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Koninklijke Schuttersvereniging 

Sint-Pieters-Roos vzw 



 

 

 

 

 

 

Een lekker ontbijt,  

belegde broodjes, panini's, .... 

broodmanden voor alle feestjes 

www.tattiesbrugge.com 

 

 

 

 

 

 



  

Gilbert Hoef 

Voorzitter 

Penningmeester 

0499 99 89 55 

Glenn Dierickx 

PR en website 

0477 22 61 86

  

Jan Gheleyns 

Ondervoorzitter 

0476 83 89 03 

Monika De duytsche 

Secretaris 

0478 02 18 36 
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Jan Huysman 

Commissaris 

0478 45 15 46 

Valérie Willems 

Commissaris 

0494 88 54 02 



 

  

Koninklijke Schuttersvereniging Sint Pieters Roos 

Violierstraat 7, 8000 Brugge 

Tel : 050 34 50 74 

www.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 



        

Hollandse Vismijn 
 

Het gezelligste praatcafe in Brugge 

 

        Vismarkt 4, 

       8000 Brugge 

       050/33 33 01 
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Ik heb iets nodig om op te schieten maar wat in 
godsnaam? Het mag niet té klein zijn, het mag niet 
té groot zijn. 
Ik loop een tweetal keer in de Action en vind wat ik 
nodig meen te hebben: dobbelstenen. 
Ik koop een pakje van tien en test ze in het geniep in 
de schietclub. Ik schiet opgelegd en mik niet te lang 
op de twee dobbelstenen die op twee bierbakken 
rusten. Onmiddellijk raak. SHIT. Zal dit té 
gemakkelijk zijn? Dat is niet de bedoeling. Ik maak 
me de bedenking dat de leden wel liggend gaan 
schieten en hun hartje net goed gepompt zal 
hebben wegens het parcours op de skilatten. We 
gaan het proberen en zien wel voor een eventuele 
volgende editie. 
 

Ik ga terug naar de Action en sta aan de kassa. Ik 
werp één pakje dobbelstenen op de band, een 
tweede, een derde, … De mensen voor mij kijken me 
vreemd aan en ik lach. 160 dobbelstenen gaan mee 
naar spr. De producenten zullen tevreden zijn met 
die plots stijgende verkoopcijfers. 
 

Het eerste paar latten wordt in de living van petit 
Jean gefabriceerd en even kort getest tijdens één 
van de bestuursvergaderingen. De lintjes zitten niet 
té strak en Jan G. en Gilbert geraken met twee al 
vooruit. 
Op zaterdag 25/3 de resterende skilatten 

geprepareerd en nog even liggend geschoten 

zonder steun. Hmmm die dobbelstenen zouden wel 

eens té gemakkelijk kunnen zijn. 



 

  

Er wordt besloten om op 2 dobbelstenen te schieten ipv 4 en 
dan nog 2x2 schot te geven op de ouderwetse kaartjes die voor 
de gelegenheid lager zouden worden gehangen. 
 

D-day! – vrijdag 31/3 
Kwart voor zeven. Er is nog een initiatie aan de gang maar daar 
trek ik me niet veel van aan en begin de bar in een winterjasje 
te steken met de ijsberen die Sabine in bruikleen gaf, de 
mutsen, de sneeuw, de sjaals, de handschoenen. 
De schnaps bar wordt voorzien van chocoladejenever, 
vanillejenever, kirsch en 'peer'. 
De tafels worden tegen onze teergeliefde schutterstafel 
geduwd en voorzien van comfortabele tuinstoelkussens in 
bruikleen gegeven door petit Jean. Wie had kunnen 
vermoeden dat Jarmo er buiten op de oprit op zou eindigen 
met een ferme kneuzing! De arme stakker! 
 

