HBSV ’t Trefpunt Tienray

De Kleine Pijltjes Schutters winnen opnieuw!!!
Peter Renkens pakt de persoonlijke titel !
De winnaars van het vorig jaar, wisten ook dit jaar weer de “gouden” medaille bij het handboogdorpstoernooi van ’t
Trefpunt in de wacht te slepen. In de finale wisten zij via “De Kneusjes”, “Scherpe Oege” en uiteindelijk “Die
Dortmunder” het toernooi duidelijk te winnen. “Die Dortmunder” wisten in deze goed bezochte eindstrijd het “Zilver” te
pakken via overwinningen tegen “Op den Berg”en “Oewië”. Het “Brons” was voor “Scherpe Oege” dat de beste verliezer
was uit de halve finale.
In de voorronde waren “De Kleine Pijltjes Schutters” ook het team met de beste score van totaal 467 punten. Om deel te
kunnen nemen aan de finale, moest een team toch minimaal boven de 400 punten schieten, wat aangeeft dat de prestaties
in de breedte groeiende is. Dit keer waren er ook 2 damesteams aan de meet nl. “Supercalifragilisticexpialidocious” en
“De Scherpe Schutters” waarvan de laatste met de champagne naar huis mocht.
Voor de 8e keer ook een strijd om de persoonlijke titel. Het was Peter Renkens welke uiteindelijk het koelbloedigst was
en daarmede aan het einde van een serie van 5 pijlen, een prachtige prijs in ontvangst mocht nemen.
19 Deelnemende ploegen trokken dit weekeinde ten strijde met als uiteindelijk resultaat 8 aan elkaar gewaagde
teams welke via een knock-out-finale onder elkaar uit maakten wie de winnaar van dit dorpstreffen zou worden.
Het publiek liet zien in de finale, dat men zich ook betrokken voelde getuige de vele toejuichingen.
HBSV ’t Trefpunt kan terug kijken op een geslaagd handboogdorpstoernooi wat dus voor de 20e keer werd gehouden.
Het was weer een prachtige manifestatie, waarmee de handboogvereniging haar gezicht in het dorp laat zien.We kijken al
weer uit naar 2015, wanneer het toernooi gehouden wordt op vrijdag 11, zaterdag 12 en zondag 13 december en we hopen
dat iedereen dat weer in de agenda zal zetten….!!!
Mede dankzij de inzet van vele leden van ’t Trefpunt+aanhang kan de vereniging terug kijken op een geslaagd
toernooi wat, mede dankzij de deelnemers, een mooie handboogsportpromotie was !!!
De uitslagen:
Uitslag voorronden
Handboogdorpstoernooi

2014

nr Naam team

pnt

1 Kleine Pijltjes Schutters

464

2 Schrobbelér

Naam team

pnt

Naam team

pnt

8 De Kneusjes

408

15 De Primaturen

295

450

9 Schieté

385

16 De Groëtlurkers

282

3 Scherpe Oege

433

10 Bruine Ster Belgrado

374

17 Expantiekit 99

270

4 Op den Berg

429

11 De Blitzkikkers

341

18 De Armeense Kwestie

262

5 Die Dortmunder

420

12 De Daltons

328

19 Supercalifragilisticexpialidocious

92

6 S(c)hots en Schijf

414

13 De Scherpe Schutters

313

7 Oewië

412

14 Robatito

300

Kleine Pijltjes Schutters

158

De Kneusjes

130

Kleine Pijltjes Schutters

165

Scherpe Oege

142

Scherpe Oege

144

S(c)hots en Schijf

120

Op den Berg

137

3e plaats

Die Dortmunder

150

Die Dortmunder

138

Oewië

150

Oewië

157

Schrobbelèr

147

3e plaats

FINALE
1e plaats
Kleine Pijltjes Schutters 162
Die Dortmunder

129

2e plaats

Kijk ook voor meer informatie en foto’s op: www.trefpunttienray.nl
Wij wensen iedereen Prettige Feestdagen en een voorspoedig en gezond 2014 !!!

