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SCHOT VOOR DE BOEG...
Niets blijft bij het oude; 2009 wordt het jaar van veranderingen. De
Voorhoutse schutters nemen, na jarenlang bij Foreholte gastvrij ontvangen te
zijn, afscheid en gaan voor het eerst aan de bak in de handbalkantine. De naam
van de vereniging waar zij op Koppermaandag aan de slag gaan, blijft
gewoon hetzelfde, alleen de locatie is anders. Dat is niet de enige wijziging.
Door omstandigheden gedwongen wordt ook het schieten aangepast. Het zal
even wennen zijn, maar wanneer u denkt dat het door de aanpassingen
gemakkelijker is om schutterskoning te worden, dan, denkt het bestuur, vergist u zich. Of zij gelijk krijgt, zal de volgende Koppermaandag uit wijzen.
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Jeroen Schulte opnieuw Zaalschietkampioen

I

n de finale van de zaalschietcompetitie 2008 kwam Jeroen Schulte
voor de vierde maal in successie als eerste uit de strijd. Hij streed
tegen Matthijs Ribberink, Martin van den Nouland en scheidend penningmeester Jan Hordijk.
De finale van het zaalschietkampioenschap tussen Schulte, Ribberink, Van
den Nouland en Hordijk was een ongelijke en ging eigenlijk tussen Ribberink
en Schulte. In de eerste ronde wonnen deze beide schutters met respectievelijk 110 en 112 punten van hun tegenstanders. Ook in de tweede ronde
versloegen beide hun rivalen, waarbij zowel Schulte als Hordijk een kaart met
59 punten schoot. Deze score van Hordijk bleek echter te laag om van Ribberink te winnen (114 tegen 115). Hierdoor stonden Schulte en Ribberink
gelijk met vier winstpunten aan kop. In een onderlinge strijd zou in het laatste
duel de strijd beslist worden. De spanning viel te snijden. Beide schutters
schoten een kaart van 57 punten, zodat met de allerlaatste kaart de beslissing viel. Schulte schoot opnieuw een 57 en kwam daarmee op 114 punten
en Ribberink schoot 55 en kwam op 112 punten. Schulte zette daarmee alle
wedstrijden in winst om en hij werd met een gemiddelde van 56,50 voor de
vierde maal zaalschietkampioen. Eerdere kampioenschappen behaalde hij in
2001, 2004 en 2006. Matthijs Ribberink haalde een gemiddelde van 56,17,
Jan Hordijk 55,33 en Martin van den Nouland 51,50. Van den Nouland wist
geen enkele wedstrijd met winst af te sluiten, zodat Jan Hordijk derde werd.

Een trotse Jeroen Schulte
neemt de medaille in ontvangst.
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Medaillewinnaars
2008

Wim Verhart ...
... deelt mee dat hij vanwege een lichte hartinfarct in het LUMC heeft gelegen en dat hij voorlopig rustig aan doet. Hij heeft afgezegd voor alle komende
activiteiten. Wij wensen Wim veel sterkte en van harte beterschap.
Bestuurswisseling
Penningmeester Jan Hordijk stelde zich na 12 jaar niet meer herkiesbaar.
Voorzitter Van der Zwan kenmerkte de vertrekkende penningmeester als een
bestuurder met een relativerend karakter. Aan het einde van zijn penningmeesterschap werd een contributieverhoging doorgevoerd. Deze is “domweg
nodig,” aldus Van der Zwan. Richard Kuijten volgt Jan Hordijk op.
Penningmeester Jan Hordijk wordt bedankt voor bewezen diensten.
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Opbouwen

Afbreken

Zaterdag 10 januari 2009
Optuigen schietpaal in het Sportpark (HANDBAL) vanaf 13.00 uur
Leden Schietcommissie. Peter Hoek, Emiel van der Hoeven, Anne de
Jong, Ben Kortekaas, Cok van Steijn, Cor van Steijn en Ton van de Zwan
René Zwetsloot (tevens leverancier hout/isolatie kogelvangers)
Maandag 12 januari 2009
Gereedmaken schietbaan en afzettingen vanaf 08.00 uur
Bestuur, Schietcommissie, Anne de Jong, Peter Hoek en René Zwetsloot.
BAANINDELINGEN

