
 

  



Voorwoord  

 

Beste schutter, liefhebber van de schietsport 

Welkom in Brugge voor het Belgisch kampioenschap luchtdrukwapens. 

De schietsport is van oudsher verweven met de Stad. Verspreid over 

het grondgebied zijn, al vele decennia, meerdere clubs actief. Ze 

treffen elkaar jaarlijks op de Brugse kampioenschappen karabijn- en 

pistoolschieten, een vaste waarde op de stedelijke sportkalender. 

De jarenlange kwalitatieve werking van de schietsportclubs werpt en 

wierp ook in het verleden zijn vruchten af. Meerdere Brugse schutters 

wisten zich te onderscheiden op het internationale toneel. Twee 

daarvan sleepten met hun prestaties ook de stedelijke Trofee van 

Sportverdienste in de wacht. Gilbert Hoef verdedigde, naast het 

behalen van talloze Belgische titels, de nationale kleuren op de 

Olympische Spelen van Moskou (1980) en Los Angeles (1984). Ook 

vandaag vervult hij zijn rol als ambassadeur van de schietsport nog 

met verve, als gedreven kracht bij Sint-Pieters-Roos. Recenter wist 

Bruggeling Eddy Desmet, aangesloten bij de Derby Schutters, tal van 

medailles te vergaren op WK en EK. Hij specialiseerde zich met succes 

in de discipline historische wapens. 

De schietsport verdiende een mooie plaats in het Brugse 

sportlandschap, ook op recreatief vlak. Bij stedelijke 

breedtesportinitiatieven valt telkens een ruime interesse voor het 

schieten te noteren. De Stad toont zich dan ook bereid om mee te 

investeren in de sport. In 2012 droeg ze onder meer bij aan de nieuwe 

elektronische schietstand in de Violierstraat, de thuishaven van Sint-

Pieters-Roos. Dit jaar stapt ze graag als partner aan boord van het 

Belgian Open Air. Als gaststad wensen we alle deelnemers, supporters 

en sympathisanten alvast een geslaagd tornooi toe. 

Annick Lambrecht                            Renaat Landuyt 

Schepen van Sport          Burgemeester van Brugge 

 



  



HET WOORD 

VAN DE VOORZITTER 

 

Het was een koude dinsdagavond in 2012 in het lokaal van de 

Koninklijke Schuttersvereniging Sint-Pieters-Roos vzw, waar 

een maandelijkse vergadering van de Raad van Beheer plaats 

vond. Normale agendapunten, niets aan de hand. Buiten het 

programma is altijd nog een punt “allerlei” waar iedereen aan 

de beurt komt om voorstellen of opmerkingen te formuleren. 

Komt er daar toch wel eentje af met de vraag of Sint-Pieters-

Roos in 2014 zijn kandidatuur niet zou stellen om de Belgian 

Open Air te organiseren. De vraag kwam over als een 

donderslag bij heldere hemel. Dit leek een grap, maar het was 

geen grap Meneer - ik wil de Belgian Open. 

Gefronste wenkbrauwen, nog rap een slok, slik, hik. De 

seconden  tikten af en leken minuten vooraleer enkele 

voorzichtig vragen kwamen. Kunnen we dat wel aan? Hoeveel 

kost dat, en zijn we nadien niet failliet? Na een poosje kwam 

iedereen tot bezinning en werd de vraag langs de positieve 

kant benaderd. En zo kwamen we die avond tot een principiële 

overeenkomst om het erop te wagen. 

Ondertussen zijn we bijna twee jaar verder, en er resten nog 

enkele luttele weken vooraleer dit evenement zal plaats 



vinden. Er zijn reeds meer dan 700 schutters ingeschreven, en 

we verwachten een zesduizend bezoekers.  

Ik heb tezamen met mijn bestuur de ganse organisatie vanaf de 

eerste pennenstreek tot en met heden gevolgd en beetje bij 

beetje op punt gesteld. Uiteraard zijn er dagen, wanneer niet 

alles vlotjes verloopt zoals gepland, je toch afvraagt waar je 

mee bezig bent. Maar dan komen de oppeppers (onze leden) 

die als één blok achter ons staan, om ons te helpen met de 

meest bizarre opdrachten. 

Als voorzitter kan ik niets anders dan zeer fier zijn op Sint-

Pieters-Roos.  Stuk voor stuk mensen die eigen kwaliteiten 

hebben, en die nu tot ontbolstering komen. Wie denkt dat het 

verenigingsleven ten dode opgeschreven is, is eraan voor de 

moeite.  Spr is het eigenste bewijs van het tegenoverstelde. 

Bij deze bedankt het bestuur de stad Brugge, de provincie 

West-Vlaanderen, en de vele sponsors  voor hun welgemeende 

steun.  

