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Sleep-over 2015
Om 9 u werd er verzamelen geblazen aan ons lokaal, wat
voor ernstig verontruste blikken zorgde bij onze buren van
het open deurtje. Maar geen paniek wanneer iedereen
present tekende in de violierstraat werd het startschot
gegeven richting Zwevegem waar een monitor ons stond
op te wachten voor een heus
laser-shooting gevecht. Voor één
keer, volledig tegen onze KSTPRwaarden, mocht wel op personen
gemikt worden. De bende
enthousiastelingen werd in 2 teams opgesplitst en in ware
paracommandostijl werd een
zwaar oorlogstje uitgevochten.
Ondanks de loden hitte werd het
een zware strijd op leven en dood
waarbij niets of niemand werd
ontzien.
Na zovele fysische inspanningen moesten
de energietanks weer duchtig bijgevuld
worden. En achteraf stond een
hindernisparcours op het programma.
Ondanks de hoge temperaturen stond
niemand te springen om in het water te
belanden. Ondanks de verwoede pogingen echter hielden

de meesten er een nat pak aan over. Al moet gezegd dat
onze jeugdverantwoordelijke, Sabine, na de noodzakelijke
voorafgaande studies er toch in slaagde om niet in het
groene water te belanden. Niet gepland, maar toch
aantrekkelijk, werd er in het naastliggend bassin lustig met
de kano's rondgedobberd en gezwommen.
Als afsluiter stond nog een waar teambuilding-oefening op
het programma. Geblinddoekt moesten we proberen met
een touw een vierkant te maken,
waarna met 3 balken en wat
touw een katapult gefabriceerd
moest worden. Hiermee moest je
dan 3 keer een bal in je vierkant
mikken. Eerlijk gezegd , het is makkelijker om dit neer te
pennen dan het in werkelijkheid zelf maken.
Na deze overvolle dag werd weer richting ons lokaal
getrokken waar heerlijke hamburgers ons lagen op te
wachten. 's avonds werden nog verschillende
gezelschapspelletjes gespeeld en om middernacht trok
iedereen nog eens naar buiten om Niels een gelukkige
verjaardag toe te wensen.
Ik kan niet anders besluiten dan te stellen dat elke
vereniging in het land niet anders kan dan stik jaloers te
zijn op zo'n toffe groep jeugdschutters. Ik ben er in ieder
geval enorm trots op deel te mogen uitmaken van deze
vereniging.

Hollandse Vismijn
Het gezelligste praatcafe in Brugge
Vismarkt 4,
8000 Brugge
050/33 33 01

Op schietkamp met Bran en
Maxim
Van 6 tot 9 juli nam ik samen met Maxim voor de eerste maal deel aan de
Mechelen Shooting Practice.
We kwamen aan op de maandagmorgen en na een beetje administratie
kon de training beginnen. Het werd snel duidelijk dat bijna iedereen reeds
aan nationale of internationale wedstrijden had deelgenomen en dat
Maxim en ik nog niet zo goed waren als de rest.
Toch werden we gedurende de 4 dagen van intensief trainen heel goed
begeleid door Marcel en Fons en hebben we zeer veel bijgeleerd. Het was
wel lastig want we trainden van 9 uur ’s morgens tot 5 uur in de namiddag
met een pauze ’s middags. Ik heb ongeveer 1250 loodjes geschoten en
bijna evenveel droog getraind.
De groep was leuk en ’s avonds beleefden we ook plezier. We zijn twee
maal naar de kermis geweest en gingen allemaal samen eten. We sliepen
in een jeugdherberg, wat ook leuk was. Ik heb
vrienden bijgemaakt en heb soms nog contact
via Facebook.
Ik zou volgend jaar zeker terug deelnemen aan
dit kamp.
Bran De Witte

