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25m Standard Pistool 

Daniel Michiels   1ste Plaats  576 

50m Pistol 

Decoodt Mark   1ste Plaats  453 

25m Pistol 

Daniel Michiels   2de Plaats  556 

25m Center fire Pistol 

Daniel Michiels   2de Plaats  544 

30 schot fixed 

Daniel Michiels   2de Plaats  279  

25m Rapid fire 

Daniel Michiels   1ste Plaats  503 

Luchtpistool 

Rani De Zaeyer Benj 1ste Plaats 220 

Rita Soenen D2 3de Plaats 320 

Valerie Willems D1 1ste Plaats 349 (186) 

Kathleen Cooreman D1 2De Plaats 356 (185,7) 

Sabine Dendooven D1  264 

Bouke Huughe JH 1ste Plaats 514 

Davy Debel S1  531 

Daniel Michiels S1  551 

Stephen Evans S1  522 

Grzegorz Banasiak S1  519 

Jan Gheleyns S1  447 

Marc Maene S2  505 

Provinciale Kampioenschappen 



Daniel De Ceuster S2  472 

Luchtkarabijn 

Rémi Van Hauwaert Duiv 2de Plaats 256.9 

Brent Vandenbroele Benj    95.9 

Birgen Vandenberghe Cad 2de Plaats 342.8 

Maxim Devolder Cad 3de Plaats 337.9 

Bertil Van Hauwaert Cad  324.3 

Daan Vandenbroele Cad  317.4 

Bran De Witte Cad  306.4 

Yumi Van Rolleghem Cad  217 

Jeroen Oorlynck JH 1ste Plaats 588.9 (194) 

Cyril Jonniaux JH  585.6 

Emiel Van Hauwaert JH  570.5 

Niels De Witte JH  426.7 

Rajesh Parmentier JH  428.8 

Johan Van Cleven S1  576.4 

Jan Gheleyns S1  564 

Glenn Dierickx S1  552.1 

Tom Declerck S1  529.9 

Thomas Verhaeghe S1  473.2 

Daniel De Ceuster S2  566.3 

Bruno Van Rollgehem S2  526.6 

John Declerck S2  485.9 

 

Proficiat iedereen  

en bedankt voor jullie talrijke deelname 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 



 

  



 



 

 

DRINGEND GEZOCHT: feestbeesten!!! 

 

Waar was da feesje? 

 In SPR was da feesje! (Waar anders???) 

 

 

Toen ik mijn vertrouwde clublokaal binnen vloog op m’n met maïs 

versierde bezem, bleken er nog niet al te veel weirdows aanwezig te zijn. 

Zij die er waren zagen er anders uit dan anders. Ze zagen er minder weird 

uit eigenlijk en zouden zich dus beter altijd wat schminken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waar waren de anderen? Bange wezels? Saaie pieten? 

Enfin… De afwezigen hadden ongelijk! 

 

Carnaval in Spr 



Er waren tal van leuke volksspelen voorzien 

waaronder een mega jenga! Gilberto kon ik nog 

kloppen maar tegen de Viking moest ik toch het 

onderspit delven. 
Eigenlijk heb ik hem laten winnen omdat ik hem niet in z’n 

mannelijkheid wou krenken. Hij was die avond tenslotte niet Jan Huysman, maar wel een 

VIKING!   

 

Ik was gek op het spel waarbij je goudstukken in 

de mond van een kikker moest proberen te 

werpen maar de goudstukken vlogen overal (zelfs 

naast de bak) behalve in de mond van de kikker . 

Anderen (zoals Piet Piraat) hadden meer GELUK… 

 

Plots stonden er twee pinguïns in het lokaal. Waar kwamen die in 

vredesnaam vandaan? 

Waren het ezelspinguïns of macaronipinguïns of 

misschien wel dwergpinguïns? Ze hadden geen 

zwemvliezen tussen hun tenen wat toch 

ongebruikelijk is! 

Na een studie van ettelijke uren werd het toch 

duidelijk. Het waren twee smoorverliefde spr 

pinguïns die vrolijk door het lokaal waggelden en dansten! 

 

De meeste pinguïns zijn trouw voor het leven. Ik hoor het Gilbert al 

denken: hopelijk zitten er hier veel spr pinguïns! 

