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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER
2002. Sint-Pieters-Roos 50 jaar jong, jubileumjaar.
Koninklijke titel.
Grootste organisatie ooit in hun bestaan sinds 1952.
Gigantische diner, witte en roze rozen, zigeunerorkest
en top disjockey tot in de vroege uurtjes. De
kritikasters van toen (die zijn er dus ten allen tijde),
zouden reeds lang moeten toegegeven hebben dit
nooit meer meegemaakt te hebben.
2003. Debuut van de jaarlijkse jubileumschieting (nu
Mof). Alleen de grootste Belgische verenigingen
durfden zich daaraan wagen. Doch Jan en Monika,
gesteund door enkele getrouwen, sleuren die
gigantische organisatie uit de grond. Heden ten dage
nog altijd een topevenement waar de ganse Belgische
schutterselite GRAAG naar toe komt.
2005. Sint-Pieters-Roos wil een beetje renoveren en
meer moderne elektrische molens installeren die de
schietkaarten naar de 10 meter brengen. Doch na een
beetje rekenwerk wordt er met de wenkbrauwen
gefronsd. Prijskaartje € 5.000,00. Doch de toenmalige
schepen van de sport kwam tussenbeide en de stad
Brugge stak zijn gulle hand uit.

2012. Overstap naar het digitale tijdperk. Help?
Gewoon maar aan de nodige centen geraken. De
regerende schepen van de sport kwam terug
tussenbeide en om in herhaling te vallen stak de stad
Brugge terug zijn gulle hand uit.
Wie herinnert zich nog de legendarische woorden van
de schrijver van dit stuk “we hebben niet de grootste
schietstand maar toch de mooiste”. Woorden die
zelfs gepubliceerd werden in het tijdschrift van het
VSK.
2014. BOA. Velen van de buitenwereld geloofden er
niet in. Boze gefrustreerde tongen probeerden zelfs de
beheerders van het VSK te overtuigen niet te stappen
in het plan van Spr. Hun opzet mislukte grandioos, en
gans S.p.r. kwam eruit met veel glans en glitter.
Vele schutters, verenigingen, journalisten, bezoekers,
schepenen en besturen van de Vlaamse, Waalse en
Duitse federatie hadden het moeilijk om de juiste
woorden te vinden. Hun woordenschat in de
“overtreffende” of “superlatieven” kwam hier tekort
om de juiste terminologie te vinden. Veel
kleerscheuren hebben we er niet aan over gehouden,
buiten een scheurtje in de achillespees, een paar

schrammen en……..een vermoeide geest. Doch de
weken hebben dit alles geheeld.
Ik denk, en weet, dat sommigen onder ons terug aan
het denken en dromen zijn, maar niet luidop durven
zeggen.
Wat gaan we nu doen?
2015. In feite heel simpel, de bovenverdieping. Na drie
jaar gebeuzel staan we voor een nieuwe uitdaging.
Niemand hoort me zeggen dat dit voor volgend jaar
voor mekaar zal zijn . We hebben ruimschoots de tijd,
maar ook niet TE LANG hé.
Ik heb nog niets gezegd over onze schutters. Welnu,
dat loopt gelijkzijdig met alles wat we doen. Dus zeer
goed. Naast de medaille winnaars op de BOA (Rani,
Maxim en Bouke) hebben alle andere schutters meer
dan hun best gedaan. Ik ben er in ieder geval zeer
tevreden over. Hun inzet was totaal, ja zelfs tot in het
hospitaal…….maar dat is ook al geschiedenis.
Voor volgend jaar hoop ik dat we ons nog een beetje
versterken met onze jeugd die stilaan naar hogere
scores sluipen, tezamen met enkele geroutineerden
die er ook nog eens alles willen uitpersen. Daar staan
immers de trainers ook borg voor.

Binnenkort komen er nieuwe snufjes binnen, die het
mogelijk zal maken nog technischer een training te
kunnen evalueren.
Tenslotte kan ik stellen dat mijn motivatie als
voorzitter de vaststelling is dat jullie tevreden zijn.
Ik dank u voor uw steun en toegeeflijkheid.

