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WILLEM TELL 2020
Zestien leden (12 heren en 4 dames) streden in een
gezellige sfeer om de 5de Willem Tell Trofee. We
betreuren het dat Toon Maas nog niet voldoende
hersteld was van zijn val en niet mee kon schieten.
Hopelijk is hij er het volgend jaar wel bij.
Jan van Doorn startte slecht maar kwam na een pilsje
sterk terug. Ik heb met Jan
Stand
afgesproken dat hij volgend
jaar om 12 uur al mag gaan 1
Gerard Berkers
103
indrinken, ik denk dat wij dan 2
Jan van den Heuvel 99
geen kans meer hebben.
3
Peter van Schalen
89
4
Thies
de
Groot
86
Na een korte inschietronde startten we met het serieuze werk.
Jan van Doorn
84
Als snel kwam Gerard Berkers bovendrijven met mooie scores in 5
6
Gerard
van
Asten
70
de eerste twee rondes. Op het laatst viel hij iets terug maar hij
Driek Doezé
68
hield nog voldoende over om kampioen van 2020 te worden. Jan 7
8
Willy
Looijmans
60
van den Heuvel startte zwak maar vocht zich verbeten terug naar
9
Toos
Berkers
60
een tweede plek. Peter van Schalen startte ook slecht maar
10 Cor Beelen
49
uiteindelijk kwam zijn talent ook bovendrijven en werd hij mooi
11
Trees
Welten
36
derde. Gerard van Asten, die vorig jaar tweede werd gaf zijn bril
12 Joop Hanssen
33
de schuld van zijn matige optreden. Tsja!!!
13 Martien Megens
33
Maar we schieten niet alleen om te winnen, meedoen is ook
14 Jan van Bussel
27
belangrijk. Iedereen was enthousiast en er werd gezellig gebuurt. 15 Jo Looijmans
18
De koffie was lekker en het drankje smaakte goed.
16 Jan Christiaans
13
Nadat iedereen 18 keer geschoten had werd de balans opgemaakt. Henry Hochstenbach,
Frans van der Zanden en Marco van Houten waren de deskundige begeleiders, die de
organisatie van de middag voor hun rekening hadden genomen. Waarvoor dank.
Jan Christiaans haalde de troostprijs binnen en ging
met een lekkere fles wijn naar huis. Slim bekeken Jan.
Gerard Berkers ging alleen met de eer strijken. Hij
kreeg geen prijs.
We sloten nog af met een laatste
ronde waarbij iedereen op een
ballon mocht schieten. Schoot je
raak, dan kreeg je een drankje
aangeboden. Hier kwamen de
ware talenten bovendrijven. Deze
ludieke ronde houden we er
zeker in. We hopen dat er volgend jaar weer voldoende animo is om
dit toernooi voor de zesde keer te organiseren.

