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3. 

 

                 Woord van de redactie 
Als je buiten loopt, zie je de eerste bloemen al weer uitkomen. Je begint 
lentekriebels te krijgen. Ik denk dat iedereen behoefte heeft aan mooier 
weer. Ook de redactie krijgt de kriebels en is weer druk geweest met het 
samenstellen van deze Opmars. We willen in de komende tijd aandacht 
gaan besteden  aan de historie van onze club. We hopen over drie jaar 
ons 90-jarig jubileum te vieren. 
                                                                                  De redactie 

                                     
 

                           Van de voorzitter 
 
Schuttersgilde St. Switbertus is een brede, sociaal-culturele vereniging. In 
een tijd waarin je voor een (culturele) hobby meestal de keus had uit de 
toneelvereniging, het (kerk)koor of de muziekvereniging, was de 
gezelligheid rond activiteiten als kermis en concoursen, gecombineerd 
met het leren bespelen van een instrument een gewild alternatief voor 
voetbal of gymnastiek. 
Anno 2016 is het aanbod in vrijetijdsbesteding voor jong en oud zo 
uitgebreid, dat onze vereniging één van de letterlijk honderden 
alternatieven is. Dat betekent dat we, veel meer dan voorheen, moeten 
laten zien dat we een aantrekkelijke keuze zijn voor mensen met heel 
verschillende interesses. 
Ons huidige activiteitenaanbod biedt een flink aantal mogelijkheden, van 
slagwerk en blazen tot kaarten en van boogschieten tot biljarten. Door 
ideeën als ‘Patchwork’ proberen we nieuwe activiteiten te vinden. Dat 
we de eerste keer nog niet de ideale vorm te pakken hadden is duidelijk. 
Dat we, met behoud van wat goed is, moeten blijven zoeken naar nieuwe 
vormen (van samenwerking) werd o.a. in de vergadering van 29 februari 
jl. echter ook door velen verwoord. 
Als we elkaar daarin blijven steunen hebben we naast een prachtige 
historie en een afwisselend heden ook een mooie toekomst. 

 
Bennie Heutinck 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwip54unuMDLAhUoD5oKHbIDD7sQjRwIBw&url=http://www.knutselopdrachten.nl/kleurplaten/seizoenen/lente/bloemen/&bvm=bv.116636494,d.bGs&psig=AFQjCNFFCjDFqH4ielg6QS0L_QYwGujBSw&ust=1458053923441278
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Komende activiteiten. 

 

     
 
Reuring in De Swite 
 
Sint Switbertus is opgericht in 1929 en is één van de oudste culturele 
verenigingen in Lichtenvoorde met meer dan 600 leden. Sinds de jaren 
negentig van de vorige eeuw hebben wij een eigen clubgebouw aan de 
Hendrik Leemreizestraat 2 in Lichtenvoorde. 
Steeds vaker horen en zien wij dat mensen alleen zijn of dat men graag 
anderen wil ontmoeten. 
Sint Switbertus wil die mogelijkheid graag bieden en zet daarom  van 
oktober t/m april op de donderdagavonden de deuren open:  iedereen  - 
zowel  leden als niet-leden -  is van harte welkom voor een praatje, een 
kaartje leggen, darten, biljarten, sjoelen, scrabbelen enz. enz. 
Wil je graag biljarten maar weet je niet hoe je het juiste effect moet 
geven of wil je net iets beter leren darten dan alleen maar pijltjes gooien 
dan zorgen wij dat er iemand is die jouw daarbij kan helpen.  Vind je 
scrabbelen leuk maar  er thuis niemand om mee te spelen dan kan dat 
mogelijk wel in De Swite op de donderdagavond. 
De bezoekers bepalen de inhoud van de avond, dus er is altijd iets te 
doen. 
Hebt u zin in een praatje en/of spelletje met een lekker kopje koffie of 
drankje dan bent U van harte welkom op “  Reuring in de Swite “  , alle 
donderdagen in april. 
De deuren gaan open om 19.30 uur en sluiten om 23.30 uur. Wil je meer 
weten over “ Reuring in De Swite “ bel dan op de komende 
donderdagavonden naar De Swite 0544-374445 en vraag naar Frank Adema 
die je te woord zal staan.  
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                     De geschiedenis van onze schutterij  
 

 

  

 

In 2019 bestaat onze vereniging  90 jaar. 
Dat is in deze tijd al een hele leeftijd. 
Wij vonden  het een leuk idee om terug te kijken hoe het allemaal begonnen is  in 
1929. 
We hebben enkele  passages uit het notulen boek vanaf 1929 opgezocht. 
We zullen in elke opmars tot 2019 uit het notulen boek een verhaal schrijven hoe het 
in die tijd ging. 
Als u het verhaal leest zult u vast denken dat er schrijffouten in zitten, maar dat is 
niet het geval. De teksten komen letterlijk uit het notulenboek. 
Wij wensen u veel leesplezier. 
 
