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BELANGRIJKE MEDEDELING. 
 
Het afgelopen jaar hebben we in elke Opmars gevraagd 
of leden die hun Opmars per post krijgen het via e-mail 
zouden willen ontvangen. Het kost ons iedere keer een 
kleine 150 euro aan postzegels. 
Tot nu toe hebben we hierop weinig reactie gehad. Geeft 
u dus a.u.b. uw emailadres door.  
Als u geen emailadres heeft, geef dat dan ook door. U 
blijft dan de Opmars per post krijgen. Maar ik ben er van 
overtuigd dat de meeste mensen een emailadres hebben. 
U kunt het doorgeven aan Ans vonhof 
 
Email: vonhof.ans@gmail.com 
Tel: 06-30910 719 
 
Geeft u niets door, dan ontvangt u in 2019 geen Opmars 
meer.  
Wij hopen op uw medewerking. Het is een kleine moeite 
om het door te geven en u doet er ons een groot plezier 
mee. 
 
Het bestuur. 
 

                               1. 
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VAN DE REDACTIE 

De donkere dagen voor kerstmis zijn weer aangebroken. Veel mensen 
hebben de kerstboom al staan. Overal schijnen je de lampjes 
tegemoet. We maken het gezellig thuis met kaarsen en lekker eten. 
Als u dan gezellig ‘s avonds zit met een hapje en een drankje hebt u 
mooi de gelegenheid om de laatste Opmars te lezen. De redactie wenst 
u hele fijne feestdagen en een zeer voorspoedig 2019. 

 
De redactie 
                        

                               

                       Van de voorzitter 
 

De Vendeliers zijn in verschillende samenstellingen en met hulp van 
anderen druk bezig met de voorbereiding van het Internationale 
Vendeltreffen, de muzikanten en onze Flaggirls / Majorettes repeteren 
intensief voor het Nieuwjaarsconcert en de Handboogschutters zijn druk 
bezig met de organisatie en het trainen voor de recordpoging. Er wordt 
gewerkt aan de organisatie van de feestavond, een fototentoonstelling en 
de voorbereiding van het Voorjaarsconcert en de volgende donatieactie. 
Ik mag dus gerust zeggen dat de hele vereniging op alle niveaus bezig is 
om de viering van het 90-jarig bestaan tot een succes te maken. Heb je 
toch nog af en toe wat tijd over? Meld je aan want we kunnen echt alle 
hulp gebruiken! Bijvoorbeeld bij het herstellen van het hekwerk rond het 
Swite terrein. Het gaas moet gerepareerd worden en we gaan een poort 
in de verre hoek plaatsen. 
Maar eerst gaan we 2018 op onze eigen traditionele wijze afsluiten met 
de ‘Kerstballenconctactavond’. Niet zoals in de vorige uitgave stond op 19 
december, maar op donderdag 27 december, 3e Kerstdag. Ik hoop velen 
van jullie daar te treffen. Iedereen die daar niet kan zijn, wens ik, mede 
namens het gehele bestuur en beheer, goede feestdagen een gezond en 
gelukkig nieuw jaar toe.  
 
 
Bennie Heutinck                                                                                3. 
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                         Van de bestuurstafel 
 
Op maandag 4 februari 2019 begint ook de tweede ronde van de 
‘Verdubbelweken’. Net als vorig jaar willen we onder deze noemer de 
aandacht richten op het werven van voldoende inkomsten om onze 
vereniging in stand te houden en op een hoger plan te brengen. Door 
wekelijks op een lijst op het prikbord in de kantine bij te houden wat de 
stand van zaken is, willen we iedereen stimuleren extra geld voor de 
vereniging op te halen, naast onze vaste inkomsten uit contributie, 
verhuur en kantineomzet. We hebben daarvoor veel mogelijkheden:  

- Een vrije gift bij de concerten,  
- het inleveren van plastic statiegeldflessen in de container in de hal, 
- het verkopen van loten voor de donatieactie (We hebben echt nog 

zeker 10 verkopers nodig om alle wijken goed te kunnen bedienen!)  
- het stemmen op Switbertus bij de actie ‘Hart voor de Achterhoek’ 

als je lid bent van de Rabobank. (Heb je daar wel een rekening, 
maar ben je geen lid, dan moet je je voor maart, gratis, aanmelden 
als lid) 

- Het sponsoren van onze boogschutters bij hun Wereldrecordpoging 
- Zelf een actie op touw zetten zoals onze jeugdleden dat dit jaar al 

gedaan hebben. 
- Voor St. Switbertus meespelen in de Vriendenloterij, als je je 

tijdens de belronde van 20 november jl. nog niet hebt opgegeven. 
Het kan nog steeds. 

