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Handboogschutters doen het pijlsnel!

Vernieuwde website
Kalender 2015

September
12 Koningschieten
22 Indoor senioren
Oktober
November
1 Indoor jeugd
3 Indoor senioren
22 Indoor jeugd
December
12 Clubkampioenschappen 25m1p
19 Jaarfeest

Inmiddels heeft de website
www.rozenvanoranje.nl een
meer professionele uitstraling
gekregen. De tekst van de
oude website zoals oorspronkelijk geschreven door Gerben
Smit is grotendeels overgenomen. Belangrijkste doel van
de vernieuwde website is om
ons als vereniging meer zichtbaar te maken op het internet
en om jullie als leden op de
hoogte te houden van alle
bezigheden rondom het Doel.
De oude website werd niet of
nauwelijks bezocht, we hopen
dat deze website de moeite
waard is om onder je favorieten neer te zetten.
Op de hoofdpagina van de
website maken we bewust
een onderscheid tussen handboogschieten als sport, gericht
op het aantrekken van nieuwe
leden en op handboogschieten bij gelegenheden. Het gaat
dan over de promotieavonden.
Als lid van Rozen van Oranje is

Bezoek Scouting
Rozen van Oranje kreeg een
verzoek om op twee zaterdagmiddagen een groep jonge
scouts een aangename handboogmiddag te bezorgen.
Onder begeleiding van Jelle
Verest, Lars Smolders, Lenneke van den Berg (zie de foto),
Gerben Smit en Hans Wijnen
werden zo’n 35 scouts de
beginselen van de handboogsport bijgebracht. Een van de
leiders van de scouts is ons
oud-lid Dave van de Sanden
die liet zien dat hij het schieten nog niet is verleerd. Enkele deelnemers vonden het zo
leuk dat ze zich op maandag
bij de trainers hebben gemeld
waarvan er al enkelen hebben
aangegeven lid te willen worden. Dankzij het enhousiasme

het interessant om de nieuwspagina in de gaten te houden.
Hierop zullen verslagen van
wedstrijden te zien zijn voorzien van foto’s en resultaten.
Tussen Natasja Kok en Harrie
Smulders is verder inmiddels
een samenwerking ontstaan
om binnenkort de pagina
“uitslagen” verder te verbeteren. We zijn bezig om de resultaten op een overzichtelijkere
manier te presenteren en up
to date te houden. Onder de
pagina leden (het afgeschermde gedeelte) staat nog geen
informatie. Graag willen we
van jullie weten welke informatie je graag hier terug ziet
komen. Ook andere verbeteringen of tips horen we graag
en kun je mailen naar Natasja
Kok (natasja.kok@home.nl)
zodat we straks een website
hebben waar iedereen iets
aan heeft en waar we met zijn
allen trots op kunnen zijn.

HSL

van internet aanbieder Trined
met daarin een aanbod die te
aantrekkelijk was om te laten
liggen. Gratis internet voor
vereniging! Als tegenprestatie
hebben we een reclame-uiting
geplaatst. Deze staat in de
tuin aan de zijde van de parkeerplaats zodat dit goed
zichtbaar is voor de vele gebruikers van deze parkeerplaats.

Koningschieten
Op zaterdag 12 september
heeft het jaarlijkse Koningschieten plaats gevonden. Na
wederom een spannende
strijd kon Theo Kersten als
nieuwe koning recurve en
Martine Couwenberg als nieuwe koningin compound gekroond worden. Op de website
van Rozen van Oranje onder
het kopje Nieuws is de gehele
uitslag te vinden.

Het bestuur kreeg een brief
van Lenneke, Lars en Jelle is
dat een mooie opsteker voor
onze vereniging en daarmee
wordt onze mooie sport meer
en meer bekend in Heeze en

omstreken.
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Ons lid Martine Couwenberg vertegenwoordigt ons land op diverse internationale toernooien. Dit
voorjaar was er deelname aan de Europese Kampioenschappen Indoor. Daar is onderstaande
foto gemaakt maar wat is haar verhaal bij deze foto?
Oktober 2015

Handboogsportvereniging
Rozen van Oranje (1103) is
lid van de Nederlandse
Handboog Bond en maakt
onderdeel uit van Rayon 3,
Regio 112, Eindhoven e.o.

Elke maandag van
19:00u—20:00u (Jeugd) en
van 20:00u - 21:00u
(Senioren) wordt er getraind onder leiding van
ervaren trainers. Op woensdag is er vanaf 19:00u vrije
training voor alle leden.

Elke donderdag vanaf
20:00u is er een onderlinge competitie indoor 18
meter en zaterdag vanaf
17:00u een onderlinge
competitie 25 meter.

Geregeld worden de uitslagen bekend in huis-aanhuis blad De Parel en op de
website van Heeze24.nl.

Bekijk ook eens onze vernieuwde website:
www.rozenvanoranje.nl

Martine:”Deze foto is genomen net nadat we de shoot-off winnen. Het was een ongelooflijk gevoel van opluchting en blijdschap. Ik was verantwoordelijk voor de shoot-off, in ieder geval
voelde het zo. In onze laatste ronde schoot ik een 7, op dat moment dacht ik dat we hierdoor
verloren hadden. Mijn eerste reactie tegen mijn team maatjes was, sorry meiden. Toen ik Ron
aankeek zei hij, het is gelijk jullie hebben een shoot-off.
Op dat moment moet je weer terug naar jezelf en naar je techniek. Ik heb wel dingen gehoord
terwijl ik bezig was met mijn schot, maar het enige wat van belang was was mijn schot.
Wat er in zo'n korte tijd allemaal door je heen kan gaan van balen, teleurstelling, spanning naar
blijdschap en opluchting .”

Schietwand

Jubilaris

Net voor de nieuwe indoorcompetitie begon hebben
Hans Wijnen, Patrick Pennings, Theo Peperkamp, Hans
v/d Vleuten, Martijn van
Lankveld en Rinie Verstappen
de handen uit de mouwen
gestoken en de schietwand
van nieuwe stramietstroken
voorzien. Na een paar uur
hard werken, ondersteund
door koeken en catering verzorgd door Riet v/d Vleuten en
Monique Pellens, kunnen alle
leden en onze gasten weer
jaren gebruik maken van een
prachtige achterwand. Dames
en heren, hartelijk dank!

Tijdens de afgelopen
jaarvergadering kreeg Harrie
Smulders uit handen van de
voorzitter de zilveren
bondsspeld opgespeld. Harrie
is 40 jaar aaneengesloten lid
van onze vereniging. Hij maakt
zich verdienstelijk als (jeugd)
trainer en weet menig kleine
reparatie aan boog en pijlen te
verhelpen. Harrie gaf aan dat
hij er graag 40 jaar aan vast
wil plakken!

