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Voorwoord van de voorzitter 

 

Wie had er kunnen denken dat 2020 zo’n wending zou nemen. 
Toen we op 01 januari 2020 elkaar nog handenschuddend en/of kussend vrolijk een 
goed nieuwjaar toe wenste, kon niemand bedenken dat we nu op ruim 1,5 meter van 
elkaar onze sport moeten beoefenen. Maar het is de realiteit en de gehele wereld is 
zoekende naar wat wel en wat niet mogelijk is. Zo ook ons bestuur dat sinds maart 
de nodige beslissingen heeft moeten nemen. 
Allereerst de gehele sluiting per 16 maart 2020, geen trainingen en wedstrijden meer, 
maar ook de reeds lopende cursussen, geboekte clinics, proeflessen en AC de 
Zilvermeeuw moesten worden geannuleerd. Wel werd er direct besloten binnen onze 
accommodatie zoveel mogelijk werkzaamheden te laten plaatsvinden, binnen de 
richtlijnen van het RIVM, om aan alle corona maatregelen te kunnen voldoen zodra 
we weer open mochten. Handdoek rollen, vuilnisbakken en elleboogkranen werden 
er in de toiletgroepen geplaatst. De kantine onderging een ware metamorfose, 
coronaschermen boven de bar en de muren allemaal voorzien van goed schoon te 
houden materiaal, maar ook de aanschaf van een pinautomaat en nog vele andere 
zaken zijn drastisch onder handen genomen, waarvoor mijn hartelijke dank aan de 
leden die hier vele uren in hebben gestoken. 
Per 1 mei mocht de jeugd weer gebruik maken van de buitenaccommodatie en kort 
daarna op 12 mei konden onze overige leden weer komen schieten zei het dan 
alleen buiten. 
De openingstijden werden aangepast en een digitaal boekingssysteem geactiveerd 
zodat wij de norm van 30 personen niet konden overschrijden maar ook kwam er een 
vaste opstelling van de bokken op het veld zodat er zo weinig mogelijk verkeer in het 
magazijn zou plaatsvinden. Het schoonmaak protocol van het materiaal bleek te 
werken, het magazijn heeft nog nooit zo lekker geroken. 
Vanaf 01 juli werd het binnensporten weer toe gestaan en mondjesmaat zag je weer 
schutters op de binnenbaan. Maar de meeste bleven toch buiten schieten, ook 
omdat het een uitzonderlijke mooie zomer is geweest. 
En toch vandaag staan de zaken er weer anders voor, afgelopen dinsdag is besloten 
dat alle sportkantines voor 3 weken moeten sluiten, gelukkig mag er nog wel 
geschoten worden. 
Niemand kan de toekomst voorspellen, wie weet hoe Nederland er over 3 weken 
voorstaat. 
We kunnen met z’n allen alleen maar hopen dat iedereen gezond blijft en wij met z’n 
allen in staat zijn onze vereniging door deze bijzondere periode heen te slepen. 
Ik vertrouw op onze leden, want in het verleden hebben jullie al vaker bewezen dat 
als het er op aankomt, het alle hens aan dek is en het bestuur kan rekenen op een 
enorme flexibiliteit en inzet van haar leden. Met trots kan ik dan ook overal 
verkondigen dat ik de voorzitter van HBSV Achilles ben en dat ben ik dan ook als ik 
zie hoe betrokken iedereen is en wij deze periode zonder enige wanklank zijn door 
gekomen. 
 
Wat er ook gebeurt, de komende maanden wordt er hard gewerkt om een grote 
zeecontainer in de dijk te laten plaatsen, zodat al het buitenmateriaal dichter op de 
baan komt te staan. 
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We gaan mobiele bokken maken voor buiten, zodat onze wat minder krachtige leden 
in staat worden gesteld zelfstandig een bok met doelpak buiten te plaatsen. 
De schiethal gaat voorzien worden van een ventilatiesysteem en het gehele magazijn 
onder wordt op de schop genomen zodat er meer ruimte ontstaat. 
 
Ik geloof in deze vereniging en weet zeker dat we niet alleen volgend jaar ons vijftig 
jarig bestaan vieren maar dat onze vereniging ook in staat zal zijn zich altijd aan te 
passen aan de veranderende tijden. 
 
Blijf vooral gezond, en hartelijk dank aan onze leden die zoveel vertrouwen in ons 
bestuur hebben. 
 
Jolanda Rose 
 
In memoriam Jan Schuijt 
 

Op 31 januari 2020 
overleed op 66-jarige 
leeftijd Jan Schuijt. 
Jan was pas sinds mei 
2018 lid van HBSV Achilles 
maar al enige jaren een 
vaste schutter van de van 
AC de Zilvermeeuw op de 
donderdagochtend. Toen 
hij in 2018 dan ook zij 
schietvaardigheidsdiploma 
behaalde, twijfelde hij geen 
moment en werd lid van 
onze vereniging. 
Jan, door een dwarslaesie 
gebonden aan zijn rolstoel, 
was lid van vele 
verenigingen en 
genootschappen en voelde 
zich helemaal thuis op 
onze vereniging.  

