
Basbazuin 30    Nieuws van september 2020 

 

Zoals u allen kunt zien gaan we door met ‘Basbazuinen’. En ja, dit is inmiddels dan nummer 
30. Jan Franken was bij 27 gebleven. Nummer 28 en 29 zijn er ook, alleen waren die nog niet 

zo genoemd. Inmiddels zijn deze documenten nu ook voorzien van de naam Basbazuin.  

U vindt ze eveneens in de bijlagen.  

De Hoogheid vindt dit een mooi eerbetoon aan Jan. 

 

Gisteren is er een Hoogheidsvergadering geweest. Hieruit enkele besproken zaken: 
 

Michielschieten gaat niet door. Waarschijnlijk is het slecht weer en we kunnen niet naar 

binnen helaas.  

De nieuwe pluimen worden dus ook dit jaar niet gebruikt en Marcel mag d’n Bas nog een jaar 

bij hem thuis laten pronken. 

 
De Wildvorstverschieting gaat in principe door. T.z.t. wordt daarover bericht. 

 

Voorlopig gaan wij ervoor om in 2021 ons Koningschieten te laten plaatsvinden. 

En om dit goed te organiseren hebben wij daar een commissie voor nodig. Misschien wilt u 

allen nadenken om daar deelnemer in te zijn. Op de Jaarvergadering in januari 2021 kunnen 

we dan snel een commissie formeren. 

 
Voorlopig blijven wij schieten op Dinsdagavond om 20:30 uur.  

In ieder geval beginnen we daar volgende week op 29 september mee. 

Er zullen 2 schietbanen zijn, zodat we de 1,5 meter goed in acht kunnen nemen. 

      

Buiten schieten. 

 
       Afgelopen dinsdagavond hebben wij voor de laatste   

       keer buiten geschoten dit seizoen. 

Helaas heeft Keizer PP met zijn eigen bout zich 

verwond. Dat was ‘Au Au Au’ met bloed. Hij zag de 

bout niet aankomen helaas. 

 

       Gelukkig heeft Marcel een indrukwekkende  
       verbanddoos in zijn auto. Deze werd rap gehaald en PP  

       werd vakkundig en liefdevol behandeld door Charlotte. 

       Sportief als hij is, kon hij, na verbonden te zijn, ermee  

       lachen gelukkig. 

       Maar daarna heeft PP toch maar niet meer geschoten. 

        
       Onderwijl kon Wim een aantal keren achter schieten, 

       want hij was iets later en moest zeker 8 schoten  

       inhalen. 

       We hebben uiteindelijk allemaal 20 schoten gelost, 

       behalve Keizer PP natuurlijk. 

        
       Wie de beste buiten schutter was en de ‘Coupe Jacob’  

        gaat krijgen blijft nog even een verrassing. 

       

       In de jaarvergadering wordt besproken hoe we het 

       buitenschieten gaan plannen in 2021. 

 

 
Koning Wim heeft zijn schildje klaar. Het heeft een bijzondere en mooie uitstraling. 

Op de jaarvergadering zal hij het ongetwijfeld met trots dragen. 
                      SO-CB 240920 