We wensen jullie een
prachtig schietjaar toe.
Dat al jullie wensen
mogen uitkomen

Raad van beheer

Gilbert Hoef
Voorzitter
Penningmeester
0499 99 89 55

Jan Gheleyns
Ondervoorzitter
0476 83 89 03

Glenn Dierickx
PR en website
0477 22 61 86

Monika De duytsche
Secretaris
0478 02 18 36

Bruno Van Rolleghem
Materiaalmeester
0496 79 67 25

Kathleen Cooreman
Commissaris jeugd
0495 38 10 63

Vrijdagochtend 24 oktober. Het was nog donker en het
regende lichtjes toen Glenn, Gilbert en ik om 6u de
terreinen van het KTA in St-Michiels opreden. We hadden
er zo lang naar uitgekeken. Opgewonden, zoals een kind
zit te wachten op 6 december, en toch ook een beetje
zenuwachtig voor wat nog komen zou.
Terwijl Glenn de vrachtwagen met
de standen aan het uitladen was,
werd al begonnen met het opstellen
van de zaal voor de exposanten.
Ondertussen druppelden andere
vrijwilligers één voor één toe om ook een handje toe te
steken. En dat we ze konden gebruiken werd snel
duidelijk. Een tent opzetten, stoelen en tafels voorzien
voor catering en bar, 70 standen
opstellen, nadars zetten, reclame
ophangen en nog duizend andere
dingen die nog nodig waren
vooraleer het eerste schot
gegeven kon worden. ’s Middags was er lekkere soep en
belegde broodjes voorzien om de hongerige magen te
vullen. Waarna de laatste details werden afgewerkt. In de

vroege avond konden we tevreden afsluiten en was de
grootste stress er af.
Zaterdagochtend 25 oktober. Om 6 u werden de laatste
details afgewerkt die door omstandigheden niet op vrijdag
konden geregeld worden, de koffie werd opgegoten… En
dan waren we er klaar voor. Het nationaal verbond was
verantwoordelijk voor het
goed verloop van de wedstrijd,
dus wij waren vrij gerust. Voor
de catering konden we beroep
doen op de crew van de
Huzaar, onnodig te zeggen dat deze wisten wat te doen,
en voor het bar-gedeelte
hadden we ook genoeg
ervaring lopen in de
rangen van SPR. Nu was
het aan de jeugd om te
bewijzen
dat
de
jeugdopleiding van SPR van de hoge kwaliteit was zoals al
meermaals gezegd werd. Bij velen gierden de zenuwen
door de nog jonge keeltjes, de meesten hadden immers
nog nooit aan een BOA deelgenomen. Maar dat ook zij
hard getraind hadden de laatste weken werd snel
duidelijk. Bijna allen verpulverden ze hun persoonlijk

record. Een uitzonderlijke prestatie als je weet dat de
meesten normaal ietsje onder
hun niveau presteren op zo een
grote
wedstrijd.
Dikke
pluim dus
voor de
jeugdschutters van SPR. Het
resultaat
was
dan
ook
bemoedigend voor de toekomst,
brons voor Maxime de Volder en zilver voor Rani de
Zaeyer en Bouke Huughe. Wetende dat de volwassen
schutters zelf het hele weekend in de weer waren, is het
dan ook logisch dat uit deze hoek niet dezelfde resultaten
moesten verwacht worden.
Zondagmorgen 26 oktober. Opnieuw business as usual.
Nog eens vlug de verschillende zalen nazien zodat we
iedereen in een proper etablissement kunnen ontvangen.
De wedstrijden volgden elkaar in sneltempo op en rond 17
u 30 kon alweer begonnen worden met het afbreken van
de standen. Clubs die zich vroeger al waagden aan de
organisatie van het BOA hadden ons verwittigd dat dit het
moeilijkste zou worden om nog voldoende helpende
handen te hebben. Zij zijn natuurlijk niet SPR, want de vele