Jammer genoeg is hij veel te vroeg overleden aan de gevolgen van een 
longontsteking en zullen wij zijn gezelligheid moeten missen. Jan was uitermate wel 
bespraakt en met een grote dosis humor wist hij menig gesprek vloeiend over te 
laten lopen in een ander onderwerp. 
We zullen hem missen, de donderdagochtenden zullen nooit meer hetzelfde zijn. 
 
Namens HBSV Achilles 
Jolanda Rose 
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In memoriam Ed Elve 
 

Nog nooit heb ik het zo moeilijk 
gevonden om een in memoriam te 
maken en heb het daarom waarschijnlijk 
zover voor me uit geschoven. 
Op 23 maart van dit jaar overleed onze 
secretaris Ed Elve op 76-jarige leeftijd. 
Vandaag de dag is het gemis nog steeds 
goed voelbaar, niet alleen als secretaris 
maar zeker als persoon. Ed was een 
mensen mens. Hoeveel mensen Ed 
heeft begeleid in zijn werkzame leven 
maar ook privé is haast niet op te 
noemen. Menig onderwijzer heeft 
begeleiding van hem gekregen maar ook 
clubs, instellingen, genootschappen en 
individuelen hebben gebruik mogen 
maken van zijn enorme kennis en 
vaardigheden. Niet alleen was Ed een 
ruimdenkend intellectueel maar bezat hij 
ook de gave om zijn brede kennis om te 
zetten in woord en geschrift. 
In augustus 1999 werd Ed lid van  
HBSV Achilles en toen Age in 2000 
vaste plannen ontwikkelde om een 
clubblad te gaan maken bood Ed aan om 
dit te redigeren, tot het begin van dit jaar 
hebben zij zorggedragen voor het mooie 

clubblad van onze vereniging. 
02 februari 2012 werd Ed onze secretaris en was dit nog steeds ten tijde van zijn 
overlijden. 
Ed was ook een van de drijvende krachten achter een aantal 
samenwerkingsverbanden zoals het aangepaste sporten van AC de Zilvermeeuw, 
door de beleidsdocumenten die hij opstelde werd de samenwerking mogelijk maar 
ook zijn betrokkenheid bij menig project stopte niet nadat het werk van de secretaris 
was afgerond, zo kwam hij met grote regelmaat op donderdagochtend langs voor 
een praatje met de deelnemers. Maar Ed dacht ook aan de toekomst van onze 
vereniging en zocht naar mogelijkheden om nieuwe projecten op te starten en 
lopende projecten te optimaliseren. 
Als voorzitter is het gemis van Ed goed voelbaar maar zeker privé zal ik onze 
diepgaande en langdurende gesprekken missen. 
  
 
Namens HBSV Achilles 
Jolanda Rose 
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Clubblad juni. 

I.v.m. het coronavirus zijn de activiteiten bij Achilles naar een (zeer) laag niveau 
gedaald, geen wedstrijden, alleen onder strenge voorwaarden buiten schieten en dus 
weinig nieuws, mede daarom is de uitgave van het clubblad in juni komen te 
vervallen. 

De Corona en Achilles op “Lock down”. 

In het weekend van 15 maart heeft het bestuur als gevolg van de berichtgeving van 
het RIVM over het zeer besmettelijke coronavirus, covid-19, de accommodatie HBSV 
Achilles per direct moeten sluiten.  

Dit hield in dat alle activiteiten bij Achilles, voorlopig tot nader bericht, gestopt zijn. 
Op vrijdag 8 mei kregen we eindelijk bericht van de gemeente Alkmaar en Alkmaar 
Sport NV dat Achilles toestemming kreeg om, zij het onder strikte voorwaarden, 
buiten te schieten. Inmiddels zijn er bokken geplaatst waarop de schutters zelf de 
doelpakken kunnen plaatsen.  

 

Geschoten kan er worden na melding zoals beschreven in de mails die alle leden 
hebben ontvangen. De binnen accommodatie blijft vooralsnog gesloten. Wat ook 
voorlopig geen doorgang kan vinden, zijn cursussen, vergaderingen, de 
Zilvermeeuw, geplande wedstrijden en verdere activiteiten.  

Inmiddels zijn de voorzitter en de wedstrijd coördinator aan het kijken of een aantal 
reeds geplande activiteiten naar een latere datum kunnen worden geschoven. 

Er zijn ondertussen wel een paar “fantastische stille krachten” bezig geweest om een 
aantal klussen op te knappen, zoals de buitentafels schoonmaken en in de olie 
zetten, de monitoren in de schiet hal zijn opnieuw bevestigd zodat er geen pijl meer 
tegenaan geschoten kan worden, ook is de schietwand binnen vernieuwd. In de 
kantine heeft men ook niet stil gezeten en is er wel het één en ander gebeurd, zoals 
u op de foto’s kunt zien. 
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Tijdens het oude behang verwijderen, (wat 
nog een hele opgave was), kwam er een 
tekst tevoorschijn. Er was behangen op 13-1-
1994 door Trees en Loes. Een eenvoudig 
rekensommetje zegt ons dat het behang er 
dus 26 jaar opgezeten heeft! De wanden zijn 
nu heel mooi geworden, de “stille krachten” 
hebben ook hier uitstekend werk gedaan, 

een compliment! De buitendeuren zijn opnieuw geschilderd en ook zijn de toiletten 
“caronaproef” gemaakt. 
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Gelukkig kon er weer buiten geschoten worden, er stonden een vijftiental bokken 
vast opgesteld op verschillende afstanden. Mede omdat het weer fantastisch 
meewerkte kon hiervan fijn gebruikt gemaakt worden. 