Het voltallige bestuur  verwacht jullie dan ook in de Viptent 

waar je zal bediend worden door Mevrouw Jo, sommelière 

eerste klas. 

 

Gilbert Hoef 

Voorzitter  



 

 

  



 

  

Vakantiewoning  

Villa Bijenhof 

Villa Bijenhof is een volledig instapklare 

accommodatie gelegen in Varsenare. Gratis WIFI is 

beschikbaar. 

De villa is voorzien van een tv, een terras er is een 

complete keuken met een vaatwasser en een 

magnetron. Met een douche, gedeelde badkamer  

met een bad en handdoeken. U kunt genieten van een 

uitzicht op de tuin vanuit de kamer. 

Het hotel biedt gratis parkeergelegenheid 

Weekend (2 nachten) €300 



 

 

  

Het aanbod in De Witte Pelikaan is heel uitgebreid. 

Smaakvol en van topkwaliteit: uiterst fijn en 

ambachtelijk glaswerk, niet alledaagse kerstballen met 

elk een eigen verhaal. 

De Witte Pelikaan is zonder enige twijfel de trendsetter 

op vlak van kerstdecoratie. 

Niet alleen Kerstmis is een bron van inspiratie. Het 

aanbod evolueert mee met de seizoenen. De zomer 

staat voor zon, zee, strand en schelpjes. 

Woudmannetjes met paddenstoelen of beren op 

bromfietsen typeren dan weer de herfstdecoratie. En in 

de lente zorgen de leuke taartjes, zuurstokken en 

paspoppen met een snoepjurk voor de vrolijke noot. 



 

  

Venecolaan 25, 9880 Aalter 

Tel : 09 372 98 11 



 

  Café Belleman Pub 

Café Belleman Pub in Brugge is een 

gezellige rustieke Brugse pub. 

Vriendelijke bediening. Op 100m van 

Burgplein, parkeergelegenheid 

tegenover café. Eigenbereide 

verzorgde snacks: croques, spaghetti, 

lasagne. 

We zijn open vanaf 11u 

Gesloten op zondag en maandag 

Jozef Suveestraat 22 

8000 Brugge 

050 34 19 89 

 

belleman.pub@skynet.be 

 

mailto:belleman.pub@skynet.be


  

 

 



 

  



  



 

  



 

 

 

  

                        

                                                 Koninklijke 

                      Schuttersvereniging 

                 Sint – Pieters – Roos vzw 

 

Er wordt geschoten op elektronische schietstanden op 

10 meter op de Olympische disciplines luchtkarabijn en 

luchtpistool 

Openingsuren: 

Ieder woensdag training vanaf 17u30 voor de jeugd en 

vanaf 19u voor de gevorderden. 

Elke vrijdag wedstrijd  

vanaf 19u 

 

 

 

Violierstraat 7 

8000 Brugge 

050/34 50 74 

Lidgeld €50 per jaar                 www.sintpietersroos.com 

 



  

Open: maandag tot zaterdag vanaf 11u tot … 

Zondag vanaf 13u tot ….     

10 snookertafels en 1 pooltafel beschikbaar 

Niet leden: €8 per uur 

Leden: €5 per uur 

Cybercafe: 6 computers beschikbaar 

 

snooker.palace@skynet.be 

Noordzandstraat 4, 8000 Brugge    050/34 13 49 

mailto:snooker.palace@skynet.be


 

  

Open : 

Van Ma tot Zat van 10u00 tot … 

Zondag van 10u00 tot … 

Woensdag en donderdag gesloten 

Pastoor Verhaegheplein 23, 8310 Assebroek 

050/35 91 61 



  

Annie Destickere                               050 33 10 69 

+32(0)473 87 99 54 

galeriejandesmarets@skynet.be 
 

Exposeert het ganse jaar door in hartje Brugge: 

Dijver 3, 8000 Brugge 

Doorlopend open van 11u tot 18u 

Gesloten: dinsdag en woensdag 

Met echtheidcertificaat 



  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Lisseweegse Steenweg 102, 

 8380 Zwankendamme 

050/55.12.31 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Onze huisspecialiteit : Fruits de mer 
Steeds vers en altijd voorradig ! 
Ook om mee te nemen                 
                               
Openingsuren & dagen                                           
12u00 tot 15u00                     Kerkstraat          163 
18u00 tot 23u00                     8730 Blankenberge                
050/41.34.05 
Dinsdag en woensdag GESLOTEN 



  



 

  



 

  



 

 

  



De Versmarkt 

Groenten – Fruit – Kleinhandel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gistelse Steenweg 94 

8200 St Andries 

050/39 35 79 

 



 

Haar en Nagelstudio 

 Bellini 

  

Molenakkerstraat 50 

8020 Oostkamp 

Dames , 

Heren en  

Kinderen  zijn er 

van harte welkom 

 

0476 76 01 86 

 



 

  



DE GESCHIEDENISVAN 

LUCHTDRUKWAPENS 

De eerste luchtdrukwapens dateren waarschijnlijk van duizend 

jaar voor Christus. 