Hieronder de indrukken van Maxim:
"Toegekomen in Mechelen, voelden wij ons onmiddellijk 'thuis'.
Het was immers niet de eerste keer dat wij hier op deze prachtige standen
aan het werk mochten.
Maar op de 'Schietkamp' werd ons de gelegenheid geboden gedurende
enkele dagen lerend te oefenen: elke dag van 9 tot 17u.:
* correct en evenwichtig staan
* namikken
* op welke wijze de vingers leggen
* goede houding
* omgaan met en regelen van het wapen
* het uithoudingsvermogen
* ... ; een greep uit de vele aandachtspunten die ons werden
bijgebracht.
De avonden brachten wij samen door, telkens
in een andere eetgelegenheid.
Dank zij de goede begeleiding vlogen de uren
voorbij.
Het was er leerzaam, nuttig en zeker voor herhaling vatbaar !"
Maxim Devolder

De kogel is door de kerk
Na dagen, weken, maanden, jaren, ongeduldig gewacht te
hebben is het zover! Het was met vallen en opstaan, ja
soms gekruid met tikkeltje machteloosheid die leidt tot
moedeloosheid.
De erfpachtakte waarbij Sint-Pieters-Roos erfpachthouder
wordt van het bestaande lokaal en de bovenverdieping ,
werd plechtig getekend, voor de duur van dertig jaar. Dit
in het bijzijn van twee nobele notarissen,
vertegenwoordigers van het Magdalenacentrum, het
toneelgezelschap “Het Open Deurtje, en uiteraard wijzelf.
Het had iets plechtig in de hand, en op het ogenblik dat de
natte pen over de akte kraste om een handtekening te
plaatsen, ging er een kleine rilling door het lichaam, alsof
je een schuld bekende, waar kort nadien het verdict door
een executie met de dood door de kogel werd bezegeld.
Daar tegenover moesten we ons intomen om niet “YES,
YES, WE DID IT” uit te brullen, maar in een kabinet van een
notaris hoort dit niet. Sint-Pieters-Roos is trouwens een
gekende, sociale, welopgevoede, beschaafde, en iets
ruikend naar “elitaire” vereniging. De naam “Koninklijk”
liegt daar niet om.

De lijnen voor het verdere beleid zijn wit gekalkt en de
toekomst is verzekerd voor het voortbestaan van Spr.
De erfenis is niet min, zij erven een vereniging zonder
schulden met alles erop en eraan, waarvan vele
gerenommeerde verenigingen alleen maar kunnen
dromen. Reken maar de ruimte, de locatie in het midden
van de stad, de parking voor de deur.
Met die wetenschap zijn de veteranen gerust gesteld en
weten ze dat hun troetelkind nog minimum 30 jaar zal
leven.

De lustige schutter
Bertil Van Hauwaert heeft een blog
gemaakt
over
zijn
hobby
luchtkarabijn schieten.
Neem gerust een kijkje op

'blog de lustige schutter'

Koninklijke Schuttersvereniging Sint Pieters Roos
Violierstraat 7, 8000 Brugge
Tel : 050 34 50 74
www.sintpietersroos.com
info@sintpietersroos.com
Aan het Parochiaal Centrum H. Magdalena
IBAN BE71 4751 1013 9169
BIC KREDBE BBXXX
Aangesloten bij het VSK onder het nummer 08/087
Disc. 9 (10m luchtkarabijn)
En
Disc. 11 (10m luchtpistool)
Open elke woensdag en vrijdag vanaf 19u

Baron Ruzettelaan 112
050/50 00 25

8310 Assebroek
info@inte-tinte.be

Uitslagen Sprange Karabijn
geschoten reeksen
Heren Luchtkarabijn
Jan Gheleyns
Bertil Van Hauwaert
Daan Vandenbroele
Gerard Vandecasteele
Bran De Witte
Maxim Devolder
Rajesh Parmentier
Glenn Dierickx
Cyril Jonniaux
Gilles Piceu
Emiel Van Hauwaert
Maxim Piceu
Luc Trigaut