- Nieuwe sponsoren zoeken en doorgeven aan het bestuur. 
Als het een beetje meezit, en daar lijkt het wel op, hebben we ons doel 
voor 2018 bereikt. Ik reken er op dat we dit in 2019 met jullie hulp ook 
weer gaan halen. Alvast bedankt daar voor. 
 
 
De penningmeester.                                                                             4 
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OP DE KOFFIE BIJ….  
 
 

 
 
 

Op een koude dinsdagavond ben ik op mijn stalen ros gestapt om op de 
koffie te gaan bij ons spiksplinternieuwe erelid Gerben Vreeman. 
Ik werd door Gerben hartelijk ontvangen en na het eerste kopje koffie 
ben ik begonnen met de “ondervraging”. 
 
Wie is Gerben Vreeman? 
Gerben is geboren op 12 juli 1974 in Ruurlo. Daar heeft hij op de lagere 
school gezeten tot en met klas 4. (Toen waren er nog geen groepen). 
De familie is verhuisd naar Lichtenvoorde waar Gerben de lagere school 
heeft afgemaakt op de F.E. van Veldenschool. Vervolgens ging hij naar 
de L.T.S. in Aalten waar hij na 4 jaar zijn diploma haalde. Daarna 
vertrok hij elke dag naar de M.T.S. in Doetinchem om de 3-jarige 
opleiding elektrotechniek te doen. Na deze opleiding is hij naar de 
H.T.S  gegaan. Deze heeft hij met goed gevolg doorlopen. Hij mag nu 
ing.( ingenieur) voor zijn naam zetten. 
Gerben woont alleen maar hij mag zich wel oom noemen. Zijn 2 jaar 
jongere zus heeft twee kinderen: een jongen en een meisje. 
Beide ouders leven nog. 
 
Wat doe je in het dagelijks leven? 
Na mijn studie ben ik begonnen met het werken. Eerst een paar jaar 
bij Kleventa. Daarna bij Koster in Wehl waar ik nu al 20 jaar werk als 
software ingenieur voor de industriële automatisering. Een hele mond 
vol. Maar het wil zeggen dat ik de besturing van machines 
programmeer. De naam van het bedrijf is tussentijds gewijzigd in 
Actemium.                                                                                       6. 
                                                                                                           



 
 
 

                                                                                                                                                          

 

 

Hoe ben je bij de schutterij terecht gekomen? 
Mijn zusje zat nog op de van Veldenschool.  
Ferry Bervoets, een schutter, ging een trainingscursus volgen. Hij had 
“studiemateriaal “nodig. Daarom kwam hij op de van Veldenschool in 
groep 8 om te vragen of er kinderen waren die bij de schutterij  wilden 
gaan. Mijn zusje kwam met dit verhaal thuis en ik heb me opgegeven 
als 13-jarige. 
Gerben kwam trouw elke week en is blijven plakken. Langzamerhand 
ging hij meer wedstrijden schieten. Ook werden er bij ’t Zwaantje 
boogschietdemonstraties gegeven. 
Van het een kwam het ander. Het kon dus niet uitblijven dat Gerben in 
het boogschietbestuur kwam. Ook nam hij, als vertegenwoordiger van 
het boogschietbestuur, zitting in het hoofdbestuur. 
Zijn werkzaamheden bij het boogschieten werden steeds uitgebreider  
o.a. 

• de organisatie van de Open Team Competitie(O.T.C) 

• in de redactie van ons clubblad “De Opmars” 

• stukjes schrijven voor de Opmars. 

• jeugdtrainingen verzorgen 

• jeugd begeleiden naar wedstrijden 

• wedstrijdorganisatie  

• elke week de wanden er in zetten.  

 
Af en toe leek het of hij in de Swite woonde. 
Reden voor het bestuur om hem tijdens de laatste jaarvergadering op 
26 augustus 2018 te benoemen als erelid van onze schutterij. 
Eigenlijk wilde hij niet naar de vergadering komen omdat hij druk was 
met het bloemencorso maar op aandringen van Chris Liesting was hij er 
toch en precies om 12 uur. 
De verrassing was groot toen hij plotseling zijn ouders en zijn zus met 
man en kinderen binnen zag komen. 
Je begrijpt dat hij toen wel nattigheid voelde. Uit handen van de 
voorzitter, Bennie Heutinck, ontving hij de speld van het 
erelidmaatschap en de oorkonde. Ook een bos bloemen ontbrak niet. 
Gerben voelde zich zeer vereerd want erelid word je niet zo maar.  
Je moet een hele hoop betekend en gedaan hebben voor de vereniging. 
Maar wat ik zoal de laatste 20 jaar gezien heb, heeft hij het dubbel en 
dwars verdiend. 
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Heb je nog andere hobby’s? 
Naast de schutterij ben ik veel bezig bij de corsogroep Rensing. De 
eerste 10 jaar heb ik hier geplakt. Bij de bouw van King Kong werd me 
gevraagd om van zijn werk zijn hobby te maken d.w.z. ik mocht het 
programma voor de besturing van King Kong maken. Daarna was ik niet 
meer alleen plakker maar ook bouwer. Dat doe ik ook al weer 10 jaar. 
 