De eerste groep kon starten in het groene gras met de 
welriekende bloemen (helaas lagen er ook minder welriekende 
drollen). Jeroen, Emiel, Niels en Egon kregen totaal onverwacht 
de kans om veel te oefenen aangezien onze ski's niet zo goed in 
elkaar zaten als wij wel dachten (gelukkig werd dat probleem 
opgelost door onze handige Welshman!) maar het oefenen 
bezorgde hen uiteindelijk wel de snelste tijd! TOP! 
Helaas moesten ze het onderspit delven want de ploeg van 
Gilbert, grote Jan, Pascal en Eddy bleken beter te zijn in het 
liggend schieten en dat gaf sowieso (Glenn: zie je wel dat ik het 
kan ;-)) de doorslag (doodsteek?). 
 

De winnaars werden beloond met een medaille van superieure 
kwaliteit en een beker die té groot was om mee te nemen naar 
huis ;-). De frietbonnen geschonken door Frituur De Bosrand 
eindigden blijkbaar bij de jeugd. 



 

 

 

 

 

 
 

 
  



 

  
Nadat de onfortuinlijke Jarmo per ambulance werd afgevoerd 
kon de après-ski in alle hevigheid losbarsten. De sfeer zat er 
goed in: een polonaiseke hier en daar, Pascal die over een 
enorm zangtalent bleek te beschikken ondanks het feit dat zijn 
schedel wat ingedeukt was na klop gekregen te hebben van Jan 
Huysman (ook de Desperado fles was wat ingedeukt), ... 
 

Volgend jaar een triathlon (lopen werd geopperd maar geef nu 
toe: er zijn toch nog leukere dingen dan lopen ;-)) en hopelijk is 
er dan tijd voor twee rondes! Met een beetje geluk is de knie 
van Babs tegen dan weer operationeel en kan ook Ine op de 
latten ipv te moeten knuffelen met Olaf! 
En voor Jarmo hebben we nu al veiligheidsmaatregelen 
genomen: 
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De kampioenenhulde van Sint-Pieters-Roos is 
traditioneel iets apart waar kosten noch moeite 
worden gespaard. 
Iedereen die Sint-Pieters-Roos kent weet dat bij 
organisaties en/of festiviteiten het hectische 
tijdschema moordend is. 
Om 19uur sijpelen de eerste genodigden binnen. 
De meesten zijn uitgedost en huppelen van de ene 
kennis naar de andere. 
Het is een defilé van een kakelbont gezelschap. 
Vrouwen met flair,  ja zelfs met korte pittige 
jongenskopjes à la Audrey Hepburn. Wij zien  
verteerde pruilmondjes tot vrijpostige stoeipoezen. 
Subtiele knipoogjes of zwoele blikken. De kleuren 
zijn prikkelend. Alles kan, zolang het maar bij je 
gezicht past. 
Het feest is allesbehalve saai. Iedereen defileert 
elegant en breed lachend, van sommigen zijn de 
rimpeltjes iets duidelijker. 
Iedereen is het erover eens, het feest, de sfeer, the 
man who cares about the ambiance luistert naar de 
naam GLENN en is fan-tas-tisch,…………………… en 
smaakt naar VEEL meer. 
By the way, the personality of the year was JAN 
GHELEYNS - GOOD - BETTER - BEST - past volledig in 
het plaatje. De unieke en prachtige trofee was van 
de hand van onze kunstenares Fiona.  
 

Beste vrienden van Sint-Pieters-

Roos, zorg dat je dat volgend jaar 

zeker niet mist! 
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Karabijn Heren 
  Maxim Devolder 45 60 

Ricardo Van Pamel 38 80 

Bran De Witte 37 60 

Bertil Van Hauwaert 26 40 

Daan Vandenbroele 24 40 

Jan Gheleyns 22 40 

Gerard Vandecasteele 21 60 

Brent Vandenbroele 16 40 

Pascal Geerolf 8 60 

   Karabijn Dames 
  Monika De duytsche 30 40 

Ine Verschragen 29 40 

Stefanie Debruyne 12 40 

Barbara Debruyne 5 20 

   Karabijn Opgelegd +21 
  Peter Koning 44 60 

Linda Van Pamel 32 60 

   Karabijn Opgelegd jeugd 
  Rémi Van Hauwaert 37 80 

   Pistool 
  Frédéric Vukojevic 36 60 

Jan Gheleyns 7 20 

Sabine Dendooven 4 20 

Maxim Verstraete 3 20 

Rani De Zaeyer 0 20 
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We hadden afgesproken om 19u30 aan het 

concertgebouw. Vandaar trokken we met de 

groep naar het Albertpark. Daar werd goed 

gekeken naar de nieuwe rage de “fidget 

spinners”.  Na goed bekijken en vergelijken 

kocht Ine haar exemplaar in de clubkleuren. 