 

 

Valérie 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baron Ruzettelaan 112                                   8310 Assebroek   

 050/50 00 25                                              info@inte-tinte.be 
 



 

                              Algemene 

                                 Bouw- 

                            onderneming 

 

Lothar Boerjan BVBA 

Velodroomstraat 108 

8200 Sint Andries 

 

050/37 32 22 

0474 77 64 28 

 

 



 

 
geschoten reeksen 

Heren Luchtkarabijn 
  Bertil Van Hauwaert 15 30 

Daan Vandenbroele 13 30 
Gerard Vandecasteele 12 20 
Jan Gheleyns 9 10 
Bran De Witte 9 30 

Rajesh Parmentier 7 30 
Maxim Devolder 4 10 
Emiel Van Hauwaert 3 10 
Maxim Piceu 3 10 
Glenn Dierickx 2 10 
Luc Trigaut 2 10 
Gilles Piceu 2 20 

   Dames Luchtkarabijn 
  Yumi Van Rolleghem 6 30 

Monika De duytsche 6 10 
Isabelle Bostyn 5 10 

   Opgelegd Luchtkarabijn 
  Dominiek Gyde 14 30 

Gilbert Hoef 10 10 
Sabine Dendooven 9 30 

   Opgelegd Jeugd sprange 
  Rémi Van Hauwaert 15 30 

Brent Vandenbroele 13 30 

   
 

 
   



 

  
   
 

geschoten reeksen 
Davy Debel 13 20 
Bouke Huughe 7 20 
Sabine Dendooven 5 30 

   Opgelegd Jeugd sprange 
  Rani De Zaeyer 5 30 

    

  



 



  



  
Gemiddelde 

 

geschoten 
reeksen 

Cat I  
    Cyril Jonniaux 
 

199,1 
 

02/20 
Daniel De Ceuster 

 
192,0 

 
05/20 

Monika De duytsche 
 

191,8 
 

01/20 
Jan Gheleyns 

 
187,0 

 
01/20 

Glenn Dierickx 
 

184,7 
 

03/20 
Emiel Van Hauwaert 

 
182,6 

 
01/20 

     Cat II 
    Isabelle Bostyn 
 

182,1 
 

01/20 

     Cat III 
    Gerard Vandecasteele 
 

160,8 
 

03/20 
Wilfried Houthave 

 
152,4 

 
01/20 

Niels De Witte 
 

149,5 
 

01/20 
Luc Trigaut 

 
136,5 

 
03/20 

Dirk De Rous 
 

136,2 
 

01/20 
Gilles Piceu 

 
91,6 

 
03/20 

     Kadetten 
    Bertil Van Hauwaert 
 

171,9 
 

02/20 
Birgen Vandenberghe 

 
170,5 

 
01/20 

Maxim Devolder 
 

157,5 
 

03/20 

Daan Vandenbroele 
 

146,9 
 

03/20 
Bran De Witte 

 
130,6 

 
06/30 

Brent Vandenbroele 
 

73,4 
 

01/20 

      
    



Opgelegd Zittend 

Bart Piceu 
 

189,5 
 

01/20 
Wim De Moor 

 
183,7 

 
02/20 

     Opgelegd Staand 
    

Rémi Van Hauwaert 
 

172,5 
 

01/20 

     

     

  
Gemiddelde 

 

geschoten 
reeksen 

Cat I 
    Davy Debel 
 

178,5 
 

02/20 
Kathleen Cooreman 

 
170,0 

 
01/20 

Daniël De Ceuster 
 

166,5 
 

02/20 

     Cat II 
    Grzegorz Banasiak 
 

174,3 
 

03/20 

Bouke Huughe 
 

173,7 
 

03/10 

     Cat III 
    Marc Maene 
 

171,1 
 

10/20 
Jan Gheleyns 

 
160,4 

 
05/20 

Rita Soenen 
 

149,5 
 

04/20 
Romain Warrinnier 

 
146,9 

 
07/20 

Sabine Dendooven 
 

138,8 
 

04/20 

     Opgelegd Staand 
    Rani De Zaeyer 
 

128,0 
 

01/20 

      

 



 

 

 

 

 

 

 

 



  



 

Om de prestaties van de leden van Sint Pieters Roos in de 

verf te zetten, organiseerde de club dit jaar hun 

kampioenenhuldiging in de thuisbasis van Sint Pieter Roos. 

De lokalen ondergingen een metamorfose en werden 

omgetoverd tot restaurant. Een stelletje kabouters had 

daarvoor gezorgd. Hoewel sommige kabouters wel wat 

groot waren uitgevallen, deden ze uitstekend werk.  Een 

60 tal deelnemers kon genieten van een warm en gezellig 

samenzijn.  