 
Wat wens je de schutterij toe? 
Dat de kopgroep net zo goed gaat lopen al de boogschietafdeling. Het 
zou verschrikkelijk jammer zijn als we de groep niet in stand kunnen 
houden. 
Ik wens iedereen een mooi jubileumjaar toe waar we met veel plezier 
op terug kunnen kijken. 
En dan………op naar het 100-jarig bestaan. 
 
We hebben daarna nog even gezellig zitten kletsen en koffie gedronken 
want ik ken Gerben natuurlijk langer dan vandaag. 
Ik hoop hem nog heel lang bij de Swite te zien. 
Gerben, bedankt. 
 
                                                                      Ans Vonhof 
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            ASchutten                                                                                                         tel. 0544 - 378228 

         Lievelderweg 56                                                             www.meubelstoffeerderijaloys.nl      

         7131 MD Lichtenvoorde                                                 aloys.stoffeer@gmail.com                                           
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      OPEN TEAM COMPETITIE(0TC)        
 
Graag vragen wij hierbij uw aandacht voor onze  
 

32e OPEN TEAM COMPETITIE HANDBOOGSCHIETEN 
 
waarbij zal worden gestreden om de: 

ST. SWITBERTUSBOKAAL. 

 
De competitie zal worden gehouden op onderstaande data: 
Oefenavond Dinsdag 5 maart 
Wedstrijd Dinsdag 12 maart, 19 maart, 26 

maart en 2 april 
Finale en 
prijsuitreiking 

Vrijdag 19 april 

 
 
Elk bedrijf, buurtvereniging, kaartclub, familie of wat voor 
groep dan ook kan hieraan meedoen. 
Een team bestaat uit 4 personen, heren, dames of gemengd. 
De deelnemers moeten minimaal 15 jaar zijn. Meer informatie 
volgt binnenkort op www.st-switbertus.nl  
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         THE YOUNG ONE 
 

 
 

 

 
mijn naam is Kimberley ter Maat 
bij de Schutterij ben ik                        majorette 
ik heb  geen broertjes 
ik heb  1 zusje 
ik ben  13 jaar jong 
de mooiste film vind ik Pitch perfect 
op tv kijk ik graag naar Andi mack 
ik eet graag pasta, pizza en patat 
ik drink graag water en cassis 
ik lees graag romantische boeken 
ik hou van majorette en zingen 
de mooiste stad vind ik Parijs 
ik ga het liefst op vakantie naar België 
ik doe aan de volgende sport Ik heb judo gedaan 
ik heb een grote hekel aan Mensen die liegen…. en spinnen brrr 
mijn hobby is tekenen en majorette 
mijn idool is Ed Sheenan 
ik zit op Het Marianum 
later wil ik Werken met mensen met een beperking 

of met kinderen in de crèche c.q. 
peuterspeelzaal. 

Ik vind De schutterij geweldig en ik vind dat er 
minder oorlogen moeten komen. 
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    JEUGDMIDDAG SCHUTTERIJ 
 

We moesten om 1 uur met de fiets bij de Swite verzamelen. Toen 
gingen we ergens naar toe. Maar niemand wist waar naartoe. We 
kwamen aan bij de kaasboerderij. Eerst gingen we een filmpje kijken. 
Daarna kregen we een rondleiding en mochten we verschillende 
soorten kaas proeven. Het was erg lekker. Daarna werden we 
opgedeeld in 2 groepen. En gingen we boerengolven. Toen we klaar 
waren fietsten we met z’n allen terug naar de Swite. Waar we patat 
met een snack kregen. Het was een gezellige middag. 

 
Groetjes Lotte en Marit Cuppers 

 
                                                              
 
 
 

 
    Wedstrijd in Zieuwent                                                                   12. 
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 Eerste oefenavond recordpoging boogschieten 

Ter gelegenheid van het jubileum van ons gilde volgend jaar, 
hebben Pascal Koolhof en Mike Reukers het idee opgevat om het 
bestaande record “24 uur schieten” te verbreken. Het huidige 
record in het Guinness Book of Records is 37359 punten, door 2 
personen geschoten in 24 uur. 

Op 10 november hebben Mike en Pascal een eerste oefenavond 
geschoten. Beter gezegd eigenlijk een oefennacht. Na een dag vol 
werk en andere activiteiten, om al enige vermoeidheid te hebben, 
begonnen Mike en Pascal om 22.15 uur ‘s avonds aan een 4 uur 
durende oefening. Met ongeveer 10 andere leden erbij was het ook 
nog gezellig! Vooral omdat er voor “catering” gezorgd was en er dus 
naast Pascal en Mike nog meer sporters aan het schieten waren. 