 

Op 30 juni kon het bestuur de leden informeren dat per 1 juli de regels soepeler 
zouden worden, men kon ook weer binnen schieten! Wederom onder strikte 
voorwaarden. Een woord van dank naar onze voorzitter, iedere keer werden alle 
leden op de hoogte gesteld over de ontwikkelingen, via een zeer duidelijke E-Mail.  

Van deze verruiming werd dankbaar gebruik gemaakt! Natuurlijk dienden we wel de 
afspraken met betrekking tot hygiëne in acht te nemen. Zoals je koffiebeker na 
gebruik zelf op te ruimen, alles wat je aanraakt te ontsmetten. Ook de cursus is weer 
opgestart op maandag de 13e juli. Ongemerkt werden diverse nog steeds diverse 
werkzaamheden door onze “stille krachten” uitgevoerd. 

In de opslag van 
Achilles zijn de “stille 
krachten” druk bezig 
geweest om de 
indeling te 
veranderen, zoals de 
werkbank 
verplaatsen, de 
doelpakkenpers 
dusdanig maken dat 
hij “rollend” verplaatst 

kan worden d.m.v. een constructie met wieltjes! Goed hé! Tevens is er ook flink 
opgeruimd. Zelfs de illegale ingang van de “viervoeters” is verwijderd! 
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De Postal. 

In de tweede week van dit jaar, op 7 en 8 januari, is de derde ronde van deze leuke 
en gezellige wedstrijd geschoten. Alle deelnemers waren weer aanwezig om te 
proberen hun prestaties te verbeteren. Zoals gewoonlijk startte de wedstrijden om 
acht uur na verwelkomt te zijn door de wedstrijdleider. Dus……dubbel schrijven, 
volledige naam en duidelijk schrijven a.u.b.!  Hierna gaf de wedstrijdleider de baan 
vrij en het sein voor de start van de eerste serie proefpijlen, waarna de eerste ronde 
van 30 tellende pijlen volgde. Na deze eerste serie even een korte pauze, hierna de 
start van tweede serie van dertig pijlen schieten. Scorebriefjes inleveren en dan even 
in de kantine een verfrissing halen ;-). 

Op dinsdag 4 en woensdag 5 februari is de vierde ronde van de postal verschoten. 
Dit was de 4e ronde van deze echt leuke wedstrijd. En nee, er zijn geen 
bijzonderheden! Totaal hebben een dertigtal schutters weer hun uiterste best 
gedaan. Ook het vermelden waard; omdat de wedstrijdleider met vakantie was 
(alweer?!) is deze taak voor eenmaal overgenomen door een vervanger en dat ging 
nog goed ook! 

In week 10 is de laatste ronde van de Postal geschoten op 3 en 4 maart. Alle 
deelnemers konden nog proberen om hun resultaat omhoog te krijgen. Er werd 
lekker geschoten, sommige schutters waren tevreden met het resultaat terwijl andere 
vonden dat ze onder hun kwaliteiten hadden gepresteerd. Alle gegevens van de 
uitslagen van alle 18 deelnemende verenigingen moeten verwerkt worden en de 
einduitslag van de Postal wedstrijd wordt tijdens het Koningsschieten bekend 
gemaakt. 

Schade!!!! Graag even melden. 

 

Dit is de derde keer in een korte tijd dat er een monitor kapotgeschoten is! Waarom 
is dit niet even gemeld? Het is overigens best een kunst om de monitor te raken, je 
hoort namelijk gericht op het doel de boog uit te trekken. Dan is het volgens mij bijna 
niet mogelijk om de monitor kapot te schieten. Als zoiets dan toch gebeurt maak er 
even melding van, staan we niet voor verrassingen bij aanvang van een wedstrijd… 
De technische dienst is weer hard aan het werk geweest om het één en ander te 
regelen en weer een nieuwe monitor op te hangen! 
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Gereedschap. 

Dit bericht is speciaal voor “sleutelaars”. Gelukkig heeft de club een werkplaats met 
veel gereedschap. Laatst op dinsdagmorgen werd er een schroevendraaier en een 
punttang gevonden bij de achterwand! Waarom? Om een pijlpunt te verwijderen??? 
Daar is een speciale verlengde tap voor. Deze werkt echter niet als de schacht is 
afgebroken en de punt dus niet open is. Een tang? Gebruik dan de lange dunne 
punttang, de rest maakt meer schade dan gewenst. Ook lagen er twee steeksleutels 
en een tang in de opslag bij de blazoenen voor buiten schieten! Als je het 
gereedschap daar neer legt, raken we het kwijt. Waar de lesbogen hangen lag een 
tang met schroevendraaier…. schutters, prima als u gereedschap gebruikt, maar 
klaar mee? Ruim het dan weer op. 