Lichtenvoorde 10 augustus 1929.  
Notulen oprichtings vergadering. 
De vergadering wordt geleid door den Voorzitter van het kermiscomité. 
Welk het comité het voorloopig bestuur vormde. 
80 van de 100 leden waren aanwezig, dat stemde den Voorzitter verheugd. 
Den voorzitter deelde nog mede, dat deze schutters vergadering  reglementair 14 
dagen voor de kermis dient plaats te hebben. 
Doch dit jaar eenige dagen is  vervroegd, wegens de vele werkzaamheden. 
Zoodat nog tot zondag 25 augustus nieuwe leden kunnen worden aangeworven. 
Maandag 25 augustus zal de volledige schutterslijst gepubliceerd worden en in 
verschillende etalage,s worden opgehangen. 
Acht dagen voor de kermis zal het bestuur loten, en de lotingslijst bekend maken in 
de kermiscourant. 
Zoodat iedere schutter kan weten welk nummer hij bij loting heeft gekregen. 
Ook nu in 2016 is de jaarlijkse leden vergadering 2 weken voor de lichtenvoordse 
kermis. 
Notulen jaarvergadering 1930 
De penningmeester deeld mede dat er 101 nieuwe geweren 3 geborduurde vaandels, 
3 nieuwe costuums, schoenen en petten zijn gekocht. 
Ook zijn er zilveren schilden aangeschaft voor de hofhouding van de koning. 
We slaan een aantal jaren over, omdat er in de notulenboek weinig te melden is  
Het leden aantal is goed en de jaarlijkse feestavond die altijd gehouden word in 
Januari en begint met een vergadering altijd goed bezocht worden. 
Notulen jaarvergadering 1938 
Tijdens de vergadering  
“Deelde de penningmeester mede” 
Er blijkt tot slot nog een batig Saldo te bezitten van F 10,68 Den voorzitter meende, 
dat we met zoo,n vooruitgang ieder jaar, over 5 jaar plus minus 5 tientjes zouden 
overhouden. 
Den Voorzitter dankte den penningmeester voor het accuraat beheer des gelden. 
Ook kwam er een voorstel  om het lidmaatschap en contributie  te verhogen. 
Den Voorzitter kwam met het voorstel, 
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De leden van 18 jaar  F 1,00  gulden te laten betalen. 
En de oudere leden F 1,50. 
Dit werd niet goed gezien door enkele leden. 
De 50 cent was eigenlijk inleggeld en de gulden  was voor contributie. 
Den Voorzitter stelde voor om de leden die een vol jaar of langer in militaire dienst 
zijn, en de kermis of feestavond niet kunnen bijwonen vrij te stellen van contributie  
Hetgeen door de vergadering wordt goed bevonden. 
We springen nu door naar 1945 omdat er in 1940 de oorlog begon er geen activiteiten 
waren omtrent de schutterij. 
Notulen jaarvergadering 1945 
Er werd een minuut stilte gehouden voor alle leden de overleden waren tijdens de 
oorlogsjaren. 
Na 7 jaren gedwongen stil liggen werd er op 24 augustus 1945 weer de eerste 
jaarvergadering gehouden. 
Den Voorzitter begon met uitleggen waarom deze vergadering noodig was. 
Omdat alle gegevens en ledenlijsten onder gedoken waren en later werden verbrand 
om reden onze overweldigers De Duitsers geen vereeniging meer dulden. 
Nu moeten we om die weer opnieuw beginnen, wat de ledenlijst betreft. 
Hierna kwam het verslag van de penningmeester, waaruit bleek dat er een kas te kort 
was van F 16.00 gulden. 
Wat niet veel was daar er in 1941 en 1942 verschillende balavonden zijn gehouden en 
in 5 jaar geen contributie  geïnd was. 
Ook lezen we in het notulen boek, 
Dat er altijd eerst het bondslied uit volle borst werd gezongen voordat de vergadering 
begon. 
In de volgende Opmars gaan we verder met de jaren na de oorlog. 
 
