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OPMERKELIJK Handboogschieten is een sport waarbij het
gaat om lichaamsbeheersing en concentratie. De beoefenaars
van deze sport kunnen nu ook inTiendeveen terecht.

n Tiendeveen wordt er lustig op losgeschoten. Van links naar rechts Lenie van Buren, Freddy Mager, Edwin Jacobsen, Ezra Jacobsen en Jan Geert Koops.
André Weima

Handboogschieters lichten hun pijlen
• Achttien mensen melden zich spontaan aan
riENDEVEEN - Misschien komt er in 2020 wel een Olympisch kampioen uit Tiendeveen. Begin dit jaar werd een
landboogschietvereniging opgericht in het mfc in Tienieveen.
leroen Bottema

Het mes snijdt aan twee kanten,'
vertelt voorzitter Freddy Mager.
De plaatselijke handboogschieers hoeven niet meer naar Emnen en het mfc wordt beter geoild.' Mager is initiatiefnemer en
egelt van alles voor de club. Hij
ichiet zelf niet. 'Dat is niet aan
nij besteed. Ik heb veel bewonlering voor de schutters. Er komt
reel bij kijken om de pijl over een
linke afstand in de roos te krijgen,
e moet je goed concentreren en

het hele lichaam op de juiste manier aanspannen. Het is niet iets
wat je even doet.' Mager is in aanraking met de sport gekomen via
zijn zoon. 'Edwin is lang opzoek
geweest naar een sport die hij leuk
vond. Voetballen, gymnastiek,
zwemmen, hij kon er zijn ei altijd
net niet in kwijt. Handboogschieten was meteen een schot in de
roos. Het is een spannende sport,
waarbij controle en concentratie
erg belangrijk zijn.' Mager is nauw
betrokken bij het mfc. Hij zag hier
een kans bij uitstek om niet meer

elke week naar Emmen te hoeven
rijden. 'Er zijn best wel veel mensen uit Hoogeveen en omgeving
die aan handboogschieten doen
en het mfc wordt alleen een succes wanneer er veel activiteiten
zijn. Een handboogschietvereniging in Tiendeveen was dus niet
zo'n slecht idee.' Mager kreeg de
steun van het dorp bij de Smedelijverkiezing en tijdens een sportinstuif vlak na de zomer kwamen
veel mensen al een kijkje nemen.
Daarna werd er genoeg materiaal
aangeschaft om op vijf banen te
kunnen schieten. Zo gebeurde het
dat twee weken geleden de eerste
pijl van de club door de lucht van
Tiendeveen suisde. De club komt
op woensdag van 20.00 tot 22.00

uur en zondag van 9.30 tot 12.00
uur bij elkaar. Tedereen is welkom
om het een keer te proberen. In
principe is bij ons al het materiaa
dat je voor deze sport nodig hebt
aanwezig, maar de meeste schutters kiezen voor eigen materiaal.
Je schiet toch het beste met pijl en
boog waarmee je vertrouwd bent.
Sommige geven wel tweeduizend
euro aan het materiaal uit, maar
voor tweehonderd euro heb je al
goed spul. Of er met dat materiaal
ooit een Tiendevener Olympisch
kampioen wordt, kan je nooit
voorspellen, maar uitgesloten is
het niet. 'Handboogschieten is
een Olympische sport waarop Nederland in 2000 nog een medaille
heeft gehaald.'

