt dan onder ‘outdoor 
archery’. Zo kent WA in totaal 9 disciplines : 
Indoor – Outdoor – Field – 3D – Para – Run – 
Clout – Flight – Ski. 

De klassen zijn een indeling in leeftijd en geslacht. 
WA is duidelijk nog niet mee met genderdiversiteit 
dus je kan maar kiezen tussen man of vrouw. In 
leeftijd wordt een onderscheid gemaakt tussen 
jonger dan 18, jonger dan 21, tussen 20 en 50 en 
dan 50 of ouder. Boogsport Vlaanderen (afgekort 
BSV) erkent nog 3 extra leeftijdscategorieën, 
namelijk jonger dan 13, 13 en 14 jarigen en als 
laatste 60 en ouder. 

 

Dan de divisies. Dit gaat dan over het type boog 
waarmee je schiet. Zo kennen we Recurve, 
Compound, Barebow, Instinctive Bow                           
en Longbow. Maar, ’t zou te simpel zijn om die in 
alle disciplines te erkennen. Dus als we over Target 
Archery spreken, waar wij in de club toch voorna- 

melijk mee bezig zijn, dan erkent WA enkel Recurve, 
Compound en Barebouw. Enkel in 3D erkent WA 
alle 5 divisies. BSV wijkt ook hier weer af van WA en 
erkent de 5 divisies ook in Field. 

Als laatste, en zeker de belangrijkste : de categorie. 
Dit is een combinatie van een klasse en een divisie. 
Het is de groep van schutters waarin jij uitkomt als je 
een wedstrijd gaat schieten. 

 

Tom Markey 

   

Outdoor, ingepakt en weggegooid.  
Met het vallen van ’t blad, kuisen we de buitenstand op. 
 
 

 

Zaterdag 15 oktober, afspraak op de buitenstand. 
Het outdoorseizoen is voorbij en het is tijd om 
onze doelen op te bergen voor de winter. Dit jaar 
gaan we een stapje verder. Alle oude doelen (5 in 
totaal) worden ontmanteld en weggegooid. 

Ons klusteam is al redelijk gekweld door 
lichamelijke kwaaltjes dus de opkomst van nieuwe 
leden die al direct hun steenjte willen bijdragen is 
hartverwarmend. En die ouwe leuze ‘vele handen 
maken licht werk’ was meer ooit van toepassing. 

Op twee uurtjes was alles gepiept inclusief de 
eerste afvallading van hout naar het containerpark 
van Boechout. Om de kosten laag te houden werd 
het stramiet nadien afgevoerd naar het 
containerpark van Hoboken. 

Nu is het uitkijken en bespreken wat we gaan 
gebruiken als vervanging van de oude stramiet 
doelen.  

Dank u Fons, Marc, Ulrik, Marleen, Bart, Eefje, 
Jan, Eza, Mark, Frank, Paul, Yorick, Flynn, Ailynn 

Tom 
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Koningschieting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Onze lekkere hoogdag! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het midden van het doel wordt een ijzeren ring 
geplaatst van 9mm doorsnede. Hierin zit een 
‘bommetje’, de stop genaamd. Wie in de stop 
schiet, laat niet alleen heel de zaal verschieten, 
maar is ook de nieuwe koning (ttz, als er in 
diezelfde reeks niemand anders in de stop schiet). 

Na de schieting volgt een Koningsdrink in de 
cafetaria en dan zakken we af voor de maaltijd 
naar een zaaltje in Vremde. Daar wacht de 
traditionele maaltijd zijnde kriekskes met balletjes 
of de onovertroffen kaasschotel. Dit voor alle 
leden en hun familie, want in eerste plaats is de 
Koningschieting een feest, van ons, voor ons, en 
daar hoort onze familie bij! 

De nieuwe Koning gaat uiteindelijk slapen met 
zijn unieke trofee “de Hand van de Wijze 
Schutter” en mag zich één jaar lang ‘Koning van 
Robin Hood’ noemen! 

Uittreksel uit het clubregelement  
 

 De Koningsschieting kent 4 categoriën: 
o Koning Recurven 
o Koning Compound 
o Koning Hout op Hout 
o Koning Jeugd (< 15 jaar) 

 Iedere persoon die bij de club is 
aangesloten mag deelnemen, mits het 
betalen van de op voorhand 
medegedeelde inleg.   

 Men kan maar schieten in één categorie.   
 Er wordt geschoten op een stop in ring 

van 9mm, van op een afstand van 18m.   
 De wedstrijd vangt aan door de 

aftredende koning met een voorschot, 
hierna wordt in alfabetische volgorde 
vanaf de koning geschoten.   

 Er zijn 10 reeksen van 1 pijl.  De reeksen 
beginnen telkens bij de koningen dienen 
volledig afgewerkt te worden.   

 Als iemand de stop schiet is hij/zij koning, 
op voorwaarde dat niemand in dezelfde 
reeks de stop nog schiet.   

 Indien meerdere personen in een reeks 
en binnen dezelfde categorie, de stop  
schieten, wordt er tussen deze personen 
verder afgekampt.  Als één van de 
personen een tweede maal de stop schiet, 
of na de 10 reeksen de hoogste score 
heeft, is koning.   