Pompoenschieten. 

Woensdagmorgen de 29e januari waren een tiental schutters van plan om niet 
zonder de felbegeerde pompoen naar huis te gaan. Maar ja, soms is het aantal 
benodigde punten hiervoor toch een belemmering. Alleen Else van Bohemen, een 
BareBowschutter, slaagde erin! Met haar behaalde 150 punten verdiende zij de gele 
pompoen.  

Donderdag avond de 30e januari. Deze avond waren een twintigtal schutters bezig 
met het schieten voor een volgende pompoen. Ondanks de kwinkslagen over en 
weer slaagde twee schutters erin om de gewenste pompoen te verdienen. Eric 
Wesselius, houtschutter, schoot exact 150 punten! Hiermee verdiende hij de gele 
pompoen. Piet Kuitert, ook een houtschutter, schoot exact 185 punten en hiermee 
verkreeg hij de zwart/witte pompoen. 

Woensdagmorgen de 26e februari was maar een handvol schutters aanwezig voor 
deze gezellige wedstrijd. Ondanks alle inspanningen slaagde er maar één schutter in 
om een pompoen te verdienen. Weer Else van Boheemen, zij schoot 169 punten en 
dat is goed voor de zwarte pompoen. 

Donderdag de 27e februari, ook nu waren er maar een tiental schutters drukdoende 
om hun verlangde pompoen te bemachtigen. Het is jammer dat af en toe de opkomst 
wat laag is voor deze toch echt wel een leuke wedstrijd. Noot: Vonda Wesselius 
behaalde, ondanks de telfout van de schrijver, toch haar pompoen, de gele!! 

En toen kwam het corona virus! Dit betekende door alle maatregelen dat we 
voorlopig niet meer konden schieten voor een “wollen” gekleurde bal!  Op woensdag 
29 juli probeerde we weer een start te maken, maar er waren slechts een paar 
schutters aanwezig, die toen de keus maakte om nog een maandje over te slaan. 
Echter op de donderdag (30 juli) was er toch een klein aantal schutters aanwezig die 
ondanks de warmte, hun best wilde doen. Jammer genoeg heeft geen der schutters 
het doel gerealiseerd en kunnen ze het de volgende maand opnieuw gaan proberen.   

Woensdagmorgen 26 augustus, ook deze dag waren er weinig schutters die hun 
kwaliteiten wilden vertonen om zo in aanmerking te komen voor hun verlangde 
pompoen. Er werd er niet geschoten. Donderdag de 27e augustus waren er wel een 
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tiental schutters. Twee dames behaalde een pompoen. Heleen v/d Valk schoot 129 
punten en verkreeg hiervoor de Rode pompoen. En dan Vonda Wesselius, die 
ondanks de afleiding manoeuvre van de pompoenen maker en een verfrissing, toch 
maar even 170 punten schoot! En deze prestatie is goed voor de zwarte pompoen. 

 

5 Jaar Zilvermeeuw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op donderdag 16 januari was het 5 jaar 
dat we de gastheer zijn voor de cliënten 
van de Zilvermeeuw. Natuurlijk wilde we 
dit heugelijke feit niet zomaar laten 
passeren. Ruim van tevoren waren er 
flyers verspreid waarop vermeld stond 
dat geïnteresseerde eens konden 
meemaken wat het is om een pijl te 
schieten. Hieraan werd redelijk gehoor 
gegeven en zodoende was het gezellig 
en lekker druk bij Achilles. Bij 

binnenkomst werd iedereen door Jolanda en Sabitha verwelkomt met een lekker 
kopje koffie of thee, lekkere appeltaart met slagroom, heeeerlijk!! Even een korte 
terugblik; het is alweer 5 jaar geleden dat we van start zijn gegaan met 6 cliënten. 
Alras kwamen er meer cliënten bij en inmiddels hebben we er 16! Nee, het is niet 
alleen boogschieten, de groep wordt in tweeën gedeeld en er wordt ook een balspel, 
Boccia, gespeeld. De begeleider van de Zilvermeeuw is Joke lenaarts. Joke gaat 
medio april met pensioen…..   
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Het clubhuis was die 16e januari 
eenvoudig versierd en om negen uur 
kwamen de eerste schutters vergezeld 
van familie en bekenden aan bij 
Achilles.  

Vanaf 10 uur kon er geschoten worden, 
eerst de cliënten en daarna konden 
geïnteresseerden het eens proberen. 
Dat nog niet mee te vallen, maar…. na 
een paar pijlen geschoten te hebben 
waren de gasten allemaal positief.  

Om half twaalf werden we uitgenodigd om 
naar de kantine te gaan voor een hapje en 
een drankje, de bardames trakteerde alle 
aanwezige op lekkere hapjes. Het was erg 
gezellig. De vrijwilligers werden bedankt 
voor hun inzet en verrast met een zeer mooi 
boeket. Het was een zeer geslaagde dag! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Zilvermeeuw. 