51
36
36
31
29
23
20
16
15
14
10
3
2

Dames Luchtkarabijn
Monika De duytsche
Isabelle Bostyn
Yumi Van Rolleghem

48 80
21 50
6 30

Opgelegd Luchtkarabijn
Stephan Fastré
Dominiek Gydé
Sabine Dendooven
Gilbert Hoef
Gwendolyn Renodeyn

30
21
11
10
1

Opgelegd Jeugd sprange
Rémi Van Hauwaert

37 80

70
80
90
90
90
70
70
50
20
60
20
10
20

40
60
40
10
20

Brent Vandenbroele
Ricardo Van Pamel

25 80
3 10

Opgelegd Jeugd kleppen
Hinderyckx Mathis

10 20

Opgelegd Jeugd Pistool
Rani De Zaeyer

9 50

Uitslag Pistool

Davy Debel
Sabine Dendooven
Bouke Huughe

geschoten reeksen
59 80
20 90
9 30

Algemene
Bouwonderneming
Lothar Boerjan BVBA
Velodroomstraat 108
8200 Sint Andries
050/37 32 22
0474 77 64 28

Uitslagen Karabijn 2015
Gemiddelde

geschoten
reeksen

Cat I
Cyril Jonniaux
Jeroen Oorlynck
Jan Gheleyns
Daniel De Ceuster
Emiel Van Hauwaert
Monika De duytsche
Glenn Dierickx

199,5
198,2
192,3
191,9
190,5
189,6
186,0

14/20
02/20
07/20
06/20
06/20
05/20
12/20

Cat II
Isabelle Bostyn

185,3

02/20

162,4
149,5
148,5

12/20
01/20
03/20

141,8
139,3
136,2
94,5
82,8

04/20
06/20
01/20
04/20
01/20

179,4
170,5
166,4
155,4

11/20
01/20
09/20
06/20

Cat III
Gerard Vandecasteele
Niels De Witte
Wilfried Houthave
Alexander Van
Weydeveldt
Luc Trigaut
Dirk De Rous
Gilles Piceu
Chris Verbandt
Kadetten
Bertil Van Hauwaert
Birgen Vandenberghe
Maxim Devolder
Daan Vandenbroele

Bran De Witte
Ricardo Van Pamel
Brent Vandenbroele

145,2
126,6
119,1

20/20
01/20
09/20

Opgelegd Zittend
Stephan Fastré
Sabine Dendooven
Bart Piceu
Wim De Moor

207,6
192,1
189,5
187,1

10/20
04/20
01/20
13/20

Opgelegd Staand
Stephan Fastré
Rémi Van Hauwaert
Gwendolyn Renodeyn
Mathis Hinderyckx

198,6
178,6
155,3
100,5

01/20
08/20
02/20
04/20

Uitslagen Pistool 2015
Gemiddelde

geschoten
reeksen

Cat I
Davy Debel
Kathleen Cooreman
Daniël De Ceuster

180,9
170,0
166,5

13/20
01/20
02/20

Cat II
Grzegorz Banasiak
Huughe Bouke

174,0
173,9

04/20
07/20

Cat III
Marc Maene
Jan Gheleyns

171,8
161,1

20/20
08/20

Rita Soenen
Sabine Dendooven
Romain Warrinnier

151,4
151,1
144,3

05/20
15/20
15/20

Opgelegd Staand
Rani De Zaeyer
Clauwaert Daniela

135,7

03/20

135,5

02/20

Schuttersfeesten
De schuttersfeesten werden dit jaar nog eens
afgetrapt met een goede, ouderwetse duoschieting. Jeugd en volwassenen werden door
elkaar gekoppeld wat nogal wat fanatiek
gesupporter met zich meebracht. De sfeer zat er
vanaf het begin goed in en de jeugd toonde
meteen wat ze de woensdagen allemaal bijgeleerd
hadden. In die mate zelfs dat bij de zwarte, bijna
niet zichtbare klossen, een misser eerder een
uitzondering was dan de regel. Frédérick die voor
de eerste keer van het gaaienschieten proefde
toonde ook meteen dat we in
de nabije toekomst nog mooie
dingen van hem mogen
verwachten.
De
rijpere
schutters moesten al hun ervaring in de strijd
werpen om niet achter te blijven bij al dit jeugdig
geweld. De wijn, pannenkoeken, meloenen,
nectarines, appels en andere zoetigheden vlogen
dan ook genereus in het rond. Het bestuur had ook
nog voor een felgesmaakte breughelmaal gezorgd.