 Als niemand na 10 reeksen de stop heeft 
geschoten, wordt de persoon met het 
meest aantal punten de koning.  Indien er 
meerdere personen zijn met een gelijk 
aantal punten, dan telt het totaal der 
tienen.  Als het aantal tienen gelijk is, dan 
wordt er tussen die personen een shoot-
off gehouden met één pijl.   

 De deelnemers die in een reeks na het 
koningsschot de stop schieten, of na 10 
reeksen de hoogste score hebben, worden 
eerste en tweede prins.   

 Een jeugdschutter die de leeftijd van 15 
jaar niet bereikt heeft op de dag van de 
koningsschieting, mag kiezen tussen 12m 
of 18m, indien het diploma van 18m 
behaald werd.   

 Een jeugdschutter van 15j of ouder 
schieten verplicht op 18m.   

 De jeugdschutter die vanop 12m het eerst 
de stop schiet, of het hoogst aantal punten 
(bij de jeugd op 12m) heeft, is de 
Jeugdkoning. 

Wie wordt er in 2023 de nieuwe koning/koninging? 
Zal de stop geschoten worden of is het op punten? 
Misschien verlengt iemand zijn titel, en de prinskes, 
wie gaat daar mee lopen … op 11 februari 2023 
weten we het! Maar weten jullie nog wat het is? 
 
Dus even herhalen! 

De Koningschieting is een wedstrijd waaraan ieder 
lid mag deelnemen. Het maakt niet uit of je een 
topschutter bent of een beginner met 2 linkse 
pollekes, er is namelijk een stevige portie geluk van 
doen, en dat hebben we misschien wel allemaal!  

Op zaterdag 11 februari starten we kort na de 
middag. Er zijn 4 wedstrijden, namelijk één voor de 
jeugd (jonger dan 15j), één voor recurve, één voor 
compound en één voor hout. De juiste uren 
waarop elke categorie kan schieten worden later 
medegedeeld. 

 
 

 

Goed om weten 
 De attesten voor de mutualiteit (om tussenkomst te krijgen in het 

lidgeld van een sportclub) zijn allemaal verzonden per mail. Wie dit 
niet ontvangen heeft, controleer even je mailbox of het niet bij de 
‘spam’ zit, zoniet vraag gerust een duplicaat. 
 

 Het is mogelijk om meerdere mailadressen toe te voegen aan één 
lid. Dus heb je graag dat de mail van bijvoorbeeld je zoon/dochter 
zowel naar hem/haar gaat als naar jou, geef even de mailadressen 
door dan doen wij het nodige. 
 

 Op 5 februari 2023 gaat het Vlaams Kampioenschap Jeugd Indoor 
door in Kapellen. Dit is een open kampioenschap (dus alle jeugd 
mag inschrijven, je moet geen selectiewedstrijden schieten). Heb je 
interesse? Bespreek het dan even met Tom 
 

 Interesse in wedstrijden? Je kan altijd eens een kijkje nemen op onze 
website onder tabblad ‘agenda’. Scroll helemaal naar benden en daar 
vind je enkele links naar wedstrijdagenda’s 

 

 

 

Have you tried blind-folded archery? 

You don’t know what you’re missing! 

 

 Social media is top. Dankzij Eza verschijnen wij nu ook meer op 
Facebook en en op onze nieuwe Instagram pagina 
‘robin_hood_boechout’! Dus ga zeker een kijkje nemen en volg 
ons!.  
 
Maar schutters zitten niet op social media tijdens trainingen dus … 

 
 
Tijdens training  
En zeker op  
Vrijdagavond!! 
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Kerstschieting op 23 december om 19.00h  
Met uitnodiging voor mama en papa, partner, hét lief, of wie eens wil komen kijken  

 
 
Op 23 december toveren we onze schietstand om voor een fijne Kerstschieting. Alle schutters, maar zeker de jeugdschutters, moeten hun beste pijlen 
schieten om toegang te krijgen tot Santa’s Smikkel Stand. Daar is warme chocomelk, Kerstgebak, koekjes en ander lekkers. Maar we vergeten mama 
en papa niet, of je partner, het fijne lief, eender wie jullie soms naar de schietstand brengt, want die toffe gabbers mogen rekenen op een 
hartverwarmende Glühwein en bijhorend knabbeltje. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het voltallig bestuur van RHB wenst u allen een ontzettend fijne Kerst en Oudejaar. 
Mag 2023 voor ieder een gezond en sportief jaar wezen, vol uitdaging en barstend van 
positiviteit. 
 
Mark, Tom, Eefje, Eza, Pieter, Marleen, Tony, Yorick, Xander en Ulrik 
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Vacature 
 

Robin Hood Boechout 
zoekt 

 
Projectleider m/v 

 
voor het uitdenken, uittekenen en uitwerken van 
een stralende en uitnodigende, doch sportieve en 
krachtige, maar eigentijds en functionele nieuwe 
look van onze binnenschietstand. 
 
Uw profiel : Inzicht in vlakken en verhoudingen, 
oog voor detail en kostprijsanalyse, dwars door zee 
met diplomatische stuurkunst en u neemt geen blad 
voor de mond maar beschikt over een 
verbloemende eigenschappen. Teamspeler met 
captainallures. 
 