Op het eind van het park begonnen ze dan aan 

de attracties. De AirMax was voor sommige een 

toffe attractie. Op de terugweg naar het Zand 

hadden sommige zin in een ritje op The Wild 

Mouse. Het schietkraam op het Zand kon 

natuurlijk niet voorbij gelopen worden. De 

pijpjes vlogen in het rond. 

Op het beursplein stond de Take Off die is ook 

elk jaar geliefd. Sommigen gingen intussen naar 

het pistoolkraam waar Jan Gheleyns op een haar 

na perfect geschoten had. 

Nu was het toch tijd voor een hapje en een 

drankje. En zo werd er nog gezellig nagepraat 

over de gezellige avond. 

Bedankt voor de aanwezigen. 



  

 

VRIELYNCK ERIK 

0476 52 05 58 

RIK ANTIEK 



 



 

  

Op zaterdag 20 mei kregen we bezoek van 

schuttersclub ’T Loodje uit Herent. Ze werden 

met open armen ontvangen in onze club. 

Iedereen was goedgemutst en de sfeer zat er 

meteen in. Omstreeks 10 u werd er een 

wedstrijd geschoten. Voor de hongerigen 

waren er pistolets en lekkere croque 

monsieurs. Omstreeks 14u trokken we dan het 

centrum in en bezochten we het 

chocolademuseum. De gidsen vertelden ons 

alles over chocolade van begin tot einde. Na 

afloop kreeg iedereen een half kilootje mee. Als 

je weet dat chocolade gezond is als je er 7 gram 

per dag van eet dan ben je 71 dagen zoet!! 

Omstreeks 19u verzamelden we terug in ons 

clublokaal voor de aperitief en een lekkere 

maaltijd. De prijzen werden uitgereikt en er 

werd gul met complimentjes voor beide clubs 

gestrooid. Er werd meteen ook beslist om 

volgend jaar een bezoekje aan Herent te 

brengen. Het was een leuke kennismaking met 

toffe ervaren schutters. We kijken al uit naar 

volgend jaar. 
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  COOPMAN MOTORS & 

SCOOTERS 

OPEN elke dag van 8.30 – 12u en  

13.30 – 18u30.  

Gesloten de zaterdag om 16u tot 

maandag 13u30. 

Torhoutse Steenweg 189A – 8200 Brugge 

050/39.04.63 

www.coopmanbikes.be 

coopmanbikes@telenet.be 

http://www.coopmanbikes.be/


 

  

Tom en Sabine Vandewiele – De Bondt 

Gistelse Steenweg 348, 8200 St. Andries Brugge 

Tel: +32(0)50 38 64 62 

E-mail: info@closdumidi.be 

Website: www.closdumidi.be 

 

Maandag en dinsdag open tot 14 uur 

Woensdag GESLOTEN 

Donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag 

 open van 11u tot … 

mailto:info@closdumidi.be
http://www.closdumidi.be/
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Karabijn 
 