Op donderdagmorgen 6 februari, bijna alle cliënten waren aanwezig, kwam Joke met 
een verdrietige mededeling voor hen. Jan Struijk, (inmiddels ook lid van achilles,) 
was plotseling overleden. Er viel een grote stilte, sommige kregen tranen in de ogen. 
Men had even tijd nodig om deze treurige gebeurtenis te laten inwerken, Jan is er 
niet meer! Onbegrijpelijk!  
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Als Jan binnen kwam gingen de kwinkslagen altijd in het rond, grapjes maken, 
woordspelingen. Ik dacht dan, meent Jan het nu, of is het een grapje! Dan zag ik zijn 
mondhoek krullen en dan wist ik het wel! De boef, typisch Ja. Ik noemde Jan altijd 
“het gevaar van de “Kennemerstraatweg”!  Dit vanwege zijn snelheid met zijn 
gemotoriseerde rolstoel. Maar één keer binnen dan eerst een kopje koffie, daarna 
naar de schiethal voor een warming up en dan ging Jan naar zijn schietbaan. De 
pijlen en boog stonden klaar, daar zorgde Berend altijd voor. En dan “schieten maar”. 
Meestal werd het resultaat beoordeeld en becommentarieerd. Altijd met veel humor 
en elkaar een beetje plagen, dat hoorde erbij. Wij allemaal zullen Jan missen. Dat hij 
moge rusten in vrede. 

 

Zomaar een maandagavond. 

Op 24 februari ging de 1e 
maandagavondcursus van 2020 van start. 
Vanaf tegen zeven uur kwamen de 
toekomstige handboogschutters binnen. 
Ze werden hartelijk ontvangen door de 
aanwezige trainers. Sommige keken een 
beetje vreemd om zich heen terwijl andere 
al een paar keer geweest waren en zelfs 
al hadden geschoten om te ervaren hoe 
dat is. 

 

Ron Stolk is voor deze cursus de coördinator. 
Dit vanwege het feit dat Jörgen pas papa van 
een dochter Hannah is geworden en daardoor 
even wat minder tijd heeft. Ter kennismaking 
een kopje koffie of thee en daarna naar de hal 
voor de uitleg over beschermingsmiddelen, de 
boog en pijlen. 
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Eduward verzorgde de lesbogen en Henk nam de pijlen voor zijn rekening. Hugo, die 
op dat moment stage liep bij Achilles, verzorgde de stoelen. Ron verwelkomde 
eenieder en gaf uitleg over de regels en de strenge veiligheid, want een boog is en 
blijft tenslotte een wapen!  

Hierna vertelde Eduward e.e.a. over de techniek, 
houding etc, dat komt kijken bij het schieten met 
een boog. Direct hierna ging de eerste groep 
naar de schietlijn en schoten hun eerste pijlen. 
Althans “ongeveer”, de pijlen vlogen richting de 
achterwand, maar kwamen nog niet op de 
beoogde plaats. Sommige schutters hadden nog 
wat problemen bij het “ankeren” en horizontaal 
uittrekken. De schutters werden hierop met 

zachte hand gecorrigeerd.  

Na afloop van de eerste les het materiaal opruimen. Nadat het een keer was 
voorgedaan, zelf de boog afspannen, in welk vakje stop ik de beschermingsmiddelen 
en het boognummer onthouden voor de volgende les. Best druk, maar iedereen 
tevreden naar huis! 

Na afloop van de les bleven de trainers 
nog even de les evalueren, dit was 
euhhh les 1.   

 

 

 

 

 

Pompoenschieten Zilvermeeuw. 

Het schieten in februari leverden twee Zilvermeeuw schutters een 
pompoen op. Fred Meijer behaalde zijn eerste pompoen met zijn 93 
punten. Ook Nico Min, hij schiet net een paar weken, schoot 88 
punten. Beide schutters verdienen hiervoor de witte pompoen. Er 
waren een paar schutters die net niet het verlangde aantal punten 
bijeen schoten, een enkele schutter had nog maar twee punten 
meer nodig, maar ja……volgende maand meer geluk! 

 

 Dat er leuk geschoten wordt bewijst Laszlo Rock. Hij schoot “zo 
maar even” een paar keer achter elkaar 3 maal geel!!! Goed hé!! 
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Verslag van de activiteit Handboogschieten. 

Op een zaterdag middag om +/- 12.15 uur vertrokken er 2 busjes, 1 uit Hoogwoud en 
1 uit Abbekerk naar Alkmaar voor een workshop handboogschieten bij handboog 
vereniging Achilles. 

Nadat we met de 2 chauffeurs (Jan en Peter), de begeleider (Jan) en de 7 
deelnemers veilig in Almaar aan waren gekomen, 
werden we hartelijk welkom geheten door 
vrijwilligers van de vereniging en onder het genot 
van een kopje thee of koffie met een flinke plak 
cake konden ook de deelnemers met elkaar kennis 
maken. 

Vervolgens gingen we de baan op werden we in 2 
groepjes verdeeld, 4 heren en 5 dames (inclusief 
de chauffeurs). 3 instructeurs van de vereniging 

vertelden ons wat wij konden verwachten en wat we gingen doen. 

