
Switbertus trapt runarchery seizoen af in Werder Duitsland 

Runarchery is een combinatie van hardlopen en boogschieten. Zaterdag 9 april heeft een team van handboogsport 
Switbertus uit Lichtenvoorde meegedaan aan de 1e internationale wedstrijd van dit nieuwe seizoen; er is gelijk een 
gezellig lang weekend Berlijn van gemaakt.  

Bij de senioren was de Duitse kampioen Marco Kreische oppermachtig. Marco schoot alle pijlen raak en liep ook 
supersnel. Daarachter was er een spannende strijd tussen de Duitser Tom Borrack en onze eigen Jorik Klein 
Nijenhuis, afhankelijk van wel of geen missers was het stuivertje wisselen, waarbij Tom uiteindelijk aan het langste 
eind trok zodat Jorik op de 3e plek eindigde. Daarachter was het om plek 4 een sportieve strijd tussen Jan Wassink en 
Mark Konings van Switbertus, Jan was deze keer de betere schutter, hij schoot zelfs een zogenaamde Robin Hood 
(zie foto) dit houdt in dat je de ene pijl precies in een voorgaande schiet. Het sterke lopen van Mark deed de 
weegschaal naar hem doorslaan. Jarik Bakker  de 4e deelnemer van Switbertus presteerde ook boven verwachting. 
Door verhuizing en Corona had Jarik lang niet geschoten, maar net als fietsen verleer je dat niet snel en hij verraste 
met 7 treffers en degelijk loopwerk. Henri Polman deed na een blessureperiode weer mee bij de masters en had een 
mooi gevecht om de koppositie met Berlijner Udo Stark. Udo liep sneller, maar Henri had de eerste serie van 4 pijlen 
alles raak en ook de 2e serie 3 hits en lag daarna op kop. De strijd werd beslist nadat Henri enkele keren een treffer 
had op het verkeerde doel en daardoor terugviel. 

Spektakelstuk 

De afsluitende estafette was volgens traditie een spektakelstuk. Als startloper sloeg Jorik na een foutloze schietbeurt 
een groot gat op de Duitse en Tsjechische concurrentie. Jan zette deze lijn als 2e loper door; hij schoot ook foutloos 
en had een straatlengte voorsprong. Mark Konings was de slotloper en ook hij schoot gelijk 3 pijlen raak, daarna 
stokte het en kon een ontketende Marco Kreische alsnog erop en erover. Alles bij elkaar een uitstekende 
teamprestatie waarbij Switbertus als Nederlands team een heel goed visitekaartje heeft afgegeven. 

Wil je ook eens runarchery proberen; dat kan elke donderdagavond vanaf 19:30 uur vanaf de Swite. Leenmateriaal 
zoals boog en pijlen staat ter beschikking. 

 



 

 