Maar het ging vooral om het schieten! Gerben had van te voren een 
mooi excel sheet gemaakt om de scores bij te houden, maar ook om 
de voortgang te kunnen bewaken: zitten ze nog op schema voor het 
record? In 4 uur moesten Pascal en Mike dan meer als 6227 punten 
schieten! En liever meer, want de scores zullen afzwakken 
gedurende 24 uur achter elkaar schieten! 

Om extra vermoeidheid bij Mike en Pascal te voorkomen, hebben de 
andere aanwezige leden bij toerbeurt de pijlen gehaald en de 
punten genoteerd. De eerste heulen gingen erg snel: zo’n 16 
minuten per heul (10 * 3 pijlen). En de prognose qua punten leek 
ruim . Het was duidelijk: deze snelheid moet, en pauzes mogen, 
maar niet te lang! Want na elke pauze zakte de prognose een heel 
stuk in… 
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Mike en Pascal 6460 punten bij elkaar geschoten, ruim 200 punten 
meer als de doelstelling! Al met al een geslaagde nacht, maar die 
ook liet zien dat het echt niet makkelijk gaat worden om het record 
te verbreken! 

Tot slot nog een speciale vermelding voor Jeroen: hij schoot de 
eerste 10 heulen in hetzelfde tempo met Mike en Pascal mee! 

Maar om 02.15 uur, na 4 uur schieten en precies 16 heulen, hadden 

Marco Douw 

 

Indoorcompetitie 2018-2019 Regio 104 
 
1e wedstrijd: 13 en 14 oktober in Lichtenvoorde: 
 
Op 13 en 14 oktober organiseerde handboogsportvereniging St. 
Switbertus de eerste indoor wedstrijd van het competitieseizoen in de 
regio 104. Op en om de 10 indoor-banen van de Swite was het gezellig 
druk. Met 81 schutters van 9 verenigingen was de deelname opnieuw 
behoorlijk toegenomen. De wedstrijd ging over twee heulen van 30 
pijlen op 18 meter. De wedstrijd ging over twee heulen van 30 pijlen 
op 18 meter waarbij de wedstrijd over 3 dagdelen was verspreid. Op 
zaterdag middag schoten 27 schutters hun wedstrijd. Op zondag 
morgen en zondagmiddag waren er 26 en 28 schutters aanwezig om hun 
wedstrijd te schieten. Naast vele ervaren schutters schoten ook een 
aantal beginnende (jeugd) schutters, zoals Jesse Koolhof, Wilma 
Koolhof, Lummy Stottelaar en Jeffrey Baks, mee voor het verkrijgen 
van de eerste wedstrijdervaring.  
Tijdens deze wedstrijd schoten zeer veel schutters (19!) van Sint 
Switbertus mee. Zes ervan behaalden prijzen. 
In de 1e klasse Recurve werd Mike Reukers met 575 punten 1e. In de 3e 
klasse Recurve behaalde Chris Liesting met 440 punten de 3e plaats. In 
de Compound klasse 2 was de 1e plaats voor Kyra Stottelaar met 553 
punten. Herman Jansen was 1e in de Barebow klasse met 476 punten. 
Bij de recurve Junioren werd Mick Zijdel 3e met 503 punten. 
 
                                                                                                 14. 



 
 
 

                                                                                                                                                          

 

 

In de recurve Cadetten klasse werd Luuk Wisselink de 2e met een zeer 
goede 552 punten. Bij de kleinste jeugd schutters eindigde Jesse 
Koolhof als 2e in de Aspirant barebow klasse. Mike Reukers schoot op 
zondag buiten mededingen nog een ronde meet en schoot hier met 571 
ook de 2e score.  
 
De volledige uitslagen staan op www.st-switbertus.nl  
plaats Naam Klasse Totaal 

1 Herman Jansen Barebow 1 476 

2 Jesse Koolhof BareBow Aspirant 89 

2 Lars Bloemers Compound 1 549 

1 Kyra Stottelaar Compound 2 553 

10 Jeffrey Baks Compound 2 507 

11 Lummy Stottelaar Compound 2 479 

12 Wilma Koolhof Compound 2 425 

1 Mike Reukers Recurve 1 575 

 Mike Reukers Recurve 1 571 

6 Pascal Koolhof Recurve 1 522 

11 Emiel Mulder Recurve 1 501 

5 Gerben Vreeman Recurve 2 495 

3 Chris Liesting Recurve 3 440 

6 Paul Toebes Recurve 3 437 

7 Joost Schooltink Recurve 3 434 

11 Marc Konings Recurve 3 402 

13 Jeroen Heuzinkveld Recurve 3 355 

3 Mick Zijdel Recurve Junioren 503 

2 Luuk Wisselink Recurve Cadet 552 

4 Jur Pasman Recurve Cadet 428 
 

2e wedstrijd: 28 en 29 oktober indoorwedstrijd bij de 
Haaksbergsche Schutterij: 
 