We werden onthaald als VIP's, met een lekker natje en 

met een assortiment van heerlijke warme aperitief hapjes, 

waaronder een broccoli soepje, tagliatelle met scampi's en 

nog veel meer van dat.  

Het aperitief werd gevolgd door een buffet van warme 

groenten, kroketjes en een varkenshaasje met pepersaus. 

Voor de visliefhebbers was er een vispannetje die 

vergezeld werd van warme groenten en heerlijke 

kroketjes. 

Het dessert moest even wachten. De tijd was aangebroken 

om de vele kampioenen met aangepaste muziek te 

huldigen.  

Maxim Devolder mocht fier als een gieter zijn prijs 

ophalen bij zijn steun, toeverlaat en trainer Jan en de 

voorzitter Gilbert.  



Emiel kan zowel op de sprange als op de kaart mooie 

prestaties neerzetten. In 2014 was dat niet anders en viel 

hij opnieuw in de prijzen. Onder luid applaus van zijn 

persoonlijk supportersgroepje nam hij zijn cadeau in 

ontvangst.  

Bouke ging met die banaan,... en schoot recht in de roos. 

Hij kreeg een fantastische erkenning voor zijn prestaties.  

De prestatie van Cyriel die een inhaal manoever van 

jewelste wist neer te zetten, was niet ongemerkt 

gebleven. Uit de handen van Gilbert mocht ook hij een 

pakje in ontvangst nemen.  

De jeugdige schutters konden hun bioscoop tickets wel 

appreciëren. 

Davy zette een pracht prestatie met pistool op kaart neer. 

Hij bloosde onder de publieke belangstelling terwijl hij zijn 

schattige dochtertje de ereprijs in ontvangst liet nemen.  

Stephan liet de concurrentie achter zich bij de twee 

disciplines opgelegd karabijn schieten. Zowel op de 

liggende wip als op de kaart behaalde hij de eerste plaats. 

Samen met zijn mascotte Jef nam hij zijn prijzen in 

ontvangst. Zo werd de kleine Jef ook wel een beetje de 

mascotte van de club. 

Daniel, die met pistool en karabijn op de kaart, kleppen en 

liggende wip schiet, behaalde eveneens een aantal 

ereplaatsen. Onder toeziend oog van zijn wederhelft Rita, 

mocht de allrounder zijn prijzen ophalen bij big chief 



Gilbert en zijn fantastische assistente Monika. Daniel 

straalde en wist de publieke appreciatie van zijn prestaties 

wel te smaken. Dit zou wel eens erg stimulerend kunnen 

werken! Want even later mocht Rita ook naar het podium. 

De kussen van Gilbert en Bruno deden haar blozen en 

gaven haar zeker een boost.  

Monika mag ook wel een allrounder worden genoemd. In 

de disciplines karabijn schieten op kaart en op sprange 

zette ze pracht prestaties neer en zo mocht ze dan ook 

haar cadeau aannemen onder een daverend applaus. 

Ook haar ventje Jan viel in de prijzen. In 2 disciplines zette 

hij mooi resultaat neer. Een kus van zijn makker Bruno had 

hij kennelijk niet verwacht, gelukkig kon Monika dat nog 

een beetje rechtzetten. 

Marc, die sterk presteerde met zijn pistool, mocht ook één 

van de prijzen in ontvangst nemen. 

Gerard wist zich ook te plaatsen met het afschieten van de 

pluimen en ook op de kaart kon hij zijn mannetje staan.   

Glenn gaat ervoor om te presteren op kaart en ja hoor, hij 

kon één van de ereplaatsen in de wacht slepen. Glenn 

mocht ook de kussen van Monika ontvangen.   

Romain, die met zijn pistool de daken van de huizen knalt, 

kon onder luide publieke aanmoedigingen zijn prijs in 

ontvangst nemen. 

En last but not least was er een ereplaats voor Dominiek, 

voor haar resultaat als opgelegd karabijnschutter op de 



sprange. De pluimpjes kennen voor haar geen geheimen 

meer en ze knalt ze er dan ook letterlijk af. 

Tenslotte was het ook 2 maal de beurt aan Sabine, die al 

blozend de kussen van Gilbert en Bruno mocht ervaren. 

Na het uitdelen van vele mooie cadeau's mochten we 

aanschuiven aan een uitgebreid, verfijnd dessertbuffet. 

Het is onmogelijk om elke soort dessert te vernoemen, 

laat staan op te eten.  

Daarna volgde nog een dansje tot in de vroege uurtjes, 

onder begeleiding van muziek gekozen door de leden en 

fantastisch voorbereid door Glenn.  