Tijdstip
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
Pauze
12.30-13.30
13.30-14.30
14.30-15.30

Coördinatie:
E. Ribberink
A. Ruigrok
R. Kuijten

Laden:
Administratie:
P. Damen - B. Kortekaas
B. Pilaszek - Cr. v. Steijn
J.Hordijk - R. Zwetsloot
N. Verkleij - J.v.Hensbergen
J. Leenheer - E.vd.Hoeven Ck. van Steijn - B. Kortekaas

E. Ribberink
R. Kuijten
A. Ruigrok

J. Geurts - J.v.Hensbergen
P. Damen - B. v. Egmond
J. Schulte - N. Verkleij
J.R. Kooreman - J. Leenheer
B. Pilaszek - Ck. v. Steijn
M.vd. Kruk - Cr. v. Steijn
Reserve: T. van der Zwan

Om 15.30 uur wordt het schieten beëindigd. De dan nog niet afgeschoten vogeldelen
worden in de zaal t.b.v de prijzen via loting verdeeld. Deze punten tellen niet meer
mee voor de titel Schutterskoning.
Na afloop buitenschieten: aftuigen schietbaan, opruimen terrein en baan etc:
Peter Hoek, Emiel van der Hoeven, Anne de Jong, Ben Kortekaas, Cok van Steijn,
Cor van Steijn, Eduard Ribberink, René Zwetsloot en Ton van der Zwan en anderen.
Opbouw en coördinatie binnenbaan: Martin van den Nouland en Arie Ruigrok.
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Koppermaandag 2009
Loting Schietvolgorde in het Wapen van Voorhout
zaterdag 10 januari vanaf 16.30 uur
Aanwezig: Bestuur, leden schietcommissie
U bent daarbij van harte welkom

H

et bestuur nodigt alle schutters uit deel te nemen aan de traditionele Schuttersdag op Koppermaandag 12 januari 2009.

De aanvang van de dag is 09.00 uur en u
wordt om uiterlijk kwart voor negen in de
handbalkantine van Foreholte op sportterrein
verwacht. Het gebruikelijke schuttersdiner
eindigt omstreeks acht uur ‘s avonds. U
kunt daarna nog kaartschieten, kaarten,
biljarten of een gezellige boom opzetten.
Mocht u Koppermaandag verhinderd zijn
dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken
bij het secretariaat:

Wie neemt in 2008 de versierselen
van deze Schutterskoning over?

( 215266

Dagindeling

08.45 uur
09.00 uur
09.15 uur

15.30 uur
16.00 uur
18.00 uur
20.00 uur

Verwelkoming leden in de Foreholte handbalkantine.
Opening door voorzitter Ton van den Zwan.
Aanvang van het vogelschieten door de Schutterskoning
2008, Malcolm Duijs, en de beschermheer burgemeester
S. Schelberg. Tussen het schieten van de eerste vogels en
het tweede stel wordt circa 30 minuten gepauzeerd.
Vertrek naar Het Wapen van Voorhout.
Aanvang kaartschieten voor medailles.
Schuttersmaaltijd en prijsuitreiking Schutterskoning 2009.
Sluiting, waarna gezellig samenzijn.

Conform de traditie wordt verwacht dat de schutters
hun gewonnen medailles dragen.
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Hubertus schoot wild

D

e laatste vrijdag van het jaar stond traditioneel
in het teken van het Wildschieten. Er werd flink
geschoten en de scores waren hoog. Om de vijfde
en zesde plaats moest zelfs gekampt worden. Zat
er soms gewichtsverschil in de konijnen? Of was
met meer voor een zuivere statistiek? Uitslag:
1.Cok van Steijn met 496 punten; 2. Joost IJsselmuiden 494; 3. Wim Vink 452; 4. Arie van der Plas
438; 5. Jos Geurts 432 (na kampen 21) en 6. Nico
van Helden 432 (na kampen 16). De kippen en
konijnen werden aangevoerd door Arie Ruigrok.

