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Agilaz houdt eerste
clubtoernooi

Tiendeveen - Onder schitterende weersomstandigheden, veel
zon en weinig wind, heeft handboogschietvereniging Agilaz
gistermorgen haar eerste clubtoernooi gehouden op het
sportveld bij het MFC.

Ruim twintig schutters stonden tegen tien uur ‘op de lijn’ om
met het inschieten te beginnen. Er werd geschoten in de
klassen: Recurve, Compound, Barebow en Traditionele boog
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MEER OVER DIT
ONDERWERP

 Agilaz houdt eerste
toernooi

 Agilaz presteert
uitstekend

op een afstand van 18 meter. De ‘blazoenen’ (schietschijven)
hebben per klasse een verschillende afmeting; aangepast aan
het soort boog waarmee erop geschoten wordt. Na het
inschieten werden er in twee rondes 10 x 3 pijlen geschoten.
Rond één uur werden de laatste pijlen geschoten waarna de
puntentelling kon beginnen en de winnaars gehuldigd
konden worden. 
Op de foto de eerste prijswinnaars: van links naar rechts
Jannie Kreeft (Barebow), Rolf Muijen (Traditioneel), Robbert
Jan van Offen (Recurve), Jasper Gieling (Traditioneel), Ezra
Jacobsen (Compound) en Juliëtte Weima (Recurve Jeugd).

Agilaz is een twee jaar jonge handboogschietvereniging, en
de boogschietsport is er voor jong en oud. Geïnteresseerden
zijn welkom om een keer te komen kijken tijdens een training
of een paar avonden (gratis) mee te schieten op één van de
vaste trainingsavonden. Op dinsdag- en woensdagavond en
zondagmorgen wordt geschoten bij multifunctioneel centrum
De Eiken in Tiendeveen. 
 

Tip de redactie via WhatsApp! Voeg 'Hoogeveensche
Courant' toe als contact in uw telefoon, 06-5751 5176,
en stuur ons uw tips, foto’s en video’s.
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