De leden die er niet bij konden zijn, mochten hun prijs 

alsnog ophalen. Bertil, Birgen, Rani, Rémi, Isabelle, 

Kathleen, Valerie, Wim en vele anderen. 

Het was een fantastische avond met een geestige bende. 

We hebben genoten. Op naar volgend jaar. Maar eerst 

moeten we natuurlijk nog een gans jaar zweten, trainen 

en presteren. We gaan ervoor! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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


 
 

 

  



 

April 2015 

Woensdag 01/04 Sprange jeugd  +  training 

Vrijdag  03/04 Sprange schieting 

Woensdag 08/04 Training 

Donderdag 09/04 Gewest bij Sint Baafsschutters 

Vrijdag  10/04 Wedstrijd 

Zaterdag 11/04 Gewest bij Sint Baafsschutters 

   Vlaams kampioenschap Pistool in Mechelen 

Zondag  12/04 Wedstijd Frankrijk - België 

Woensdag 15/04 Training 

Vrijdag  17/04 Wedstrijd 

Zaterdag 18/04  Vlaams kampioenschap karabijn in Mechelen 

Woensdag 22/04 Training 

Vrijdag  24/04 Wedstrijd 

Woensdag 29/04 Training 

Donderdag 30/04 Geronimo om 19u30 

Mei 2015 

Vrijdag  01/05 GESLOTEN 

Woensdag 06/05 Sprange jeugd + Training 

Vrijdag  08/05 Sprange schieting 

Woensdag 13/05 Training 

Vrijdag  15/05 Wedstrijd 

Woensdag 20/05 Training 

Vrijdag  22/05 Wedstrijd 

Woensdag 27/05 Training 

Donderdag 28/05 Gewest in Vossenhul 

Vrijdag  29/05 Wedstrijd 

Zaterdag 30/05 Gewest in Vossenhul 

Juni  2015 

Woensdag 03/06 Sprange jeugd  +  training 

Vrijdag  05/06 Sprangeschieting  



Woensdag 10/06 Training 

Vrijdag  12/06 Wedstrijd 

Woensdag 17/06 Training 

Donderdag 18/06 MOF in de club 

Vrijdag  19/06 MOF in de club voor onze leden 

Zaterdag 20/06 MOF in de club 

Zondag  21/06 MOF in de club 

Woensdag 24/06 Training 

Vrijdag  26/06 Wedstrijd 

Zaterdag 27/06 MOF in de club 

Zondag  28/06 MOF in de club met prijsdeling om 19u 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sint Pieters Roos heeft ook in 2014 afscheid moeten 

nemen van een trouw 

lid. 

Willy Koentges hij is nu 

terug bij zijn prachtige 

vrouw Emmy die hij zo 

graag zag. Bedankt 

Willy het gaat je goed 

Ook Davy Debel heeft afscheid moeten nemen van 

zijn lieve vader    Heel veel sterkte voor de families 

 

We hebben ook vreugdevol nieuws te melden. 

  

 

 

 

 

 

 

Thomas en Natascha  

hebben hun dochtertje 

Nomi mogen verwelkomen 

Daniel en Rita zijn  

oma en opa 

geworden van Chloé 



 



 

 

 

 

Nooit gedacht nog eens door weemoed te worden 

bevangen, scherp als vensterglas dat door een ontploffing 

kapot is gesprongen, in een klein restaurantje, op één van 

mijn zoektochten naar antiquiteiten en curiosa, tijdens 

het eten van een gerecht waarvan de ingrediënten met 

enige moeite zijn weder samen te stellen. 

“Het zijn de ingewanden van een zwijn” , heeft de vrouw 

achter de toonbank – met vlezige armen en een klein 

potsierlijk papieren koksmutsje – nochtans 

gewaarschuwd, maar ik heb  niet goed geluisterd of mij er 

anderszins toch niets van aangetrokken. Tot ik aan de 

tafel de vork in de mond steek en op slag terug 

gekatapulteerd wordt naar de jaren vijftig en zestig van 

de vorige eeuw, zoals men nu al een jaar of vijftien zegt, 

wat het alleen maar onherroepelijker maakt. 

