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“Onze” schutters vallen in de prijzen 
 

Zondag 21 juni leek in eerste instantie een sombere dag te worden, zelfs een buitje regen 
werd niet uitgesloten. Twee schutters, Kwint Havermans en Jordy Tielen hadden zich 
ingeschreven voor de Ulvenhoutse ronde. 
Omdat de door Arno Havermans bestelde visparaplu, met bijbehorende achterwand, niet 
op tijd werd afgeleverd bleef het de hele dag droog, rond 11.00 uur kwamen de eerste 
zonnestralen zelfs door de wolken prikken en werd het een geweldige dag.  

Een vrolijk begin 

 
Alliance d’ amitié organiseert dit toernooi 
alweer voor de 25e keer, reden voor een klein 
feestje. 
Alle deelnemers kregen bij het inschrijven 
een fraaie pen met inscriptie. 
Voorafgaand aan, de door de wethouder van 
Breda, geloste eerste pijl marcheerde een 
vrolijk spelend muziekkorps over het 
schietterrein. 

 

De, overigens perfect geregelde, organisatie had deze 
keer besloten de mogelijkheid te bieden een halfuurtje in 
te schieten. Veel schutters maakten van deze 
gelegenheid gebruik, waardoor het al vroeg voor de 
wedstrijd gezellig druk was op het strijdtoneel. 
Voor de aspiranten werd er 2 X op 18 meter geschoten 
alle overige, ruim 80, deelnemers moesten hun kunnen op 
18 en 25 meter tonen. 
Kwint behaalde de eerste ronde een geweldige score van 
286 punten. En nam hiermee een leuke voorsprong op 
zijn opponenten/mede-aspiranten. Ook  Jordy kon de 
eerste ronde redelijk meekomen.  
De tweede ronde verliep voor Jordy alles behalve soepel 
waar in de eerste ronde het geel nog regelmatig werd 
geraakt, bleef dit nu geheel uit.  “Onze” schutters 

 
Kwint Havermans 1e Prijs 

Kwint leek ook niet helemaal tevreden met 
zijn resultaten maar, naar bij de 
prijsuitreiking bleek, geheel onterecht. 
Onder luid applaus kon hij de eerste prijs in 
de klasse aspiranten recurve in ontvangst 
gaan nemen.  
Ook Jordy viel in de prijzen toch nog 
eindigend in de middenmoot op precies de 
50e plaats werd ook hij, geheel 
onverwachts, naar voren geroepen om een 
prijs in ontvangst te nemen. 



 