De Haaksbergsche Schutterij organiseerde op 27 en 28 oktober de 
indoor wedstrijd in hun schuttershoes. Deze wedstrijd was de 2e 
wedstrijd voor de Regio competitie 2018-2019. Ook deze wedstrijd 
werd met 72 deelnemers waarvan 12 van St. Switbertus schutters goed 
bezocht. Ook bij deze wedstrijd was gekozen voor drie dagdelen zodat 
de wedstrijd goed doorliep. De volgende 6 schutters vielen in de 
prijzen:  
plaats Naam Klasse Totaal 

2 Jesse Koolhof BareBow Aspirant 96 

3 Lars Bloemers Compound 1 559 

2 Kyra Stottelaar Compound 2 543 

1 Mike Reukers Recurve 1 556 

3 Chris Liesting Recurve 3 487 

2 Luuk Wisselink Recurve Cadet 537 
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3e wedstrijd: 3 en 4 november in Arnhem: 
 

Op 3 en 4 november organiseerde ABC Taxus uit Arnhem de derde 
indoor wedstrijd van  
van het competitieseizoen in regio 104 van de Nederlandse 
Handboogbond. Van St. Switbertus deden er slechts 4 schutters mee 
waarbij Herman Jansen 1 dag Recurve en 1 dag Barebow schoot. De 
volgende 3 schutters vielen in de prijzen:  
 
plaats Naam Klasse Totaal 

1 Herman Jansen Barebow 1 463 

2 Lars Bloemers Compound 1 554 

2 Luuk Wisselink Recurve Cadet 540 

 

4e wedstrijd: 10 en 11 november indoorwedstrijd bij de Gouden 
Treffer in Ruurlo 
 

In het weekend van 10 en 11 november deden 15 schutters van St. 
Switbertus mee aan de 4e indoor wedstrijd van het seizoen in Ruurlo. 
Tijdens het eerste dagdeel op zaterdag middag kleurde de zaal 
behoorlijk rood. Meer als de helft van de schutters had namelijk een 
rood shirt van St. Switbertus aan.  Opvallende scores werden behaald 
door Marc en Jeroen door respectievelijk 105 en 126 punten meer te 
schieten dan bij hun vorige wedstrijd. Er werden 6 prijzen waarvan vier 
1e behaald namelijk. 
 
plaats Naam Klasse Totaal 

1 Herman Jansen Barebow 1 419 

3 Kyra Stottelaar Compound 1 557 

1 Mike Reukers Recurve 1 564 

1 Marc Konings Recurve 3 507 

2 Jeroen Heuzinkveld Recurve 3 481 

1 Luuk Wisselink Recurve Cadet 540 
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Op de foto team Switbertus 
Staand: Henri Polman. Joost Immink, Jorik Klein Nijenhuis, Bram Polman en Jarik Bakker 
Zittend: Mark Konings en Frank Adema (speaker in Zoetermeer) 

 
Team HBS Switbertus succesvol op NK Run-Archery Zoetermeer 
 

Op 29 September werd in Zoetermeer het NK Run-archery gehouden. 
Run-Archery, de combinatie van hardlopen en boogschieten, 
vergelijkbaar met de winterbiathon, is een relatief jonge sport in 
Nederland. Ondanks dat het niveau in Nederland elk jaar stijgt kon 
Team NL nog net niet op tegen de buitenlandse toppers, maar de 
aansluiting is gerealiseerd. De A-finale werd uiteindelijk een 2-strijd 
tussen de Rus Vlad Kiriutin en de jonge Duitser Niklas Krause die 
uiteindelijk nipt door de Rus in zijn voordeel is beslecht. Na een 
imposante eindsprint pakte de Russische junior Oskar Shaimuatov de 7e 
plek overall. Wat een spanning en hoog nivo; 5 mensen in de finale 
binnen 21 seconden; Oskar versloeg op de laatste meters Mark van Tiel 
van Concordia Zeeland (zilver NK) en het 3-tal van team Switbertus; 
Joost Immink (brons als debutant op het NK), Bram Polman (Nederlands 
Kampioen bij de junioren) en Jorik Klein Nijenhuis.  
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Jorik mistte na een goede kwalificatie als 2e Nederlander en een 
uitstekende finale de  
bronzen plak op het NK op slechts 11 seconden. Debutant Jarik Bakker 
presteerde verdienstelijk met een 19e plek bij de heren overal en bleef 
daarmee zelfs Mark Konings net voor. Henri Polman was zo gelukkig als 
enige master als 14e en laatste de A-finale te halen en won daarmee de 
NK titel voor de 6e keer!!!  