“Vette derms”, denk ik, met de mokerslag van de 

herkenning. Mijn grootvader bracht ze voor mij mee van  

“Teirlinck de slager”, speciale bestelling ongetwijfeld, om 

ze thuis in een wankel  pannetje op het Batagazvuurtje in 

boter te bakken en ze dan goudgeel te serveren, gekruid 

met enkel peper en zout. Ik vond het een lekkernij, bijna 

even aanzienlijk als spaghetti of pannenkoeken. Veertig 

jaar allicht heb ik daar niet meer aan gedacht, terwijl de 

smaak  nu werkt als een pijnlijke perfecte teletijd 



machine, zoiets als de “madeleinen” van Proust, maar 

dan walgelijker. Eigenaardig dat iets tegelijk afstotelijk 

kan zijn en trigger van tedere herinneringen. 

De delicatesse  behoort tot de dingen die mijn jeugd 

schragen, zoals de pannenkoeken met choco van Kwatta 

op woensdagnamiddag, en de wafeltjes , de cakes, de 

oliebollen, de vanillepap met petit beurre koekjes erin, 

die mijn grootmoeder voor mij naar believen klaar 

maakte. De belevenissen van Lambik en Sidonia, Nero en 

Madame Pheip, de Rode Ridder, Lucky Luke en de 

Daltons met Rataplan, waarin de bankrovers nog 

ongecompliceerd de boeven waren, en niet de banken. 

De zwijgzaamheid van een vriend van mijn grootvader die 

“Staf de leugenaere” werd genoemd en die naar het 

schijnt communistische sympathieën op nahield, waarvan 

gefluisterd werd als over een ongeneeslijke ziekte.  

Soundtrack bij dat alles is het geluid van verre 

wielerwedstrijden en marginale, meertonige autotoeters 

die gemonteerd waren op Citroen Ds of Volkswagen 

kever en klonken als  tuu-de-luu-duu-tuu-de-lie-lie-tiet. 

In het vertederde licht van het heden kauw ik op de vette 

darmen en slik ze door, plichtsbewust want mijn smaak is 

veranderd. Ik ben niet meer zo  tuk op de ingewanden en 

in het vlees dat ik eet, herken ik bij voorkeur niet het dier 

waar het vandaan komt – zoals onlangs in een beroemd 

restaurant, mij een stuk kort gebakken gevogelte werd 

toegestopt met een poot die er geel en obsceen in de 



lucht stak. Kokhalzend haast heb ik het verorberd, minder 

uit goesting dan uit beleefdheid. 

In hetzelfde restaurant breng ik een bezoek aan het 

toilet, die tot mijn verbijstering brilloos is. Er hangen ook 

van die toestellen die je handen  drogen met behulp van 

hete lucht, en die ooit een sfeer van moderniteit 

uitstraalden. Als kind was ik daar verzot op, zoals op alle 

nieuwe snuffen, ik zou mijn handen gewassen hebben tot 

ze krompen. Al vele jaren echter staat de traagheid van 

die apparaten mij tegen, hooguit hou ik er mijn handen 

nog symbolisch onder om ze dan vlug aan mijn broek af 

te vegen. De  hete lucht blazers hoorden bij een bepaald 

soort vooruitgangsoptimisme, een geloof in de tijden die 

komen dat ons nu vrijwel geheel  is ontnomen en dat 

gestoffeerd was met frisbees en laserpistolen, de 

Concorde, de Priba 2000 en de belofte van robots die 

voor ons zouden stofzuigen. 

Het is de sfeer die ik mis, ik zou nog eens de toekomst 

tegemoet willen trekken als op schoolreis, met een 

baanvaste buschauffeur en ruitenwissers van soepel 

rubber, die de neerslag wegvegen van de gebeurtenissen 

waar wij zingend doorheen rijden, zoals 

klimaatopwarming en duivelsuitdrijvingen, ratingbureaus 

en het nikabmeisje, de crisis in de Eurozone. Maar vooral 

de sfeer van constante dreiging, die als cocktailsaus 

gekwakt is over de mensen en hun zondagavonden. 

Aan de andere kant herinner ik mij, uit dezelfde tijden 

van vette darmen, een artikel in het tijdschrift 



“Zonnekind of Zonnestraal”, het kan ook “Zonneland” 

geweest zijn. Er stond een naargeestige tekening bij die 

verbeelde hoe wij, door de voortschrijdende 

luchtvervuiling, met z’n allen in ondergrondse 

paddenstoelen zouden wonen tegen 2015, de tijd die wij 

nu bereikt hebben . Als ik eens een dag niets te doen heb, 

wil ik die bladzijde opsporen in de archieven, om met 

mijn eigen ogen vast te stellen dat de werkelijkheid soms 

ook genadiger uitvalt dan onze verwachtingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    



 



 