vrijwilligers die zich hadden opgegeven stonden al ruim op
tijd klaar om zich van hun taak te vergewissen. Het liep op
rolletjes. Ondertussen kon Gilbert niet vlug genoeg van de
ene naar de andere clubverantwoordelijke lopen om de
complimenten voor het geleverde werk in ontvangst te
nemen. Schitterend, grandioos, dik in orde, afgewerkt tot
in de kleinste details,… Het mooiste compliment kwam
nog van een voormalig arbiter : “Proficiat, jullie hebben
het niveau van het BOA weer serieus opgekrikt. Het zal
moeilijk worden voor degene die na jullie dit willen
inrichten. Alles was zonder fout georganiseerd en als er al
iets misliep, was het niet door iemand met een rood
shirtje.”
De standen waren de zondagavond alweer op de
vrachtwagen geladen richting Osnabrück, en op
maandagmorgen werden de laatste restjes opgekuist.
Zelfs dan konden we rekenen op een tiental vrijwilligers
waardoor ook deze loodjes een stukje draaglijker werden.
Bruno en ik gingen de tafels van het VSK nog terug in
Kampenhout afleveren en het BOA 2014 zat er op. De
grootste organisatie in het 60-jarig bestaan van SintPieters Roos zat er op en we mogen er met zijn allen
verdomd fier op zijn. Regelmatig horen we andere clubs
ietwat jaloers beweren dat SPR een rijke club is. Als ze dit
nog eens zeggen kan het bestuur dit volmondig beamen.

Rijk ? Ja, we zijn financieel zeker sterk en gezond.
Rijk ? Ja, we hebben een groot aantal jeugdschutters waar
menig club alleen maar jaloers op kan zijn. Natuurlijk
spelen de oudere schutters ook hier hun rol in het
begeleiden van al dat jong geweld.
Rijk ? Ja, we hebben ook heel wat talent lopen bij onze
jeugd. Dat bewezen ze dit jaar meermaals op wedstrijden
in het hele land.
Maar het BOA leerde ons vooral dat we rijk zijn aan leden
die bereid zijn om die extra stap te zetten. Mensen die
zich belangeloos een heel weekend uit de naad lopen om
SPR te laten slagen in hun organisaties, niet enkel het
Belgian Open maar het hele jaar door. En dit maakt dat
SPR zich wellicht één van de rijkste clubs van Belgie mag
noemen. Bedankt hiervoor uit de grond van ons hart.

ONZE CLUB
OP HET WWW
Website: sintpietersroos.com
email: info@sintpietersroos.com

Na de Belgische kampioenschappen werd het stilaan
money-time in de eigen club. De strijd in de
puntenklassementen komt in de ultieme fase, maar op
zaterdag 8 november werd één van de meest prestigieuze
titels bekampt in het sprange-schieten : de sire. Velen
voelden zich kansrijk maar zoals gewoonlijk werden
enkelen al naar voor geschoven als GROTE kanshebber. Bij
de karabijnen werd vooral richting jeugd gekeken, bij de
pistoolschutsters lag de strijd wijd open en stak er
niemand met kop en schouders bovenuit. Zoals ieder jaar
zou degene die de zenuwen het best onder controle kon
houden op het einde triomferen.
Bij de heren luchtkarabijn werd vooraf veel verwacht van
Jeroen en Emiel, alhoewel Bertil zeker niet over het hoofd
mocht gezien worden rekening houdend met zijn laatste
resultaten. Het was een spannende strijd die slechts in de
laatste ronde bepaalde dat Bruno en Daniël De Ceuster
het onder hun 2 mochten uitvechten in de kamping.
Allebei op de rand van hun eerste grote overwinning en
dus evenzeer nerveus. Daniël kon kennelijk zijn zenuwen
iets meer de baas dan Bruno en mocht zich dan ook
terecht tot sire kronen. Maar dat we in de toekomst ook
met Bruno rekening moeten houden is nu al een
zekerheid. Daniël kroonde zich later trouwens ook tot sire

met pistool. Dit is al het tweede jaar op rij, dus volgend
jaar keizer Daniël De Ceuster ???? Dat dit geen
toevalstreffer was bewees hij trouwens door enkele
weken later het record op de kaart aan te scherpen tot
202,3. Straffe gast, den dezen van Blankenberge !!!!!!!
Bij de dames luchtkarabijn kroonde Monika zich terecht
tot keizerin. Heel de avond de wedstrijd in goede banen
leiden en zelf nog 9/10 schieten, de heren waren maar al
te content dat ze in een andere categorie schoot. Zoals
reeds eerder vermeld was er bij de dames luchtpistool
geen enkele die op voorhand reeds gewonnen spel leek te
hebben. Rita en Valerie hadden reeds eerder de titel
veroverd maar Kathleen had verleden jaar de finale van
het BOA geschoten. Uiteindelijk bleek Kathleen het pistool
het meest stil te kunnen houden en won ook zij haar
eerste sirinne-titel.
Dit jaar werd
voor het eerst
ook een titel
opgelegd
bekampt.
Het
moet nog altijd
geschoten
worden
maar
zoals
vooraf

reeds gedacht was er weinig te doen aan de suprematie
van Stephan Fastré.
Het bestuur was verheugd met de grote opkomst en
hoopt jullie volgend jaar opnieuw te mogen begroeten.