Spectalulaire Team-Relay 
De afsluitende estafette was aangekondigd als “voor de fun” maar de 
deelnemers dachten hier duidelijk heel anders over. De teams gaven 
alles voor elkaar en voor hun land om in de –prachtige– prijzen te 
vallen. Het team Nederland 1 was NU WEL de internationale toppers de 
baas!! Zilver was er voor een internationaal jeugdteam en brons voor 
het National Team Russia 1 net voor team Switbertus 1 met Jorik, Joost 
en Bram. Een echte topprestatie want Team Switbertus versloeg 2 
Russiche teams! Het was spannend met 4 teams binnen 15 seconden. 
Team Switbertus 2 met Marc, Jarik en Henri pakte de 9e plek. 
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Run-Archery team Switbertus sluit seizoen succesvol op NK Sprint 

Op zaterdag 27 oktober was de laatste Run-Archery van 2018 in 
Wageningen, tevens NK Run-Archery Sprint. Handboogsport St. 
Switbertus heeft hier een succesvol seizoen mooi afgesloten. Voor het 
eerst stond een Nederlandse handboogtopper aan de start die ook voor 
Nederland mee doet aan wereldbekers en Olympische spelen. 
Topschutter Mitch Dielemans is aangestoken door regerend Nederlands 
kampioen Tim Freriks om eens mee te doen aan Run-Archery en we 
waren erg benieuwd naar zijn prestaties in deze voor hem nieuwe 
sport. Met alleen boogschieten is Mitch ongetwijfeld de beste van het 
deelnemersveld, maar hoe hard loopt hij en hoe schiet hij na het 
hardlopen? Dat viel alleszins mee! In zijn eerste Run-Archery pakte 
Mitch gelijk een zilveren plak op het NK en was derde in de wedstrijd 
na winnaar Niklas Krause en maatje Tim Freriks. Mitch bleek een 
uitstekend hardloper te zijn en ook na 400 meter sprint goed te kunnen 
schieten alhoewel er wel een aantal missers genoteerd werden; er is 
nog ruimte voor verbetering. Reactie Mitch na afloop "dit smaakt naar 
meer". 
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Henri Polman Nederlands kampioen masters 

Alle deelnemers rennen in de kwalificatie 3x 400m en starten 30 
seconden na elkaar. Er zijn 2 schietrondes waarbij er 6 pijlen gebruikt 
mogen worden om 4 doelen om te schieten.In de kwalificatie is er geen 
zicht op de tijd en het was dus spannend wie zich in welke finale heat 
plaatst; de 1e 10 deelnemers uit de kwalificatie over alle categorieën 
komen in de A-finale, de volgende 10 in de B-finale, etc. De 
kwalificatie is belangrijk; een deelnemer uit een lagere finale kan niet 
meer winnen van een deelnemer in een hogere finale. Dit pakte goed 
uit voor Henri Polman van Switbertus Lichtenvoorde die als enige 
master in de A-finale zat en daardoor het kampioenschap pakte. Henri 
was 7e in de A-Finale, dit was 2 plekken achter teamgenoot Joost 
Immink die uitstekend presteerde met vrijwel foutloos schieten maar 
op plek 4 net naast het NK podium viel. Junior Bram Polman was vooraf 
favoriet maar moest door matig schieten genoegen nemen met een 
plek in de B-finale en pakte een 5e plek bij de junioren. Jarik Bakker 
was juist de grote verrassing van team Switbertus door zich als 
startende schutter met leenboog van de vereniging met uitstekend 
schieten te plaatsen voor de B-finale en met opnieuw bijna foutloos 
schieten de 8e plek te pakken in zijn debuutjaar. Ruud ten Have kwam 
in het sterke deelnemersveld in de C-finale terecht maar pakte hier in 
een spannende einsprint de 1e plaats. Jan Wassink en Jeroen 
Heuzinkveld maakten de uitstraling van team Switbertus compleet met 
een 4e en 5e plek in de D-finale. 

Zilver voor Jorik Klein Nijenhuis in Run-Archery CUP 2018  

Wageningen was de 5e en finale wedstrijd van de CUP. Bij de senioren 
heren, de categorie met de sterkste deelname, was er succes voor 
Jorik Klein Nijenhuis. Ondanks zijn afwezigheid in Wageningen door 
prettige familie-omstandigheden, pakte Jorik achter de Duitse topper 
Niklas Krause de zilveren plak. Jorik was hiermee over het hele seizoen 
2018 de best presterende Nederlandse Run-Archer. Ook hier was er 
voor Joost Immink de knappe maar meest ondankbare 4e plaats. Vader 
Henri en zoon Bram Polman wisten bij de masters en de junioren wel 
de CUP te veroveren. Mooie resultaten en nu alweer zin in seizoen 
2019.  
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Dames welkom 