T

ijdens de novemberschietavond heeft iemand waarschijnlijk
zijn sleutels in een verkeerde jaszak gestopt. Hans Kerkvliet
zit er erg mee in zijn maag. Ben jij ze kwijt? Bel hem even.

Het is al weer 12 jaar geleden dat Ferry Knop deze foto nam.
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Bestuursmededeling

D

e penningmeester verzoekt u, liefst voor 6 januari 2009, de contributie van
€ 80,- over te maken op bankrekening 3660.04.476 van de RABObank
Teylingen Voorhout. Daarna heeft u nog even tot Koppermaandag 09.00 uur respijt.

Baancommissarissen schietcompetitie 2008-2009
Datum
Commissaris van dienst Telefoon
Baancommissaris
19 dec. 2008
Arie Ruigrok
214937
Eduard Ribberink
30 jan. 2009
Cor van Steijn
215266
Jan van Hensbergen
27 feb. 2009
Emiel van der Hoeven
211785
Arie Ruigrok
27 maart 2009 Piet Ruijgrok
230756
Martin v.d. Nouland
24 april 2009
Chris van der Meer
210682
Eduard Ribberink
29 mei 2009
Ben Kortekaas
212123
Jan van Hensbergen
28 aug. 2009
Matthijs Ribberink
06-10471135
Richard Kuijten
25 sept. 2009
Malcolm Duijs
222253
Martin v.d. Nouland
30 okt. 2009
Harry Langermans
211137
Jan van Hensbergen
27 nov. 2009
Jos Geurts
06-51128690
Richard Kuijten
18 dec. 2009
Arie Ruigrok
214937
Eduard Ribberink
Reserve: Jan Hordijk, 210765; Hans Willemse, 215048 en Ton van der Zwan, 210949

Datum vergeten? Zie: www.sthubertus-voorhout.nl
Afspraken:
- De Commissaris van dienst zorgt er, in samenwerking met de Baancommissaris,
voor dat de schietbanen om uiterlijk 20.30 uur gereed zijn.
- De Commissaris van dienst verzorgt de uitgifte van de kaarten; die voor de zaalschietcompetitie zijn reeds tevoren klaargemaakt/gemerkt.
- De Baancommissaris van dienst ziet toe op een correct en veilig schietgedrag.
- Na afloop van het schieten zorgen de Commissaris van Dienst en de Baancommissaris voor een correcte opberging van de baan en de attributen, de bezorging
van de schietgelden (met een ingevuld opbrengstenformulier!!) bij de penningmeester, Richard Kuijten (Wedrikhof 6) en het schietboek, de geschoten kaarten, de overgebleven kogels en de sleutels bij de voorzitter van de Schietcommissie, Eduard
Ribberink (Essenrode 28).
- Bij onverhoopte verhindering dient men zelf te zorgen voor ruiling/vervanging en geeft deze tijdig, dus ruim vóór de betreffende avond, door aan de
voorzitter van de Schietcommissie (Eduard Ribberink, telefoon 210570).

9

Koppermaandag verhuist en schieten verandert!!!

K

oppermaandag 2009 is op voorhand anders
dan anders. Niet alleen verhuist St. Hubertus
naar de kantine van Foreholte HANDBAL, ook
zal er op een andere wijze worden geschoten.

N

ico van Dam heeft hard gewerkt aan het
maken van affuiten waarop het wapen
komt. Deze affuiten hebben een voorafgestelde
marge om zowel horizontaal als verticaal binnen het schootsveld van de kogelvangers te
blijven. De schootsafstand is langer en de
schiethoek gewijzigd.

A

an de (tijdelijke) schietpaal wordt de laatste
hand gelegd. Na afloop van Koppermaandag zal het bestuur de situatie evalueren. Mogelijk dat de huidige schietpaal verhuist en aangepast wordt.

D

e crew van de voetbalkantine zal ook nu
weer acte de présence geven.

Oude locatie!

Nieuwe
schietlocatie
bij Foreholte
handbal!!!

10