Gem. Reeksen 

Cat I  
   Cyril Jonniaux 
 

199,98 13/20 

Ine Verschragen 
 

197,39 13/20 

Emiel Van Hauwaert 
 

193,30 01/20 

Glenn Dierickx 
 

187,61 09/20 

Monika De duytsche 
 

185,34 07/20 

Jan Gheleyns 
 

180,87 03/20 

    Cat II 
   Maxim Devolder 
 

192,16 07/20 

Daan Vandenbroele 
 

187,19 06/20 

Bertil Van Hauwaert 
 

187,18 03/20 

Bran De Witte 
 

186,24 14/20 

Jan Huysman 
 

178,30 01/20 

    Cat III 
   Ricardo Van Pamel 
 

171,00 10/20 

Bruno Van Rolleghem 
 

162,80 01/20 

Brent Vandenbroele 
 

159,15 02/20 

Gerard Vandecasteele 
 

156,29 08/20 

Pascal Geerolf 
 

152,71 17/20 

Barbara Debruyne 
 

152,15 01/20 

Stefanie Debruyne 
 

151,21 08/20 

Egon Blondeel 
 

148,10 01/20 

Niels De Witte 
 

133,70 06/20 

    Opgelegd Zittend 
   Peter Koning 
 

202,83 11/20 

Jan Gheleyns 
 

197,21 08/20 

Valerie Willems 
 

195,83 10/20 

    

    



 

 

 

  

Vrielynck Erik 

0476 52 05 58 

RIK ANTIEK  
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Wim De Moor 

 
194,89 12/20 

Sabine Dendooven 
 

194,10 04/20 

Linda Van Pamel 
 

191,54 15/20 

Jan Huysman 
 

189,89 07/20 

    Opgelegd Staand 
   

Peter Koning 
 

202,32 10/20 

Sabine Dendooven 
 

196,30 01/20 

Valerie Willems 
 

182,95 02/20 

Jan Huysman 
 

172,50 01/20 

Eddy Blondeel 
 

162,30 01/20 

    
Pistool 

 
Gem. reeksen 

Cat I 
   Valerie Willems 
 

176 04/20 

Stephen Evans 
 

170 12/20 

    Cat II 
   Frédéric Vukojevic 
 

177 08/20 

Jan Gheleyns 
 

167 09/20 

    Cat III 
   Sabine Dendooven 
 

147 05/20 

Cyril Jonniaux 
 

147 01/20 

Glenn Dierickx 
 

138 04/20 
 

   

    

    

        
    

    

    

    

    



 

  

Drop de uitslag van het kruiswoordraadsel in het bakje voor 

15/09/2017.  Uit de goede antwoorden zullen we een winnaar 

trekken en die ontvangt 5 bierbonnen 



 

  

Oplossing april: ROULETTE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Bij ons kan u terecht voor de plaatsing, vervanging en 
het onderhoud van uw centrale verwarming. 
Daarnaast bieden wij ook een totaaloplossing aan voor 
volgende werken: 

 alternatieve energie: plaatsen van zonneboilers 
& warmtepompinstallaties 

 sanitairwerken: plaatsen van sanitaire 
installaties, opsporen en dichten van lekken, … 

 platte daken: herstellen & aanleg van platte 
daken. 

 vloerverwarming: installatie van 
vloerverwarming 

 

www.brugsevlam.be   
 

  info@brugse vlam.be 
 

Camiel Van de Busschestraat 24, 8310 Assebroek 
 

0479/372 996   0495/218 318 
 

Sanitair en Verwarming 

http://www.brugsevlam.be/
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Op 3, 4  en 5 juni 2017 kreeg ik de kans deel te 

nemen aan de Intarso Reflex Shooting Cup te 

Genk, meteen mijn eerste ervaring met een 

internationale wedstrijd. Na enkele weken 

voorbereiden en veel trainen was het zover en 

begon ik samen met ‘Walther’ m’n rit naar het 

“Verre Oosten”. De eerste dag was het voor mij 

toch even wennen aan de sfeer die er heerst op 

een dergelijke wedstrijd. Iedereen was zeer 

geconcentreerd en het viel me op hoe iedereen 

zich op zijn eigen unieke manier begon voor te 

bereiden op zijn wedstrijd. Zelf liep ik er nog wat 

onwennig bij, maar desondanks had ik er wel 

veel zin in.  

Helaas was mijn eerste wedstrijd wat minder. De 

twijfel sloeg heel even toe. Was dit waarvoor ik 

getraind had? Dit moest toch beter kunnen? 