Baron Ruzettelaan 112, 8310 Assebroek
050/50 00 25
info@inte-tinte.be

Algemene
Bouwonderneming
Lothar Boerjan bvba
Velodroomstraat 108
8200 St. Andries
050/37 32 22
0474 77 64 28

geschoten reeksen
Heren Luchtkarabijn
Emiel Van Hauwaert
Jan Gheleyns
Bertil Van Hauwaert
Daniël De Ceuster
Gerard Vandecasteele
Bruno Van Rolleghem
Gilles Piceu
Daan Vandenbroele
Glenn Dierickx
Birgen Vandenberghe
Daniël Depoorter
Danny Verdickt
Jeroen Oorlynck
Aäron Blondeel
Dirk De Rous
Piet Vanhee
Luc Trigaut
Niels De Witte

72
70
56
51
45
33
22
20
18
10
9
8
6
3
2
2
2
1

Dames Luchtkarabijn
Monika De duytsche
Martine Vandamme
Isabelle Bostyn

77 120
8 20
4 20

Opgelegd Luchtkarabijn
Stephan Fastré
Dominiek Gydé
Sabine Dendooven

80 110
39 120
37 120

110
110
120
120
120
70
100
70
50
30
20
20
10
10
20
20
10
10

Wim De Moor
Gwendoline Renodeyn

Opgelegd Jeugd sprange
Rémi Van Hauwaert
Yumi Van Rolleghem
Maxim Devolder
Maxim Piceu
Brent Vandenbroele
Rajesh Parmentier
Bertil Van Hauwaert
Daan Vandenbroele
Bran De Witte

9 20
0 10

47
46
44
30
25
17
15

120
120
120
110
100
80
30
10 40
1 10

Opgelegd Jeugd kleppen
Julien Crucifix

18 30

Opgelegd Jeugd Pistool
Rani De Zaeyer

13 70

Davy Debel
Daniël De Ceuster
Rita Soenen
Kathleen Cooreman
Marc Maene
Bouke Huughe
Grzegorz Banasiak
Danny Verdickt

geschoten reeksen
55 90
38 120
27 120
14 30
13 70
8 30
5 30
5 20

Daniël Depoorter
Ruben Vancoppenolle
Jan Gheleyns
Dirk De Rous

4
2
1
0

20
20
10
10

Naar jaarlijkse gewoonte richtte het VSK ook hun
jaarlijkse sint-schieting in. Evenzeer zoals
gewoonlijk kon die club met rode vestjes uit
Brugge niet achterwege blijven. Alhoewel niet
iedereen zijn rood vestje meegebracht had,
hebben ze bij het VSK weeral geweten waar de
meeste jeugdschutters vandaan komen.
Wegens ziekte en andere verplichtingen waren we
“maar” met 14, wat toch wel vlot de helft van het
totaal aantal jeugd in Mechelen betekende.
Iedereen zette zijn beste beentje voor en trachtte
zo veel mogelijk rode bolletjes op hun scherm te
toveren. Bran de Witte kreeg hier zijn vuurdoop en
voelde toch de zenuwen wat kriebelen tot in de
punt van zijn tenen. De andere, meer ervaren
jeugd kon hem hierbij toch wat helpen wat maakte
dat ook hij mocht terugblikken op een meer dan
goede prestatie. Voor de gelaten zweetdruppels
werd alle jeugd dan ook beloond met chocolade.
We bedanken alle jeugdschutters om onze ploeg te
vertegenwoordigen in Mechelen.