Bij een goed glas (glazen) werd de avond iets na
middernacht afgesloten, en aan de gezichten te
zien hadden ze zich allen goed geamuseerd.

Zaterdagnacht 1u, ondergetekende bevond zich
nog op een feestje en het begon lichtjes te
regenen. Laat het nu maar vallen, dacht ik zo.
3u, terug thuis donder en overvloedige
bliksemschichten vulden de lucht boven Oedelem.
Oef, beter nu dan straks.
5u, nog altijd massa's regen en onweer. Als dat
maar goed komt, de tijd begint nu toch te dringen.
6u, ondertussen was er naast de donder en
bliksem nog een zware hagelbui Brugge
gepasseerd. Glenn begon te vrezen voor de tent
die op onze parking stond en sprong in zijn auto
om zich ter plekke van de situatie te vergewissen.
Oef, ze had de storm doorstaan. Alleen hadden we
nu een openluchtzwembad waar over 5 u 115 man
werd verwacht.

7u, nog altijd veel regen in Oedelem dus direct de
laptop aan en inloggen op de buienradar. Alhoewel
het er nog niet aan te zien was voorspelden ze toch
nog goed weer voor onze jaarlijkse bbq. Wassen,
aankleden en met een bang hartje richting
violierstraat.
Toen we rond 8u de parking opreden stonden we
nog tot aan de enkels in het water. De riolering
was verstopt en het water trok niet snel genoeg
weg. Ondertussen druppelden nog andere
vrijwilligers toe om een handje toe te steken.
Glenn, Davy, Isabel en Fanny staken de handen uit
de mouwen en ondanks alles slaagden we er toch
in om tegen 10 u alles klaar te hebben. Nu was het
gewoon nog afwachten of de hemel helemaal zou
opentrekken zoals voorspeld. En toen de eerste
gasten rond 11u de parking opdraaiden was de zon
ook van de partij. Alles was aanwezig om er weer
een memorabele dag van te
maken.
Lekker
nazomerzonnetje,
115
deelnemers en lekker eten.

Daniel, Sabine, Dominiek en Suma ervoor dat geen
enkel van de aanwezigen last had van
uitdrogingsverschijnselen. Tegen de avond hielpen
alle nog aanwezige handen om stoelen, tafels en
tent op te ruimen.
De vereniging mocht weer terugblikken op een
geslaagd weekend. We hopen dat jullie er ook zo
over denken en zien jullie dan ook graag bij een
volgende activiteit opnieuw terug.

UIT SYMPATIE

De Schietsport
De schietsport die vandaag de dag al te vaak geassocieerd wordt
met misdadigheid, terrorisme of moord, wekt bij het publiek
wantrouwen en angst, ja zelfs soms vijandigheid. En dat is nochtans
een totaal verkeerde opvatting!
Het is ten eerste een Olympische sport, beheerst door strenge
regels, ingeleid door een aangepaste leeftijd en beoefend op
daartoe speciaal voorbehouden plaatsen. Meer dan een eenvoudige
techniek, of een bijzondere handigheid, eist deze sport van
diegenen die haar beoefenen zowel fysieke als mentale
hoedanigheden en de gave zichzelf te overstijgen.
Het waarom van de schietsport doorgronden, is vooral de
motivering begrijpen van de liefhebbers van deze sport.
Men kan vier verschillende categorieën onderscheiden:
-