De opmars redactie. 
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              Patchwork              

 Leve de variatie! 
 
Later dan gebruikelijk werd op zondag 24 januari het startsein gegeven voor een 
nieuw jaar vol “Switbertus”. Een jaar ook met de start van een nieuw initiatief: 
“PATCHWORK!” 
Voor de gelegenheid was de grote zaal van de Swite omgebouwd tot theater, waarbij 
de bar aan de zijkant van de zaal was geopend. Bij de voorbereiding van het initiatief 
werden eigen leden gevraagd om een kunstzinnige bijdrage te leveren aan Patchwork. 
Hoewel het aanbod nog niet erg ruim was, hadden zich toch enkele leden beschikbaar 
gesteld in een setting die anders was dan gebruikelijk voor hen.  
De opening werd op zijn geheel eigen wijze gedaan door voorzitter Bennie Heutinck. 
Gezeten achter zijn piano bracht hij muziek die mede zijn leven vormde of wat hem 
herinnerde aan bepaalde gebeurtenissen uit zijn leven. Hiermee gaf hij aan dat de 
muziek van iedere generatie weer mee gaat met de tijdsgeest en dat het dan ook 
goed is om zelf muzikaal bezig te zijn.  
De fanfare speelde onder leiding van Bas Konings vervolgens Chariots of Fire, Valley of 
the Pinios, Queen in concert en Timber. Allemaal nummers met een verschillende 
muzikale lading en allemaal met veel inzet uitgevoerd! 
Tijme Liesker verraste de zaal daarna met een zelfgeschreven medley en uitgevoerd 
door 3 blazers en Neal! Een mooie afwisseling in het programma! 
Hierna was het de beurt aan de gezamenlijke malletband. In een Non-stop programma 
brachten ze vol vuur: Fire in the Groove, Lady Marmelade, Balistic Brass, Half a Boy, 
Play that funky music en Axel F. Om de stukken aan elkaar te linken werd het 
slagwerk optimaal ingezet en kreeg iedereen de kans te soleren. 
Hierna brachten de majorettes 2 dansjes waarbij het enthousiasme de zaal in spatte. 
Ter afsluiting van het dansante blokje dansten Kay en Lauryn nog “modern en 
klassiek” op 2 prachtige nummers. 
Na de pauze werd er slagwerktheater gemaakt door Robin en Jos van Slagmoals. Dit 
was tevens een generale voor de kinderen van de basisscholen die dinsdags en 
woensdags aan de beurt waren om de voorstelling te zien. 
Uiteraard werd de middag, hoewel (te)kort, afgesloten met een drankje en een hapje. 
VERVOLG 
Het begin van het nieuwe initiatief is er. Komend najaar wordt er een vervolg aan 
gegeven. Mocht je nu al iemand kennen die bijvoorbeeld in een bandje speelt of 
zingt, kan goochelen, stand up comedy wil proberen, kan dansen, poppenkast kan 
spelen en ga zo maar door, geef je dan op bij mij! Hoe meer variatie, des te meer 
wordt het een evenement voor de hele Lichtenvoordse gemeenschap.  
Op die manier kan Switbertus en ook de Swite steeds breder groeien in de 
Lichtenvoordse samenleving! 
Jos Taken (06 13948347) 
SWITBERTUS GEEFT POSITIEVE ENERGIE! BEN JIJ OOK EEN DEEL VAN DE 
ENERGIECENTRALE? 
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                                          Van de bestuurstafel 
 