In de eerste plaats gingen ze in op veiligheid 
tijdens en na het schieten en vervolgens wat 
de juiste houding is en hoe we moeten staan 
en met de boog en de pijlen moeten omgaan. 

Iedere deelnemer mocht per beurt 3 pijlen in de 
doelschijf 
proberen 
te 
schieten, 
hetgeen 
telkens onder toezicht en met hulp van de 
instructeurs steeds iets beter ging en waardoor 
het enthousiasme bij alle deelnemers steeds 
groter werd.  Nadat beide groepen 8 maal 
hadden geschoten werd een pauze gehouden 
waar onder het genot van een (fris) drankje, de 

vorderingen werden gedeeld. 

Na deze pauze werd een korte competitie gehouden, waar elke deelnemer 7 maal 
met 3 pijlen per keer probeerde om zo veel mogelijk punten te scoren. Daarna 
werden de deelnemers op de proef gesteld om telkens in 2 groepen een aantal (20) 
ballonnen kapot te schieten wat onder grote hilariteit na enige tijd en vele missers 
lukte. Nadat we de instructeurs hadden bedankt voor hun goede ondersteuning en 
uitleg vond de prijsuitreiking plaats waarbij de nummers 1 van de dames (Truus) en 
van de heren (Peter), onder een geweldig applaus, een trofee ontvingen die door de 
vereniging ter beschikking waren gesteld. 
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Wederom onder het genot van een drankje werd de middag nog eens doorgenomen, 
werden de vrijwilligers van de vereniging nogmaals bedankt voor de ontvangst en de 
ondersteuning. Waarna we weer veilig door de chauffeurs op onze opstapplaatsen 
werden afgezet. Helaas waren 2 deelnemers niet in de gelegenheid om deze 
gezellige middag met ons te beleven. Deze activiteit werd door de deelnemers 
beoordeeld om ook volgend jaar weer op de lijst te zetten en ook de vereniging is 
bereid om dit weer te organiseren. 

Begeleider/vrijwilliger, Jan Kwantes 

 

De Algemene ledenvergadering. 

 

Deze vergadering, de ALV, heeft plaatst gevonden op donderdag 5 maart. Om acht 
uur opende de voorzitter Jolanda, de vergadering. Dit gebeurde zoals ieder jaar met 
verder gaande techniek! Ze was voorzien van een technisch vernuftig mini zendertje 
met microfoon, zodat ze geen microfoon meer in haar hand hoefde te nemen en ze 
zich zo vrijelijk kon bewegen in de kantine. En….. dat werkt uitstekend!  

Jolanda had een paar mededelingen. 

Ze bleef als eerst even stil staan bij het feit dat een lid van Achilles en een vrouw van 
een lid kortgeleden waren overleden en vroeg de vergadering even stilte in acht te 
nemen.  

Dan het coronavirus! Mocht het zo zijn dat Achilles van de bevoegde instanties het 
advies krijgt om te sluiten en daarmee verspreiding van het corona virus tegen te 
gaan, gaat Achilles op slot!!  

Achilles heeft er weer een nieuwe gediplomeerde trainer bij, Brett heeft met goed 
gevolg het examen gedaan. Brett van harte gefeliciteerd!  

Maar nu de begeerde taart van de wedstrijd doppen raden, Jolanda verklapte dat er 
een aanwijzing zat in een eerder exemplaar van het clubblad. Dat had te maken met 
het aantal leden delen door het aantal van de vorige ingeleverde partij doppen!  De 
uitkomst hiervan was 1155 stuks, laat Ed Elve dat nu hebben geraden... 

In de kantine hangt een AED. Barmedewerkers, vrijwilligers, worden uitgenodigd om 
een cursus te volgen. Uitnodigingen krijg je via de PC. 

Ook vroeg Jolanda om assistentie voor de wedstrijdleider en opbouw ploeg. Dit 
vanwege het coördineren en begeleiden van wedstrijden, dat steeds meer inzet 
vraagt. Dus ……. doen! Geïnteresseerden neem aub contact op met de voorzitter of 
de wedstrijdleider. 

Dan SSVM. Dat is de “Stichting Sport Viaanse Molen.”  Jolanda geeft uitleg over de 
stand van zaken, het is een juridisch ingewikkeld gebeuren. Er werd gevraagd om 
het bestuur een volmacht te geven om de verdere noodzakelijke stappen te kunnen 
zetten. Bij de stemming bleek dat een duidelijke grote meerderheid hiervoor was, 
men heeft volledige vertrouwen in het bestuur. 
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Ook de verdere agendapunten, zoals diverse verslagen zoals van de financiële 
overzichten, wedstrijdverslagen, kantine en technische zaken werden snel 
goedgekeurd, dit kwam doordat de gegeven informatie zeer duidelijk was, een 
compliment hiervoor. 

De vier aftredende bestuursleden werden herkozen voor de volgende periode. De 
kascontrole heeft plaats gevonden en de penningmeester is gedechargeerd. Voor al 
deze werkzaamheden verdient het bestuur een groot compliment!  