-

-

De schutters die ontspanning zoeken, zonder te mikken op
prestaties of vervolmaking, en die de overgrote
meerderheid van de sportschutters uitmaken (80%).
De “bewust gemotiveerden”, die pogen een techniek toe te
passen. Zij vertegenwoordigen ongeveer 10% van de
sportschutters.
De “fans”, die 5% van het geheel uitmaken, meestal een
opleidingsmethode volgen en prestaties willen leveren.
De competitie schutters (5%), die erg gemotiveerd zijn,
zichzelf zware offers willen opleggen om zoveel mogelijk
titels te verzamelen.

Benevens de technische vereisten, het wapen schouderen, stand
van de voeten, mikken en zelfbeheersing, is een goede lichamelijke

en geestelijke, ja zelfs een morele conditie noodzakelijk voor wie de
schietsport wil beoefenen.
Bij deze sport is valsspelen uitgesloten. De schietschijf weerspiegelt
de persoonlijkheid van de schutter en de onuitwisbare sporen die zij
vertoont, sporen hem soms zichzelf in vraag te stellen, zijn
tekortkomingen in te zien en vooruitgang te boeken.
Op de schietbaan, roept een wapen geenszins de gedachte op een
misdaad of wreedheid. Het is een sportuitrustingsartikel dat de
liefhebbers bereid maakt tot inspanning en prestatie.

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

Kalender
Oktober 2015
Donderdag 01/10
Vrijdag
02/10
Zaterdag
03/10
Woensdag 07/10
Vrijdag
09/10
Woensdag 14/10
Vrijdag
16/10
Woensdag 21/10
Vrijdag
23/10
Woensdag 28/10
Vrijdag
30/10
November 2015
Woensdag 04/11
Vrijdag
06/11
Zaterdag
07/11
Zondag
08/11
Dinsdag
10/11
Woensdag 11/11
Donderdag 12/11
Vrijdag
13/11
Zaterdag
14/11
Woensdag 18/11
Donderdag 19/11
Vrijdag
20/11
Woensdag 25/11

Gewest bij de Derbyschutters
Sprange schieting
Gewest bij de Derbyschutters
Sprange jeugd + Training
Wedstrijd
Training
Wedstrijd
Training
Wedstrijd
Training
Wedstrijd
Training
GESLOTEN
Belgian Open Air
Belgian Open Air
Whisky degustatie bij Jerry Cigar

GESLOTEN
Gewest bij St. Baafsschutters
Wedstrijd
Gewest bij St. Baafsschutters
Training
Inhaler gewest in Derby
Wedstrijd
Training

Donderdag 26/11
Vrijdag
27/11
December 2015
Woensdag 02/12
02/12
Vrijdag
04/12
Zaterdag
05/12
Woensdag 09/12
Vrijdag
11/12
Zaterdag
12/12
Woensdag 16/12
Vrijdag
18/12
Woensdag 23/12

Gewest bij Vossenhul
Wedstrijd
Sprange jeugd + training
Inhaler gewest in Vossenhul
Sprangeschieting
Sintschieting
Training
Wedstrijd
Quiz
Training
Wedstrijd
Training

Prettige eindejaarsfeesten voor iedereen

Kritisch Bekeken
Vriendelijke groeten aan iedereen
Een beetje zoetheid in de lucht, een klein beetje
blauw tussen de schoorstenen en vogels die al weken
indringend fluiten. Op het moment dat ik dit schrijf,
doet de herfst haar intrede, alomtegenwoordig en
overal naar binnen sijpelend. De herfst heeft met de
liefde gemeen dat zij déjà vu is, maar toch telkens
opnieuw betovert. Je wordt de herfst niet beu, al was
je 85, zoals een beetje man vrouwen ook nooit beu
raakt, ondanks hun gelijkenissen aan de oppervlakte.
“Ze zijn allemaal zo, mijnheer”, zei een gynaecoloog
op rust mij ooit, en hij maakte met gestrekte hand
een verticale beweging. Vervolgens een horizontale,
als om de pauselijke zegen te vervolledigen: “Geen
enkele ziet er zo uit.” Triomfantelijk keek hij mij aan,
alsof zijn woorden diepzinniger waren dan ze op het
eerste gezicht leken.
Natuurlijk heeft de herfst nooit iets opgelost, de
slachtpartij in Syrië gaat door, alsook het
flipperkastkapitalisme en de langzame onttakeling
van de middenklasse. Maar met een streepje zon valt
al beter te verdragen. Je krijgt het gevoel dat er een