In een documentaire over zanger Glen Campell, die Altzheimer heeft, zei iemand: 
‘Ons leven bestaat uit herinneringen’. Als wij zelf al onze herinneringen kwijt zijn en 
iedereen ons vergeten zou zijn, wat was dan ons leven? 
Voor onze vereniging geldt dat ook. De tradities en alles wat sinds het begin bewaard 
is gebleven vormen voor een belangrijk deel de vereniging. Als je ze kwijt bent, is ook 
een groot deel van de vereniging verdwenen. 
Het is daarom belangrijk dat we deze tradities en alle archiefstukken goed bewaren 
en onder de aandacht blijven brengen. Niet omdat er niets mag veranderen. Maar om 
de inzet van al die mensen vóór ons levend te houden en van hun ervaringen te leren. 
Zo kunnen we samen telkens nieuwe wegen vinden om de vereniging bloeiend te 
houden. Behouden waar het kan, veranderen waar het moet. Binnen de vereniging 
wordt er daarom de komende tijd gewerkt aan zoveel mogelijk digitaliseren van foto’s 
en allerlei andere stukken. Zo kunnen we er voor zorgen dat de informatie bewaard 
blijft, ook als het papier vergaan is. Bovendien kunnen we deze zo via de site voor 
iedereen toegankelijk maken.  
De komende tijd zult u daar regelmatig meer over horen of lezen. Heeft u zelf 
interessante zaken voor dit archief? Laat het weten aan één van de bestuursleden. 
Zodat we ook op deze manier de vereniging samen springlevend houden. 
 
Het Bestuur 
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Belactie voor de VriendenLoterij. 
 

Dinsdagavond 2 februari hebben vrijwilligers alle leden gebeld met het verzoek deel 
te nemen aan de VriendenLoterij, om ze de clubkas te steunen. We zijn blij dat veel 
leden hier aan mee wilden werken, waardoor we behalve een deel van de lotprijs ook 
nog de inschrijfbonus en de bonus voor het minimum aantal nieuwe leden hebben 
ontvangen. Geweldig! We hopen natuurlijk dat ze nog lang voor de club meespelen en 
zelf mooie prijzen winnen. De uitvoering van drie belangrijke doelen wordt hierdoor 
makkelijker. 
We begrijpen heel goed dat niet iedereen dit kan of wil. Velen gaven aan dat zij zich 
op een andere manier inzetten, zoals binnenkort met het verkopen van 
donateurskaarten. Ook die bijdrage is echt belangrijk voor de vereniging.  
Misschien kennen sommigen van u mensen die al meespelen met de VriendenLoterij, 
maar hun lot (nog) niet gekoppeld hebben aan St. Switbertus of een andere 
vereniging. Zij kunnen hun lot laten omzetten. Voor hen verandert er niets, maar 
vanaf de omzetting krijgt de club de helft van de 
lotprijs. Als u zo iemand kent, meld dit dan even via vrienden@st-switbertus.nl. Het 
bestuur kan dan contact opnemen en hen vragen of ze hun lot willen omzetten.  
Ook hiervoor alvast heel hartelijk bedankt! 
 
Tom Ikink 
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     Berichten Handboogsport   
 
 
 

Marc Konings Koning 2015 bij de handboogsport 
 
Op 13 december 2015 werd na afloop van de jaarvergadering van de handboogsport 
afdeling weer het traditionele koningschieten verschoten. Na een wat langer 
vergadering dan normaal werd er snel een loting gehouden om de baanindeling te 
maken. Bij afwezigheid van Keizer Cor Paasschens deed Gerben Vreeman het 
openingsschot. Er werd geschoten op een 60 cm kaart op een afstand van 20 meter. Er 
werden 36 pijlen geschoten waarna de hoogste en laagste score (per 3 pijlen) er af 
werden gehaald. Na veel reken werk bleek dat de scores erg dicht bij elkaar lagen. 
Het verschil tussen de winnaar en nummer 14 was slechts 13 punten. 
Bij de senioren werd Marc Konings voor de eerste keer koning.  
De 1e en 2e prins waren Pascal Koolhof en Gerben Vreeman. 
Na afloop werd weer gezellig nageborreld en genoten van een buffet gemaakt door 
Marc Konings, Chris Liesting en Frank Adema. 
 
 
 

Viertal competitie Jeugd 2015. 
Op zaterdag 19 december werd het jaarlijkse kerstballenschieten voor de jeugd van 
de viertal competitie gehouden in de Swite. De morgen werd begonnen met een 
wedstrijdje over 15 pijlen waarbij de deelnemers de punten niet mochten optellen. 
Jorni zou dit op zijn eigen manier doen. 

Na het wedstrijdje kon er zoals elk jaar weer op kerstballen worden geschoten.  