Om even over negen uur kon de voorzitter de vergadering afsluiten en bedankte zij 
alle aanwezigen.   

 

Een leuke binnen competitie in 
Purmerend 

Op zondag 26 januari jl., deden wij, Annemiek 
en Brett mee aan de Veteranenwedstrijd bij 
H.S.V. Waterlandschutters in Purmerend. 
Evalien was ook mee voor ondersteuning 
vanaf de zijlijn. Het was zeker een dag met 
veel lol. Annemiek had deze competitieve vorig 
jaar ook geschoten en na het horen van haar 
verhalen, was er niet veel voor nodig om Brett 
over te helen om ook mee te doen deze keer. 
Met volle banen en vol enthousiasme (en 
humor) begonnen we. Annemiek was op de 
meest rechtse baan en Brett op de meest 
linkse baan. Achilles had dus de rest van de 
mensen omsingeld. 

Dit jaar schoten de schutters 2 rondes van 30 pijlen plus natuurlijk de proef pijlen, op 
een afstand van 25 meter. Het was in het begin niet zeker of de tweede ronde op 
een andere afstand zou worden geschoten tot later in de dag. Maakt niet uit, 

Annemiek en Brett waren tevreden en blij. Noch 
Annemiek, noch Brett hadden getraind op 25 
meter hiervoor, maar dat maakte niet uit omdat 
ze beiden realistische verwachtingen hadden – 
plezier en 
training. De 
uitdrukkingen 
van plezier 
gingen de 
hele dag door 
zelfs toen 
Brett zijn 
krukken nodig 

had om te lopen omdat de pijn van zijn 
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achillespees (hij had toen een ontsteking hieraan) soms even te veel werd. Evalien 
was een goede ondersteuning voor Brett en Annemiek. Annemiek schoot hartstikke 
goed, zeker met de extra uitdaging van een dak ondersteuning die uitstak en bijna in 
haar gezichtsveld stond. Ze was een echte kampioen. Beide Achilles schutters 
hadden hun uitdagingen, maar ze deden het fysiek zowel als mentaal goed en 
konden de nieuwe techniek, aangeleerd door Jörgen (hoofdtrainer van Achilles) goed 
oefenen onder competitie omstandigheden. Bij de prijsuitreiking naderhand ontving 
Annemiek de poedelprijs en Brett was blij verrast om op de tweede plaats te komen, 
met maar 1 punt verschil met de nummer 1 schutter. Brett kreeg een lekkere pot 
mosterd met een worst en Annemiek een lekker pakje eieren. En nu was het weer 
vrolijk onderweg terug naar Alkmaar. 

Geschreven door Brett Sutcliffe en vertaald door Evalien Sutcliffe 

 

Isolation shoot,  
of de 60X Remote Shoot stage 14 

 

Afgelopen zondagochtend 12 juli hebben we 
meegedaan aan de 60x Remote Shoot stage 14. Wij 
zijn Sylvia, Bart, Eric, Vonda en ik (Annemiek). 
De 60X Remote Shoot is een internationale 
boogschietwedstrijd als alternatief voor de door 
COVID-19 afgelaste internationale wedstrijden. Een 
manier om aan te tonen wat nog wel kan met 
gebruikmaking van de moderne techniek.  Afgelopen 
zondag werd de 14de ronde georganiseerd. Men 
probeert zo lang mogelijk door te gaan. De 
wedstrijden worden bijna wekelijks georganiseerd. 
Je kan de wedstrijd desnoods schieten vanuit je eigen 
achtertuin, mits die groot genoeg is. Wij hadden de 
mazzel dat we kunnen schieten op het terrein van 
onze club. 
Maar om de wedstrijd dan te laten gelden voor een 
echte 
wedstrijd moet 
je wel flink 
gebruiken van 
de moderne 

techniek. Je moet lid worden van een 
WhatsApp groep waar binnen ca 3 uur tot 
500 berichten binnen kunnen komen. 
Waarom zo veel berichten? Bij afwezigheid 
van een fysieke scheidsrechter moet je foto's 
maken van je boog en toebehoren. Foto's 
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van het terrein waar je schiet. En dan na elke schietbeurt een foto van jouw doelpak 
met alle pijlen erop. Zodat een scheids bij twijfel de zaken nog kan nakijken. Per 
persoon 14 ronden en dus daarbij nog de andere foto's. 
Je moet je punten scoren via de Ianseo Scorekeeper app. Gelukkig gebruik je als 
back-up nog wel een papieren scorekaart. En dat bleek in mijn geval ook nodig te 
zijn omdat ik mijn scores verkeerd had genoteerd in de app. 
Hoe ging dan de wedstrijd, goed. Wij houtschutters moesten meedoen in de 
categorie Barebow. Helaas is de categorie Longbow nog geen erkende categorie 
voor target bij de World Archery. 
Van de 6 deelnemers in de categorie Barebow zaten dus 5 longbowers. Die eerste 
plek konden wij dus niet nemen. Maar iedereen schoot beter dan verwacht. Blijkbaar 
is worstelen met de techniek een mooie afleiding. Alhoewel je toch wordt 
geconfronteerd met je scores. Meer nog, omdat je dus dubbel moest schrijven, en 
ook nog een foto maken. Het smaakt naar meer.  

