
Verslag van ledencontactmiddag WBE Zelhem/Doetinchem  2 oktober 2021  op schietbaan “de 
Heide”  

 

Na een jaar dat het niet door kon gaan,  ivm Corona, hebben we onder goede 

weersomstandigheden onze jaarlijkse ledencontactmiddag gehouden. 

Op vrijdagavond voorafgaande aan de ledencontactmiddag is dhr Frits Colenbrander, 

instructeur op de schietbaan en lid van onze WBE, overleden. Robert Colenbrander heeft, 

voor dat de wedstrijd begon, Frits herdacht waarna een eerbetoon volgde door de 

aanwezige schutters op de baan. Iedereen schoot op volgorde dubbel, dat waren 80 schoten 

in 1 minuut!!! Zeer indrukwekkend! 

Hierna gingen de deelnemers de onderlinge, gemudelijke strijd aan op een mooi uitgezette 

kleiduiven parcour en de windbuksbaan op 25 meter.   

De “Willy Vorentjes wissel bokaal “ is dit jaar, uitgereikt door onze voorzitter Jan Niessink en 

gewonnen door Roy Reijers. 

Hij had de meeste punten na 25 kleiduiven en 3 schoten met de windbuks waarvan de twee hoogste 
scores werden geteld. 
 
Er waren 32 schutters en 37 leden die genoten van de BBQ . 
Wij danken iedereen voor het deelnemen aan de jaarlijkse contactmiddag. We hadden er mooi weer 
bij, voor het schieten en de BBQ  en het was nog lang gezellig. 
De BBQ is door de  “ de Boldiek “ geleverd en door Maureen, Sandra en Anita verzorgd, dank 
hiervoor. 
De prijzen zijn beschikbaar gesteld door wapenhandel Colenbrander en de 
WBE Zelhem/Doetinchem, waarvoor dank. 
Wapenhandel Colenbrander, de bediening, de drukkers en de deelnemers, bedankt voor de mooie 
contactmiddag. 
We hopen volgend jaar, 2022, de ledencontactmiddag (onder voorbehoud) weer te organiseren op 
de eerste zaterdag in oktober. 
 
 
De prijswinnaars: 
A Klasse:      B Klasse 
Roy Reijers                45                              Henk Hebbink               38 
Dick Groot Nibbelink                   45                              Dick Teeuwsen              38 
Wilbert Bulterman                       44                              Frans Burghout             38 
                                                                                            
 
C Klasse: 
Gerbert Diepenbroek                35 
Jan Huitink                                   35 
Guido Leine                                 34 
 
 
 
Groeten van de schietcommissie,  
Peter L’Amie, Derk Assink en Remco Wassink 
 