Hierna maakte Jorni bekend wat de puntentelling voor vandaag was. Er was volgens 
het plus en min principe geschoten. Dit betekend dat de even scores worden opgeteld 
en de oneven scores er vanaf worden gehaald. Meest negatieve scroes waren er voor 
Kayra Wolsink (-36), Tim Raben (-34) en Demian Nijhuis (-25). Hoogste scores waren 
voor Kishan Kock(22), Peter Maatman (26) en Mark Niemeijer (43) 

 

De morgen werd afgesloten met de prijsuitreiking van de competitie van het 
afgelopen jaar. 

Teun Zuidinga was helaas net buiten de prijzen gevallen. De wisselbeker voor de 
vereniging met het hoogste gemiddelde werd dit jaar door De Gouden Treffer (gem. 
7,04) voor  St. Switbertus (gem. 6,16), Haaksbergen (gem. 5,96) en St. Martinus (gem. 
3,81).  
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Regio competitie 25m1p 2016 
 
In de eerste maanden van het jaar werd 
de 25 meter 1 pijl competitie van Regio 
104 weer gehouden in Lichtenvoorde en 
Haaksbergen. Dit maal deden ook een 
aantal schutters uit Arnhem mee 
waardoor het af en toe best druk was. 
Herman Jansen is in de recurve klasse 3 1e 
geworden met een gemiddelde van 8,627. 
Joost Schooltink is in de recurve klasse 6 
3e geworden met een gemiddelde van 
6.167. 
 
 

Rayonkampioenschappen Indoor 
 
In het laatste weekend van Januari 
werden de individuele indoor 
rayonkampioenschappen voor rayon 1 
gehouden op diverse locaties. Op 30 
januari schoot Suzan Zuidinga in de klasse 

recurve junioren 2 in Purmerend.  
Op zondag 31 januari schoten Herman Jansen en Chris Liesting (klasse recurve 3 in 
Santpoort) en Gerben Vreeman (klasse recurve 5 in Hilversum) hun 
rayonkampioenschap. 
 
Suzan schoot in de open ronde 433 punten (212 en 221) en eindigde hiermee knap als 
4e. Dit was voldoende om door te gaan naar de finale rondes welke in sets werden 
verschoten. In de 1/8 finale ronde moest zij het opnemen tegen Thijmen Massin, de 
nummer 5 van de voorronde. Deze wedstrijd won Suzan met 6-0. Ook de volgende 
ronde werd gewonnen waarna ze in de halve finale stond. Helaas werd de halve finale 
verloren. In de wedstrijd om derde plek won Suzan met 6-4 van Dion Knecht. Na het 
rayon kampioenschap van vorig jaar wist Suzan nu brons te winnen. 
 
Herman had zijn dag niet en schoot in de open ronde slechts 447 punten (207 en 240) 
en eindigde hiermee op de 16e plaats. Chris was waarschijnlijk iets meer uitgeslapen 
en schoot wel goed. Zijn 513 (262 en 251) waren genoeg voor de 6e plaats in de open 
ronde. Ze waren hiermee beiden geplaatst voor de finale rondes. Herman moest het in 
de 1/8 finale opnemen tegen de nummer 1 Niels Willemsen. Helaas kon Herman niet 
voor een verassing zorgen, hij verloor met 6-0. Chris moest in de 1/8 finale tegen 
Michel Frietz de nummer 11. In het begin was het gelijk opgaande strijd maar Chris 
wist uiteindelijk met 7-3 te winnen.  
De 1/4 finale moest Chris tegen Anita Smeets de regio kampioene van onze regio en 
nummer 3 van de open ronde. Chris kwam met 4-0 achter maar wist toch knap tot 4-4 
terug te komen. Helaas schoot Anita in de beslissende set 30 waardoor Chris met 6-4 
verloor. Hiermee is hij uiteindelijk als 6e geëindigd. 
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Gerben schoot in Hilversum op bekend terrein een goede wedstrijd. Met een score van 
500 (256 en 244) eindigde hij als 3e in de open ronde Dit was ruim voldoende voor het 
bereiken van de finale rondes. 
In de 1/8 finale werd na een moeizaam begin Susanne Roher met 7-3 verslagen. In 
de1/4 finale kwam Gerben snel op 4-0. Na 1 set verlies en 2 gelijke spelen werd ook 
deze met wedstrijd gewonnen, nu met 6-4. De halve finale moest hij tegen lokale 
favoriet Sander Huijssen. Deze spannende wedstrijd werd op score makkelijk 
gewonnen met 6-2. In de finale liet Gerben Saskia Biermans geen kans door met 7-1 te 
winnen en daarmee Rayonkampioen te worden. 
Suzan is met haar open ronde score reserve voor het Bondskampioenschap terwijl 
Chris en Gerben zich rechtstreeks hebben geplaatst voor het bondskampioenschap in 
hun klasse. 
 