Annemiek 

 

 

Geboorte van het clubblad. 

Half januari bladerde ik eens door mijn archief van de Achilles clubbladen. Ik zag 
toen dat het eerste clubblad van de hand van Age en Ed dateert van maart 2000 Dit 
jaar 2020 is dus het twintigste jaar dat wij het clubblad verzorgden! Maar hoe is het 
begonnen? Er was ooit een poging gedaan door Rob Wesselius om een clubblad te 
maken, maar dat is bij maar één exemplaar gebleven! Rob nodigde clubleden uit om 
ook eens een verslagje te maken, maar ……. helaas geen animo! Rob wilde niet 
alleen voor het clubblad zorgen. 

Er werd gesproken over dat men het toch wel leuk zou vinden dat Achilles een 
clubblad kreeg. Ik wilde toen wel een poging wagen om een clubblad te maken. 
Omdat ik geen taalkundige ben heb ik toen aan Ed Elve gevraagd of hij mijn 
tekst/verslagen wilde controleren. Een voordeel was dat ik hem al een tijdje kende en 
hij woonde tegenover mij. Dat was dus gemakkelijk.  



 21 

De inhoud van het clubblad werd door Age verzorgd en nadat Ed alles gecontroleerd 
had op schrijffouten of spellingsfouten kon hij worden afgedrukt.     

Ik het begin was het blad lang niet zo mooi als het huidige. Soms werd er een foto in 
afgedrukt, maar deze werd zeer slecht weergegeven door het toenmalig en oude 
kopieerapparaat, je kon nauwelijks zien wie of wat erop stond.  

Omdat ik in begin zelf alle verslagen maakte vroeg ik aan schutters die elders in het 
land meededen aan wedstrijden daar, maak ééns een verslag van die wedstrijd en 
mail dat dan naar mij. Langzamerhand gebeurde het dat men zijn of haar schroom 
overwon. Zodoende hebben inmiddels diverse leden van Achilles een stukje 
geschreven over hun ervaringen elders. Schrijffouten of juiste spelling? Geen 
probleem Ed loste dat op!  

Toen ik startte met het clubblad, maakte ik gebruik van de kopieermachine van 
Achilles. De machine die we toen hadden kon niet tweezijdig afdrukken en dat hield 
dus in dat je het blad later diende om te keren en wel op de juiste wijze weer in de 
kopieermachine te doen, om de achterkant te kopiëren Waarna ik dan de bladen in 
de juiste volgorde op een tafel legde. En als alles gekopieerd was moest ik “een 
rondje tafel” doen om de bladen op juiste volgorde te verzamelen om het clubblad te 
compleet te maken! O ja, ik vergat nog dat er ook nog geniet moesten worden. En 
dan waren de clubbladen klaar. Als je er dan een stuk of veertig had gemaakt dan 
was je er wel bijna een hele ochtend mee bezig!  En dat allemaal op een A-viertje.  

Later, begin 2001, werd het een boekje dankzij een nieuw kopieerapparaat al een 
heel stuk verbeterd, maar nog steeds was alles “handwerk”. De foto’s waren nog 
steeds “zwart/wit”, dus niet erg duidelijk. Deze manier vervolgde zijn weg tot half 
2006.  

De huidige vorm A-4 formaat van het clubblad is vanaf nr. 38, dat was juni 2006. Tot 
Kees mij aansprak, hij vertelde mij dat hij het boekje wel wilde drukken. Ik vroeg hoe 
hij dat kon realiseren? Hij vertelde mij dat hij docent is op de grafische school en dat 
hij daar wel wat kon regelen. Dus…dankzij Kees zijn we nu verwend met een 
professioneel uitzien clubblad. Ook de foto’s waren vanaf nu duidelijk. Net zoals de 
voorpagina van het van het clubblad nr. 40. Later is het voorblad nog een paar keer 
aangepast, geleidelijk met een modernere aanblik. En zodoende is begin 2019, 
nummer 88, de uitgave wederom “gemoderniseerd”, dit ook dankzij Kees. 

Het clubblad is tevens te vinden op de mooie website van Achilles. Momenteel 
worden er nog maar een twintigtal clubbladen gedrukt, het is de bedoeling dat het 
blad in de toekomst alleen nog digitaal op de website van Achilles te vinden zal zijn.  

Diegene die de website bijhoudt plaatst iedere keer de nieuwe uitgave “Achilles” er 
op. Natuurlijk ben ik benieuwd hoe men ons clubblad en de website vinden. Als er 
leden of gasten van andere verenigingen komen vraag ik hier wel eens naar. Men is 
zeer positief over “onze” presentatie, zowel op papier als op de website! Dus zijn we 
goed bezig………….. Als u ook eens uw ervaring aan ons wilt vertellen, wat let u 
dan, stuur uw bijdrage naar mij toe!  Mijn e-mailadres kunt u op pagina twee vinden. 

Age. 

 