Nadat de heilige man bij de «brave» kindjes thuis was
langsgeweest, had hij toch nog de tijd gevonden om te
stoppen in de violierstraat 7.
Kennelijk is daar ook een braaf
clubje gevestigd. Hij had er heel
wat lekkers afgezet onder de
uitdrukkelijke voorwaarde dat we
dit moesten verdelen na het
inrichten van een “fun”-schieting. Gehoorzaam
voerden we de orders uit en maar liefst 32 schutters
hadden zich hiervoor ingeschreven. Er werd geschoten
op tekeningen, kaarten, moeren, pijpjes zowel met
karabijn en pistool. Ideaal voor de jeugd om al hun
hard studiewerk voor de examens eens achterwege te
laten en zich volledig te laten gaan. De volwassenen
hadden weliswaar geen examens maar amuseerden
zich toch evenzeer. Zoals het een echte fun-shoot
betaamd waren er geen winnaars noch verliezers,
iedereen kreeg een rijkgevulde zak met pannekoeken,
speculoos, sinterklaas-boterkoeken, pic-niccen en
andere zoete lekkernijen. Er heerste weer als vanouds

een supergezellige sfeer die in de toekomst enkel
maar de sportieve resultaten positief kan beïnvloeden.
We hopen jullie dan ook op de volgende schieting
terug te zien.

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

Januari 2015
Vrijdag
Woensdag
Vrijdag
Woensdag
Vrijdag
Woensdag
Vrijdag
Woensdag
Vrijdag
Februari 2015
Woensdag
Vrijdag
Zaterdag
Woensdag
Vrijdag
Zaterdag
Woensdag
Vrijdag
Woensdag
Vrijdag
Maart 2015
Woensdag
Vrijdag
Zaterdag
Woensdag
Vrijdag
Woensdag
Vrijdag
Woensdag
Vrijdag

02/01
07/01
09/01
14/01
16/01
21/01
23/01
28/01
30/01

Gesloten
Sprange jeugd + training
Statutaire Vergadering + nieuwjaarsreceptie
Training
Sprange schieting
Training
Wedstrijd
Training
Wedstrijd

04/02
06/02
07/02
11/02
13/02
14/02
18/02
20/02
25/02
27/02

Sprange jeugd + training
Sprange schieting
Provinciale kampioenschappen luchtkarabijn
Training
Wedstrijd
Provinciale kampioenschappen luchtpistool
Training
Wedstrijd
Training
Wedstrijd

04/03
06/03
07/03
11/03
13/03
18/03
20/03
25/03
27/03

Sprange jeugd + training
Sprangeschieting
KAMPIOENENHULDE
Training
Wedstrijd
Training
Wedstrijd
Training
Wedstrijd

Verjaard, alweer. De jaren volgen elkaar tegenwoordig sneller op
dan zo’n prettuig dat op de kermis rondjes kan draaien. Mijn
leeftijd heeft mijn schoenmaat reeds lang ingehaald. “Time flies
when you’re having fun”. Soms druipen de maanden en jaren mij zo
snel van tussen de vingers dat ik denk dat ik best ergens in een
kelder zou gaan zitten met een kaal peertje aan het plafond, zonder
boeken of pc en zonder bezoek, verstoten van verstrooiing met
alleen de betonnen gewelven en mijzelf, zodat de tijd eindelijk
kriepend tot stilstand komt. Misschien is het een goed idee een
misdrijf te plegen, valsheid in geschrifte, verspreiding van
computervirussen,
bedrieglijk
faillissement,
meineed
of
zegelverbreking, passieve corruptie, belemmering van openbare
wegen of publiceren zonder verantwoordelijke uitgever. Bij
voorkeur een niet al te ernstig vergrijp, dat anderen zo min mogelijk
schaadt maar toch zwaarwichtig genoeg is om voor enige tijd de bak
in te draaien en bevrijd te zijn van alle rompslomp.
Maar ik dwaal een beetje af, ik was geloof ik bij mijn verjaardag
aanbeland. Het klimmen van de jaren leidt er onvermijdelijk toe dat
al eens een balans wordt opgemaakt, waarbij – om het met
Kundera te zeggen – het kan gebeuren dat de optelsom van je leven
belachelijk laag uitkomt en dat je als kind eeuwig blijft steken in
kleine getallen. Met treinen is het gemakkelijk: je haalt ze of je mist
ze, maar het leven buiten het perron hangt samen van de
onbeslistheden, twijfelgevallen en vloeken die vermomd zijn als
zegens. Gelukkig kreeg ik talrijke echte wensen van goede vrienden
en halve bekenden.
In feite is het leven de confrontatie met de weg die je hebt afgelegd,
op kousenvoeten, in de wereld waar roem steeds meer het hoogste
goed is. Niet de terrorist is een loser, niet de fraudeur of de tiran,