Uitslag individueel: 
Naam Klasse 1e 2e Score Uitslag  

voor 
ronde 

Einduitslag 

Chris Liesting recurve klasse 3 262 251 513 6e  1/4 finale verloren 
(6e) 

Herman Jansen recurve klasse 3 207 240 447 16e  1/8 finale verloren 
(16e) 

Gerben Vreeman recurve klasse 5 256 244 500 3e  Finale gewonnen 
RAYONKAMPIOEN 

Suzan Zuidinga recurve junioren 
klasse 2 

212 221 433 4e  finale brons gewonnen 
3e van het rayon 

 
In het tweede weekend van februari werden de rayonkampioenschappen teams 
gehouden. Op zondag 14 februari mocht St.Switbertus 1, bestaande uit Mike Reukers, 
Emiel Mulder, Paul Toebes en Herman Jansen, schieten in de recurve klasse A in 
Landsmeer.  
Helaas had Mike niet helemaal zijn dag mede door materiaal problemen met zijn 
pijlen. Na de eerste ronde van 30 pijlen stonden ze op de toch nog op de 4e plaats 
met 778 punten. In de tweede ronde ging het nog minder, er werd met 760 punten 
geschoten. Helaas werden ze nu 5e op 1 punt van de nummer 4 en plaatsten ze zich 
dus net niet voor de finale rondes. 
Vanwege de lage score in de open ronde is het team niet geplaatst voor het 
bondskampioenschap teams. 
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Tussenstand Recordschieten 2015-2016 
Het recordschieten voor 2015-2016 is al weer halverwege en de tussenstand na 
februari belooft nog een aantal spannende wedstrijden. 
Herman Jansen heeft de leiding zijn voorsprong uitgebreid naar 12 punten. Achter 
Herman is het echter erg spannend. Emiel Mulder en Suzan Zuidinga hebben namelijk 
beide 44 punten. Zij worden op de voet gevolgd door Gerben Vreeman (43), Mike 
Reukers en Evert Neef (42) punten en Pascal Koolhof en Jan Boogaers (37 punten). 
Met nog 4 wedstrijden te gaan, op elke laatste donderdag van de maand, kan er nog 
veel gebeuren. Elke wedstrijd levert 18 punten op voor de winnaar en met 6 
verschillende winnaars is er dus nog van alles mogelijk.  
 

 
Bondskampioenschappen Indoor 2016 
 
Op zondag 6 maart werden de individuele bondskampioenschappen indoor gehouden.  
Chris Liesting was in recurve klasse 3 geplaatst als 19e en schoot zijn wedstrijd in 
Middelbeers. 
Gerben Vreeman was in recurve klasse 5 als rayonkampioen als 2e geplaatst en schoot 
zijn wedstrijd in Ysselsteyn. 
 
Chris had wat materiaal pech in de eerste heul en kwam daardoor niet verder dan een 
score van 251. Hiermee stond hij 16e in de tussenstand wat voldoende zou zijn voor de 
finale rondes. De tweede heul ging beter (258) en met een totaal van 509 punten 
eindigde Chris als 15e. Dit was voldoende voor de finale rondes. Hierin moest Chris 
tegen de nummer 2 Collin Verkooijen (549). Helaas was het nivo verschil iets te groot 
en verloor Chris deze wedstrijd met 6-0. Hij eindigde uiteindelijk als 15e. 
Gerben begon de eerste heul met een goede score van 252. Hiermee stond hij gedeeld 
4e samen met 2 andere schutters. De tweede heul ging ook bij Gerben een stukje 
beter (258). Met 510 punten eindigde Gerben gedeeld 5e. In de finale ronde moest 
Gerben tegen de nummer 11 Johan Dikkenberg (491). Johan haalde tegen Gerben een 
erg goed nivo (gemiddeld 9) en wist elke set net te winnen. Hierdoor verloor Gerben 
verrassend de 1/8 finale met 6-0 en eindigde hierdoor als 9e in de eindstand.  
 