Het Run-Archery team traint ook de hele winter elke donderdag avond 
de combinatie van hardlopen en boogschieten  om 19:30 uur vanaf de 
Swite aan de Hendrik Leemreizestraat 2; geïnteresseerden kunnen 
vrijblijvend mee trainen; er is leen materiaal beschikbaar; een recurve 
boog en pijlen. Kijk voor meer informatie op www.st-switbertus.nl. We 
zoeken ook dames om volgend jaar mee te kunnen doen aan het NK 
estafette; elk team moet minimaal 1 vrouw in het team hebben. 
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                   HET BESTUUR EN HET BEHEER 

                         WENSEN U   
                FIJNE FEESTDAGEN 
          EN EEN VOORSPOEDIG MAAR   
          VOORAL MUZIKAAL 2019    
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        WAT IS ER TE DOEN ROND DE FEESTDAGEN? 
 

  

                 
                       KERSTBALLENCONTACTAVOND.  
 
Waar:  De Swite 
Wanneer:         27 december aanvang 20.00uur 
Wie:          Alle leden en aanhang 
Wat kost dat:    Gratis entree. Hapje en sapje op eigen kosten. 
 
Een jaarlijkse traditie om onder het genot van een hapje en een 
drankje met elkaar het jaar af te  sluiten. Een avond waar we 
gezellig met elkaar babbelen of een kaartje leggen. En natuurlijk 
mag het kerstballen schieten niet ontbreken deze avond.  
 
 

 
 

                        NIEUWJAARSCONCERT. 
 
Waar:          De Swite 
Wanneer:  13  januari aanvang 12.00 uur 
Wie:   Alle belangstellenden 
Wat kost dat: Gratis entree. 
 
Op zondag 13 januari 2019 zal het inmiddels traditioneel geworden 
Nieuwjaarsconcert plaatsvinden,  Dit concert, dat zijn oorsprong vindt 
bij de zondagmorgenblazers is inmiddels uitgegroeid tot een concert 
door het volledige korps dat elk jaar weer duidelijk laat zien dat de 
leden van St. Switbertus veel plezier hebben in het maken van muziek. 
Dit uit zich in een mooi en goed concert met een heel verrassend 
repertoire.  
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THE OLD ONE 

 
 
Mijn naam is                            Ans Vonhof-Baumann 
Bij de schutterij                       ben ik een manusje van alles 
Ik heb                                      1 broer 
Ik heb                                      2 zusjes 
Ik heb                                      geen kinderen 
Ik ben                                      65 jaar jong 
De mooiste film vind ik             Ben Hur 
Op t.v. kijk ik graag naar          thrillers zoals Midsummer murders 
Ik eet graag                              nassi met alles er op en er aan 
Ik drink graag                           een droge witte wijn 
Ik lees graag                             psychologische thrillers 
Ik houd van                               mijn hondje Tzika en van mijn man.   
De mooiste stad vind ik             Rome 
Ik ga het liefst op vakantie naar Kroatië 
Ik doe aan de volgende sport     Ik wandel elke dag een stukje 
Ik heb een grote hekel aan         huishoudelijk werk 
Mijn hobby is                             kaartjes maken, lezen en fietsen  
Mijn grootste idool                     Helene Fischer 
Ik heb                38 jaar als juf gewerkt 
Later wil ik      Niks later, nu wil ik genieten. 
Ik heb         een hekel aan oneerlijke mensen 
Ik vind     dat de mensen wat voor elkaar over    
                                                 moeten hebben en zo nodig elkaar 
                                           helpen. 
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          Schuttersgilde St.Switbertus 
                          WILT U OOK ADVERTEREN IN DE OPMARS? 

            s.v.p. mailen aan: info@st-switbertus.nl 
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    AGENDA 
De data en activiteiten zijn onder voorbehoud. 
De activiteiten worden besproken op repetities 
en trainingsavonden. Actieve leden ontvangen 
de definitieve uitnodiging met aanvangstijden 
en verdere informatie per convocatie. 

 

Wanneer? Wat? Waar? 
 
Wie? 
 

27-12-2018 Kerstballencontactavond Swite AG 

13-01-2019 Nieuwjaarsconcert Swite AG 

05-03-2019 Oefenavond OTC 2019 De Swite HBS 

12-03-2019 1e avond groep 1 OTC 2019 De Swite HBS 

19-03-2019 1e avond groep 2 OTC 2019 De Swite HBS 

26-03-2019 2e avond groep 1 OTC 2019 De Swite HBS 

02-04-2019 2e avond groep 2 OTC 2019 De Swite HBS 

19-04-2019 Finale OTC 2019 De Swite HBS 

06-04-2019 Voorjaarsconcert De Swite AG 

15/16-06-2019 Record poging handboogschieten 
Pascal Koolhof/Mike Reukers 

De Swite HBS 

7/8/9-06-2019 Internationaal Vendeltreffen De Swite AG 

25-08-2019 Jaarvergadering De Swite AG 

8/9/10-09-2019 Kermis  AG 

09-11-2019 Feestavond De Swite AG 

    