maar de man of de vrouw die ongemerkt bleef, een leven lang.
Ik ruk mij los van het doemdenken, want ik heb hier nog zoveel te
doen. Soms stel ik mij voor dat mijn grootmoeder die mij heeft
grootgebracht ergens op mij wacht, met breipennen in de aanslag
of appels van de klokhuizen aan het ontdoen is, om beignets te
bakken. De wind giert maar de verwarming gloeit behaaglijk.
In feite ben ik toch blij dat ik alle watertjes doorzwommen heb,
sommige klaterend als bergbeekjes, andere zo turbulent dat ik er
haast in verdronk en ook een stuk of wat, helaas, die gelijkenis
vertoonden met de afvoerbuizen onder de stad waar alles
samenkomt, de haarklitten en kunstgebitten die per abuis in het
toilet zijn beland.
En toch voel ik een beetje deernis, iets wat mij herinnerde aan die
koude winteravond, zeer lang geleden, toen Sinterklaas ontmaskerd
werd.

Uitslagen Karabijn 2014 t.e.m 19.12.2014
Gemiddelde

geschoten
reeksen

193,4
191,9

20/20
20/20

187,2
193,3
195,2

20/20
07/20
03/20

Cat II
Emiel Van
Hauwaert
Glenn Dierickx
Isabelle Bostyn
Nico Geers
Bruno Van Rolleghem

185,4
185,1
181,1
175,5
173,3

20/20
20/20
20/20
05/20
06/20

Cat III
Gerard Vandecasteele
Jan Huysman
Tom Declerck
Daniël Depoorter
Aäron Blondeel
Danny Verdickt
John Declerck
Niels De Witte
Egon Blondeel
Dirk De Rous
Wilfried Houthave
Fanny Vermeulen
Luc Trigaut

158
179,3
175
168,2
167,8
160,3
151,6
146,8
144,3
143,9
135,2
126,5
123,3

20/20
04/20
06/20
02/20
2/20
01/20
08/20
09/20
01/20
11/20
04/20
02/20
07/20

Cat I
Jan Gheleyns
Daniël De Ceuster
Monika De
duytsche
Jeroen Oorlynck
Johan Van Cleven

Gilles Piceu
Piet Vanhee
Sabine Dendooven
Kadetten
Birgen Vandenberghe
Bertil Van
Hauwaert
Maxim Piceu
Daan Vandenbroele
Rajesh Parmentier
Bran De Witte
Opgelegd Zittend
Stephan Fastré
Wim De Moor
Sabine Dendooven
Bart Piceu
Danny Verdickt
Valerie Willems
Opgelegd Staand
Maxim Devolder
Yumi Van
Rolleghem
Rémi Van Hauwaert
Stephan Fastré
Dominiek Gydé
Bertil Van
Hauwaert
Kris Maertens
Gwendoline
Renodeyn
Maxim Piceu

115,1
105,2
97

16/20
05/20
05/20

171,4

20/20

171
144,3
136,7
128,9
116,1

20/20
02/20
11/20
01/20
08/20

204,5
192,6
189,8
189,4
195,5
193,9

20/20
20/20
20/20
20/20
04/20
04/20

181,4

20/20

175

20/20

159,5
188,9
168,7

20/20
02/20
11/20

154,7

02/20

149,1

01/20

141,6

04/20

134,1

14/20

Brent
Vandenbroele
Daan Vandenbroele
Bran De Witte

131,9

14/20

114,7
84,9

10/20
02/20

Uitslag Pistool 2014 t.e.m 19.12.2014
Gemiddelde

geschoten
reeksen

Cat I
Davy Debel
Daniël De Ceuster

180,7
165,2

20/20
20/20

Cat II
Kathleen Cooreman
Bouke Huughe
Valerie Willems
Danny Verdickt

175,1
171,9
168,5
165,4

20/20
20/20
04/20
07/20

172,6
159,9
147,3
140,1
158,6
116,8

20/20
20/20
20/20
20/20
10/20
05/20

115

02/20

159

01/20

Cat III
Grzegorz Banasiak
Rita Soenen
Romain Warrinnier
Marc Maene
Jan Gheleyns
Isabelle Bostyn
Emiel Van
Hauwaert
Opgelegd Staand
Rani De Zaeyer