Hoe kwam dit?  Was ik hiervoor wel goed 

genoeg? Heel veel tijd om te blijven piekeren 

was er niet. De volgende ochtend stond al heel 

vroeg een nieuwe wedstrijd op het programma. 

Met de tips en adviezen van m’n trainer in mijn 

achterhoofd vatte ik toch vol goede moed mijn 

tweede wedstrijd aan. Ik wou immers mijn best 

blijven doen en vooral, genieten van deze mooie 

ervaring.  

 



  

En genieten deed ik tijdens mijn tweede wedstrijd! Het 
werd meteen een persoonlijk record. Uiteraard was ik hier 
heel tevreden mee. Blij dat ik niet heb opgegeven, blij dat ik 
hieraan mocht deelnemen, en blij dat mijn trainingen 
effectief hadden opgebracht. Dit was waarvoor ik gekomen 
was! Het viel me op hoe 
 de vermoeidheid na 
 deze tweede wedstrijd 
 me plots overviel.  
Maar we moesten nog 
eenmaal doorbijten.  
Ook op pinkstermaandag 
was er immers nog een 
wedstrijd gepland. Deze 
laatste was geen record meer, maar niettemin een goede 
wedstrijd waarvan ik ongelooflijk heb genoten.  
 

Het was voor mij een weekend om nooit meer te vergeten. 

Hoe mooi het is om met allemaal gelijkgezinden op een rij 

te staan. Elk geconcentreerd op zijn eigen wedstrijd. Elk 

genietend van dezelfde passie. Ik heb zowel tijdens mijn 

wedstrijd als tussen de wedstrijden zeer veel bijgeleerd. 

Allemaal lessen die ik meeneem om te blijven werken aan 

mijn droom als karabijnschutter. Met mijn oprechte dank 

aan Sint Pieters Roos om te helpen bouwen aan onze 

dromen! 

 



 

 

  

VAN NIEUWENHUYSE 

PASCAL 

ALGEMENE BOUWWERKEN 

0475 91 20 97 

PASCAL.VAN.NIEUWENHUYSE1@telenet.be 

www.pascalvannieuwenhuyse.be 

www.bouwwerkenvannieuwenhuyse.be 

 

mailto:PASCAL.VAN.NIEUWENHUYSE1@telenet.be
http://www.pascalvannieuwenhuyse.be/


 

  

 

 

 

 

Baron Ruzettelaan 78                                   8310 Assebroek   

 050/50 00 25                                              info@inte-tinte.be 
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Vrijdag 26 mei was het terug het moment om 

de mooiste roos van allemaal te schieten. 

Bertil Van Hauwaert deed dit met karabijn hij 

schoot een  10,9 met afwijking (0.12) 

Sabine Dendooven deed dit met pistool 

Zij schoot een 10,4 

Dikke proficiat aan beide schutters 
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Woensdag 12 juli gaan we naar de kijkuit in 

Beernem voor een gezellige namiddag  

 

 

 

 

 

Iedereen mag mee 

We vertrekken vanuit de club om 13 uur stipt 

met de fiets richting Beernem 

Daar doen we highland games 

Dan keren we met de fiets terug naar de club 

daar eten we met z’n allen een lekkere 

braadworst in een broodje 

Nadien doen we nog enkele activiteiten 

aangepast aan het weer. 

Intussen kunnen jullie de luchtmatrassen 

installeren en een gezellige plaats zoeken om te 

slapen in de schieting 

S’morgens ontbijten jullie samen met de 

verantwoordelijken 



 

 

  

Uit sympatie 
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Een weekend vol ontspanning en 

plezier 
 

Vrijdag 25 augustus 
Verrassingsschieting 

Inleg 5€ 
 
 

Zaterdag 26 augustus 
Fotozoektocht in het mooie Brugge 

Start om 13u30 aan de club 
Leden en Ereleden 15€ 

Niet leden 25€ 
 
 

Zondag 27 augustus 
Onze jaarlijkse BBQ 
Volwassenen €17 

Kids €11 
 

Jullie komen toch allemaal!!!!!!! 

