Interland Nederland – Belgie te Schijndel – 27 augustus 17.
Dag beste vriend(inn)en - Team schut(s)ters,
Nog ’n weekje voorbereiden en we kunnen er weer tegenaan op onze jaarlijkse en tradionele interland tegen
onze noorderburen.
Dit voor de 167ste maal. Het heeft dan toch nog ’n historische waarde.Die we langs onze WGKA en dank zij
jullie, nog trachten in ere te houden.
Onze ploegen hebben dit jaar toch enkele nieuwelingen in onze contrijen, dit geld ook voor de Nederlanders.
Dus de uitslag zal onvoorspelbaar worden.Het is dus aan onze evaren schutters om onze nieuwkomers te
motiveren en deze over de streep te trekken.
Ik heb navraag gedaan bij bestuur in Schijndel, aangaande het gebruik (verbruik) van alcolische dranken
tijdens wedstrijd.
Als antwoord heb ik ontvangen dat dit in Nederland van toepassing is geworden vanaf 1 oktober 2015.
Voor onze interland houdt dit dus in dat er geen alcohol mag geschonken/gedronken worden, zeker niet
tussen afsluiting van het schietterrein. waarbij we zelf ervan uitgaan dat de mate hiervan beperkt tot
verstandig gebruiken zal zijn buiten het schietterrein. Scheidsrechters gaan ’n oogje in het zeil houden.
Bij deze ga ik nu ook nog even de tekst van ons Belgisch volks lied bij schrijven.
Want goed gezongen is half gewonnen.
BELGISCH VOLKSLIED
O Dierbaar Belgie, o heilig land der vaadren,
Onze ziel en ons hart zijn u gewijd.
Aanvaard onz’ kracht en het bloed van onze aadren,
Wees ons doel in arbeid en in strijd.
Bloei, o land, in eendracht niet te breken;
Wees immer , u zelf en ongeknecht.
Het woord getrouw dat g’ onbevreesd moogt spreken:
Voor vorst voor vrijheid en voor recht.
Het woord getrouw dat g’ onbevreesd moogt spreken,
Voor vorst , voor vrijheid en voor recht . (3 maal)
Vergeet nu niet en dit ook als motivatie,: wanneer ’n team van 4 schutters, 4x10 (40) punten schiet.
Mag je rustig heel hard op “MON” roepen want hij heeft dan waarschijnlijk de 4 drankbonnen te
overhandigen aan de betrokken schut(s)ters. En wat dan ook zeker belangrijker is, met 40 punt ga je moeilijk
uw setpunt verliezen.
Voor dit jaar blijft voor onze team Schut(s)ters nog alles hetzelfde als vorige jaren, Eten + 4 drank bonnen.
De T-shirt mag je dit jaar ook nog behouden. Maaltijd voor supporters kost 13 euro. 6 euro voor schut(s)ters
We gaan ons nu concentreren voor deze interland en proberen dit tot ’n goed einde te brengen.
We kunnen alleen maar ons best doen, zonder de overwinning uit het oog te verliezen.
Your captain has speaking
Grtjes Jean

