
“Ik ging naar het EK met als doelen: plezier hebben en nieuwe ervaringen opdoen.  

Mijn eerste schiet dag was een animal round waarbij maximaal 3 pijlen geschoten 
mochten worden. Ik schoot met 5 andere in mijn groepje waarvan er één een 
Nederlander was. Dit was Dylano Herrenbout.  

Bijna alle 3D beesten stonden op de maximale afstand. Voor de moeilijkheid 
hadden ze de doelen bovenop heuvels gezet, op de oever van de dam, of dat we 
over het dal moesten schieten. Er zaten schoten bij die 45 graden omlaag gingen 
of omhoog.  

Na de eerste dag stond ik bovenaan op de scorelijst.  

Mijn tweede schietdag ging ik relaxed in omdat ik een goede eerste dag had 
gehad. Vandaag was ik teamcaptain omdat ik bovenaan op de scorelijst sta. Ik 
schoot vandaag de Hunterronde waarbij je maar één kans had om het doel te 
raken. Het was een heerlijke dag, de zon scheen, lekker geschoten en gekletst 
maar het parcours was zwaar wat het uitdagend maakte. Na dag twee stond ik 
nog steeds bovenaan op de scorelijst.  

 

Op de derde dag begonnen we met heerlijk Nederlandse regen die tot de middag 
had aangehouden. Omdat ik nog bovenaan stond was ik vandaag ook 
teamcaptain. Op deze dag schoot ik de dubbele hunter. Hierbij moest je twee 
pijlen schieten op het doel. De eerste pijl schiet je en daarna loop je in voor je 
tweede pijl. Door de regen was alles glad en zag ik dat mijn mede schutters die 
nooit in de regen schoten hier moeite mee hadden. Ze waren minder goed 
voorbereid op het weer waardoor er soms een technische mankement ontstond. 
Erg vervelend maar ik was blij dat ik alles op orde had.  

Het was een moeilijk parcours omdat het uitdagend was neergezet met bijna 
alles op maximale afstand.  

 

Op dag vier, de laatste dag van de wedstrijd stond ik nog steeds bovenaan. 
Vandaag schoot ik een weer een Animal Round en ik was nog steeds 
teamcaptain. Het verschil met mij en de nummer twee was 70 punten. Dit lijkt 
veel maar de dag was nog niet geschoten.  

Voor de nummer 2, 3 en 4 was het erg spannend wie een podium plek zou 
behalen omdat ze maar vijf punten verschil hadden met elkaar.  

Vooraf hadden we elkaar een goede wedstrijd gewenst. Ook in dit parcours 
hadden ze het mooi en uitdagend neergezet met veel hoogte verschillen en lange 
afstandsschoten. Ik ging deze laatste dag met veel goede zin in maar door de 



vermoeidheid ging het minder dan verwacht. Kleine schoonheidsfoutjes die er af 
en toe in slopen wat mij een tweede of soms een derde pijl kostte.  

Het was spannend omdat mijn groepsgenoten erg goed aan het schieten waren. 
Tot en met de laatste drie doelen bleef het spannend voor iedereen. Toen ik de 
scores zag na de laatste twee doelen was mijn eerste plaats vastgezet wat een 
enorme opluchting gaf. Voor wie nummer twee en drie werd was het nog 
spannend tot en met het laatste schot.  

 

Tijdens het EK in Confolens heb ik mijn doelen behaald. Plezier en nieuwe 
ervaringen opdoen is zeker gelukt, met als bijkomend effect dat ik lekker in mijn 
vel zat en mijn hoofd leeg had terwijl ik op schot stond.  

De eerste plek had ik niet zien aankomen maar ik heb het wel voor elkaar 
gekregen. Alle 4 de dagen heb ik samen met Dylano geschoten. Dit was erg 
gezellig, mede dankzij hem heb ik de motivatie er voor mij in kunnen houden om 
rustig en consequent te schieten. 

Iedereen bedankt voor de tijd en energie die ze in mij hebben gestopt om dit te 
bereiken. In het bijzonder mijn ouder, trainers en Dutch Pelican/mijn sponsor die 
dit mogelijk heeft gemaakt.  

En niet te vergeten een de gezellig tijd met Larissa, Quincy, Roel Raaijmakers en 
Dylano Herrebout.” 

- Willem Meijer 

 