Het waren blaaspijpen waarbij het projectiel aangedreven werd 

door lucht uit de longen. 

Het eerste mechanische luchtdrukwapen is gemaakt in 1580 en 

bevindt zich in het Livrustkammer Museum in Stockholm. De 

lucht werd gecomprimeerd door een veer belaste blaasbalg in 

het achterstuk van het wapen. Het projectiel bestond uit een 

soort dartpijl. 

Rond 1600 is het eerste luchtwapen ontwikkeld met een 

pompsysteem door middel van een veer en een metalen zuiger. 

Het was een experimenteel wapen gemaakt in opdracht van 

Henry IV van Frankrijk. 

Begin 1800 waren luchtkarabijnen de meest accurate wapens, 

met een behoorlijke loopdiameter. We moeten hierbij denken 

aan 10 à 12 millimeter. 

De Londense firma Mortimer en Clark maakte luchtkarabijnen 

op gecomprimeerde lucht voorzien van een verwisselbare loop. 

Bij zo’n geweer was er één  loop van 10mm en één van 9mm. 

De 9 millimeter was bedoeld voor de jacht en de 10 millimeter 

voor de competitie. 

Er was ook een luchtpomp waarbij 200 pompslagen gegeven 

moest worden om 20x een projectiel te kunnen afvuren. 



De voorraad perslucht bevond zich in de kolf. 

Het wapen is te zien in het Museum van Beeman in Huntington 

Beach in Californië. 

Ook toen kostte een luchtwapen veel meer als een vuurwapen 

omdat er veel meer vakmanschap voor nodig was, als voor het 

maken van een vuurwapen. 

In de 18e eeuw waren luchtdrukwapens uitsluitend voor de 

gegoede burgerij. 

De  luchtdrukwapens werden krachtiger en waren allemaal 

gebaseerd op het oppompen van een luchtreservoir. Er waren 

soms honderden pompslagen nodig om op een druk van zo’n 

30 bar te komen. 

In die tijd hadden de luchtkarabijnen voordelen boven 

vuurgeweren. De luchtkarabijnen konden meerdere keren per 

minuut vuren. Na het afgaan van het schot werd het zicht niet 

belemmerd door rook en kruitdampen. Doordat er geen 

vonken uit de loop kwamen was de schutter in het donker 

moeilijker te traceren. Bovendien was het wapen veel minder 

gevoelig voor vocht en veel lichter om te dragen. 

Rond 1850 werd in Duitsland een luchtdrukkarabijn 

geproduceerd met een verwisselbare loop waarbij een kogel 

van 7 millimeter voor klein wild kon worden afgeschoten. Door 

de loop te verwisselen voor één van 12 millimeter was het 

wapen ook geschikt voor de hertenjacht. 

De projectielen wogen ongeveer 25 gram per stuk. Dit 

jachtwapen is gebruikt tot 1950. 



In het Oostenrijkse leger van 1799 werden luchtkarabijnen 

gebruikt van het merk Girandoni. 

Het verbazing wekkende was dat de luchtreservoir snel kon 

worden gewisseld en dat er een repeteersysteem voor de 

kogels in zat. Die wapens konden 20 kogels van 13millimeter 

per minuut afvuren zonder rook en vuur, en waren dodelijk  tot 

op 90 meter. 

Een  leger van 500 man was in staat  in een half uur 300.000 

kogels af te vuren. En dit in het begin van de 18e eeuw. 

Ongelofelijk. 

Aan het begin van de 20e eeuw werd het luchtkarabijn 

verdrongen door het vuurwapen omdat de huls zijn intrede 

deed en het kruit steeds beter werd. 

Het luchtkarabijn werd meer een wapen voor de jeugd. Het 

werd ontwikkeld tot een High Tech wapen voor de Olympische 

schietsport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Walplein 26 

8000 Brugge 

050 44 42 22  



 

  



 

  



 

Oude Gentweg 173, 8000 Brugge 

0486/ 533 437 

Gespecialiseerd in Garnaal- & kaas- 

kroketten uit ’t vuistje 

 koude & warme dranken, snacks, 

aperitieven, bieren,… 

ALLE DAGEN OPEN VANAF 11U 

GESLOTEN OP DONDERDAG 



Uw officiële  

            

Distributeur 
 

Garage - Carrosserie    

 Lonneville 
 

personenwagens, bedrijfswagens en leasing 
 

Bruggesteenweg 22 (baan Brugge-Maldegem) 
Tel : 050/355.227 

www.lonneville.be 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.lonneville.be/


 

 

  



 

  



 