spons over de wereld wordt gevaagd en dat alle enge
dingen slechts uit boze dromen kwamen, van de
klimaatopwarming tot het Iraanse nucleaire
programma.
Ik laat alvast binnenkort de set winterbanden op mijn
auto monteren en kleef de voering in mijn bomber
jacket, niet van plan dat er eerder dan de maand
maart er terug uit te halen. Ik ga lunchen met een
kennis die mij aanstekelijk enthousiast over de
wetten van de wereld vertelt. Hij heeft twee
verschillende ogen, het ene blauw en het andere
bruin, wat geloof ik heterochromie wordt genoemd.
Een zeldzaamheid, naar het schijnt, die voorkomt bij
slechts enkele per miljoen mensen – wat het
eigenaardig maakt dat ik er al drie heb ontmoet.
Ik vind dat fascinerend, twee ogen die van kleur
verschillen, zoals ik alles fascinerend vind wat
uitzonderlijk is en niet verstrikt zit in het gewone.
Lang heeft het geduurd voor ik erachter kwam dat
het gewone niet per definitie flauw of saai hoeft te
zijn.
Doch ik laat me niet uit mijn lood slaan, en ik vervolg
mijn weg naar huis. Niet ver van het station, stap ik
een winkel van gadgets binnen: bierglazen met

tepels, toiletpapier bedrukt met dollarbiljetten en
asbakken met twee kleine voeten tussen twee
grotere voeten die in tegenovergestelde richting
wijzen. The Ursula suspects, maar ook moderner
vertier zoals politieschouderholsters voor sifons,
Facebook douchegordijnen en wereldkaarten waarop
je de plekken kunt wegkrassen waar je geweest bent.
Ik draai een paar rondjes in de winkel, kies dan een
boekje met de titel “Big tits” zoals er mega verkocht
werden in voorbije jaren. “Leuk hé”, grijnst de
verkoper, een persoonlijkheid die voorbestemd lijkt
om Freddy te heten. “Absoluut!” gooi ik mijn
favoriete stopwoord in de strijd. Hoewel goedkoop
en ergens gedrukt in China, maakt het je happy op
een manier waarop je moeilijk de vinger kunt leggen
en die je jezelf bijna kwalijk neemt. “KANSLOOS IN
CINEMA”, lees ik even later bij een glas wijn op een
terras, over de freak die lelijk huis huishield in een
cinema ergens in Amerika. “Elke seconde van elke
dag is een geschenk”, schreef de journalist van het
stuk.
Door dat alles niet in het minst verstoord, zie ik een
beetje blauw in de lucht en hangt er een zweem van
zoetheid, priemt de zon door de wolken, en wiegel ik
onvermoeibaar voort.

Met de club gaan we in
de maand november een
Whisky - degustatieavond
organiseren die doorgaat bij Jerry's
Cigar Bar.
Datum zal nog meegedeeld worden

SPR quiz op zaterdag 12 december!
Zacht prijsje om deel te nemen: 2.5 euro per persoon.
De winnende ploeg krijgt uiteraard een geschenkje!
Niet spr-leden mogen ook deelnemen!
Graag zo snel mogelijk inschrijven en ten laatste voor 12
november!
Dit kan in de club of via valerie_willems@hotmail.com
Valérie en Wim
De Quizmasters from hell