Naam Klasse 1e 2e Score Uitslag  

voor 
ronde 

Einduitslag 

Chris Liesting Recurve klasse 3 250 258 509 15e  1/8 finale verloren, 
15e  

Gerben Vreeman Recurve klasse 5 251 258 510 5e  1/8 finale verloren,  
9e  

 
 

 Schuttersgilde St.Switbertus 
                         WILT U OOK ADVERTEREN IN DE OPMARS? 

           s.v.p. mailen aan: info@st-switbertus.nl 
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       Leuk om te kijken. 

 
We hebben enkele leuke filmpjes voor u opgezocht.  
 
Hier komen onze filmpjes: 

 Twirling bâton anaïs dias medaille d’or nr.1 

 The amazing brass band performances!! 

 Henderson State university. Showband of Arkansas. Marching Band  22 0kt 2011. 

 Vendelzwaaien in Volterra. 

         
Nu lijkt het ons leuk dat wanneer u zelf iets leuks hebt gezien u dit kunt melden bij 
de redactie. Het moet natuurlijk wel betrekking hebben op o.a twirling, marcheren, 
muziek maken etc. 
Filmpjes die een heel andere strekking hebben, kunnen door de redactie geweigerd 
worden. 
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THE YOUNG ONES 
 
 

                         
 
Mijn naam is                            Mick Zijdel 
Bij de schutterij                       ben ik bij boogsport 
Ik heb                                      1 broertje (Tim) 
Ik heb                                      geen zusjes 
Ik ben                                      14 jaar jong 
De mooiste film vind ik             Die Welle 
Op t.v. kijk ik graag naar          zondag met Lubach 
Ik eet graag                              gebakken aardappels 
Ik drink graag                           thee 
Ik lees graag                             over  van alles en nog wat 
Ik houd van                               programmeren 
De mooiste stad vind ik             Berlijn 
Ik ga het liefst op vakantie naar Italië 
Ik doe aan de volgende sport      boogschieten 
Ik heb een grote hekel aan         popmuziek 
Mijn hobby is                             programmeren, boogschieten en lezen 
Mijn grootste idool                     Radio, Head and muse 
Ik zit op                 het Marianum 
Later wil ik      programmeur worden 
Ik vind     dat er meer mensen bij het   
                                                 boogschieten moeten komen 
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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 

Sander Meekes Coördinator slagwerk 0544-378683 
Marco Douw 
 
Melanie klein 
Gunnewiek 
Willeke Hoving 

Instructeur en medecoördinator 
handboogsport  
Algemeen bestuurslid 
 
Instructrice majorettes 

06-28655191 
 
06-30072801 
 
06-31597766 

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 
Gaby Schenk Instructeur jeugd vendelen 06-24209416 
Arent-Jan Bennink 
Willeke Hoving 

Basisopleiding slagwerk 
Instructrice majorettes 

06-51893901 
06-31597766 

   
   
INSTRUCTIETEAM HANDBOOGSPORT (HBS) (ZIE OOK BESTUUR) 

Bert van Veluwen Instructeur jeugd handboogsport  06-18079001 
Gerben Vreeman Instructeur en medecoördinator  06-51858838 
Marc Konings Coördinator opleidingen en jeugd, 

materiaalonderhoud  
06-53449652 

Chris Liesting Coördinator HBS demonstraties 06-53860260 
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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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? 
 

10-04-2016 Jeugdinstuif Swite jeugd 

16/17-04-2016 Run Archery Swite HBS 

12-06-2016 Patroonsdag Swite AG 

17-07-2016 Parkconcert Wentholtpark MUZ 

11/12-09-2016 Kermis Swite AG 

8/9-10-2016 Indoorwedstrijden Swite HBS 

18-12-2016 Jaarvergadering HBS Swite HBS 

7/8/9-06-2016 Internationaal Vendeltreffen 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 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.st-switbertus.nl/
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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 2016-2 

S.V.P. VÓÓR 13 juni 2016 INLEVEREN 

 
 
                                     Jaargang 35,2016 *** OPLAGE 575  
                      BANKREKENINGNUMMER:   NL07RABO  033.61.11.525 
 
 
 

mailto:info@st-switbertus.nl
mailto:opmars@st-switbertus.nl
mailto:vonhof.ans@gmail.com
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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/
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