    

 

 
 

 

Voor de actuele agenda zie altijd  www.st-switbertus.nl 
 

ALL = alle geledingen 
VEN =   vendeliers 
KG =  kopgroep 

MAJ =  majorettes  
MUZ =  muziekgroep  
KOP =  kopergroep 

HBS =  handboogsport  
CC =  concourscommissie 
JGD  =  jeugd 
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INFOPAGINA 

HET BESTUUR 

 
Bennie Heutinck 

 
Voorzitter 

 
0544-373669 

Gijs Vos Secretaris 0544-378837 

Tom Ikink Penningmeester, ledenadministratie 0544-375873 

Eddy Rondeel Coördinator kopergroep/muziek 
opleidingen/jeugd 

0544-375839 

Lummy Stottelaar Coördinator mallets en kleding 0544-376836 

Pascal Koolhof 
 

Handboogtrainer 3 en coördinator  
HBS demonstraties 

06-55143635 
 

   

   

COMMANDANT 

Martin Rondeel Commandant  0544-487372 
 

INSTRUCTIETEAM KOPGROEP (ZIE OOK BESTUUR) 

Bas Konings Dirigent, Instructeur trompet 06-13355362 

Jos Taken Tambour-maître, instructeur 
slagwerk & show 

0544-377196 

Björn Cuppers Instructeur vendelen 0544-379283 

Chelsey Taken Instructrice majorettes 0634654508 

   

   

   

INSTRUCTIETEAM HANDBOOGSPORT (HBS) (ZIE OOK BESTUUR) 

   

Gerben Vreeman Instructeur en medecoördinator  06-51858838 

Jorni Kok Trainer jeugd  06-37549521 

Lars Bloemers Trainer jeugd 06-30716565 

Kyra Stottelaar Trainer jeugd, materiaal 06-28942420 

   

BEHEER 

Jan Hummelink        Algemeen contactpersoon, agenda 0544-375850 

Dorus Goossens        Beheer, schoonmaak 0544-373742 

Wiljo Freriks Beheer, bar 0544-378149 
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 COLOFON 

 
OPMARS is een uitgave van Schuttersgilde St.Switbertus en verschijnt  
4 x per jaar. Doelstelling van het clubblad is het informeren van alle leden in de 
breedste zin van het woord, om zodoende de betrokkenheid te vergroten. De 
redactie behoudt zich het recht voor te lange stukken in te korten. Stukken zonder 
afzender worden niet geplaatst. 
 

Eindredactie: Ans Vonhof   
Redactie:  Ans Vonhof, Gerben Vreeman, Melanie klein Gunnewiek, Lummy 

Stottelaar, Gijs Vos 
Opmaak: Ans Vonhof 
Drukwerk:  Rapido! Digitale Print- & Copyservice, Aalten 
Distributie: Eigen leden o.l.v. Ans Vonhof 
Foto’s:  eigen leden en/of gast fotografen  
 

Voor de kopij is de redactie afhankelijk van  
bijdragen uit elke geleding! 

 
 

SCHUTTERSGILDE St.Switbertus 

“DE SWITE”  POSTADRES 
H. Leemreizestraat 2 
7131 ZT Lichtenvoorde 
Tel. 0544-374445 

 Postbus 184 
7130 AD Lichtenvoorde  

info@st-switbertus.nl  
 

Inleveren kopij via opmars@st-switbertus.nl  of digitaal bij één van de leden van de 
redactie 

 

BELANGRIJKE MEDEDELING 

Het komt steeds vaker voor dat mensen, die verhuisd zijn, hun nieuwe adres niet 
doorgeven aan de schutterij. Omdat ik degene ben die de distributie en de 
stickering voor haar rekening neem, valt me dat op. Dus wil ik u allen met klem 
vragen: 
GEEF A.U.B. UW ADRESWIJZIGING DOOR. 
Stuur deze naar : vonhof.ans@gmail.com 
Ik zal er voor zorgen dat het doorgegeven wordt. 

 
KOPIJ VOOR OPMARS 2019-1 

S.V.P. VÓÓR  7 maart 2019 INLEVEREN 

 
 
                                     Jaargang 36, opmars 4  2018 *** OPLAGE 500 
                            BANKREKENINGNUMMER:   NL07RABO  033.61.11.525 
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             Patronaatsstraat 13 C,  7131 CD Lichtenvoorde, tel. 0544 375245, fax 0544 375275 

                                 www.hulshof-kantoorspecialisten.nl 
 
 
 

                                                                                                                         

http://www.hulshof-kantoorspecialisten.nl/


 
 
 

                                                                                                                                                          

 

 

         

                                                                                                                    
           
 
 
       
                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                                                                                                                                          

 

 

 
 
      