Breng de zaterdag en zondag gerust 

vrienden of familie mee 

 



 



 

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


 

  
Juli 
 

woensdag   5/07 training  
vrijdag   7/07 wedstrijd 
woensdag 12/07 training 
vrijdag 14/07 wedstrijd 
woensdag 19/07 training 
vrijdag 21/07 wedstrijd 
woensdag 26/07 training 
vrijdag 28/07 GESLOTEN 
 
 
Augustus 
 

woensdag 02/08 sprangeschieting  
                                            jeugd/ training om 20u 
vrijdag 04/08 sprangeschieting 
woensdag 09/08 training 
vrijdag 11/08 wedstrijd 
woensdag 16/08 training 
vrijdag 18/08 wedstrijd 
woensdag 23/08 training 
vrijdag 25/08 Schuttersfeesten 
zaterdag 26/08 Schuttersfeesten 
zondag 27/08 BBQ 
woensdag 30/08 training K
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  September 

 

vrijdag 01/09 wedstrijd  

woensdag 06/09 training 

vrijdag 08/09 wedstrijd 

zondag 10/09 Dag van de Brugse 

   sportclubs op ‘t Zand 

woensdag 13/09 training 

vrijdag 15/09 wedstrijd 

woensdag 20/09 training 

vrijdag 22/09 wedstrijd 

woensdag 27/09 training 

vrijdag 29/09 Leeuwenschieting 

 

 

Selectie beker van Vlaanderen 

Luchtkarabijn - luchtpistool 

24 juni of 9 september 
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Duvivier-Motronic, uw partner in aandrijftechnologie. 

Het herstellen en verdelen van een breed gamma aan elektro-
motoren, motorreductoren, pompen, frequentiesturingen en de 
bijbehorende toepassingen, vormt de corebusiness van het 
bedrijf. 

Wij zijn open van maandag tot vrijdag van 8u tot 18u. 

 



 

 

 

  

VERZEKERINGEN 

RECORD BANK 

LENINGEN 

Brugse Steenweg 96 
8000 Brugge 
050/33 55 55 

info@rdc-brugge.be 
 
O.NR. 0459344191                  C.D.V. NR. 14183 



 

                              Algemene 

                                 Bouw- 

                            onderneming 

 

Lothar Boerjan BVBA 

Velodroomstraat 108 

8200 Sint Andries 

 

050/37 32 22 

0474 77 64 28 

 

 

 

  



  

  

KBC Brugge-Assebroek 

Bossuytlaan 1 

8310 Assebroek 

tel. 050 46 18 50 

fax. 050 46 18 51 

brugge.assebroek@kbc.be 
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DIE GOEDE OUDE TIJD 

Naar een rommelmarkt geweest, wat klinkt als 
een  verschijnsel uit voorbije tijden nu je alles op 
Kapaza.be, Catawiki of eBay.com. kunt vinden. 
Toch is dat niet hetzelfde. De doelgerichtheid van 
zo’n zoekertjessite is minder charmant dan de 
toevallige vondst die geloof ik serendipiteit (iets 
toevallig bruikbaars vinden, waar je niet op 
gerekend had, terwijl je op zocht bent naar totaal 
iets anders) wordt genoemd. Het verschil is 
vergelijkbaar met de vrouw van je leven 
aantreffen op een datingsite of op een 
dinsdagavond op bus 1 richting Assebroek. 

Ik was aan het neuzelen tussen vergeelde strips 
en tinnen sierschalen, toen ze daar opeens stond: 
een klok die ik herkende uit schimmige tijden. 
Van toen ik “pekkels en marbels” op zak had en 
met grootmoeder op bezoek moest bij Stella de 
Kraaie. Hoe Stella eruit zag ben ik al een beetje 
vergeten, maar des te beter herinner ik mij de 
klok, in die bevroren living die men alleen betrad 
als er bezoek kwam (o heerlijk achterhaald woord 
dat overkomste werd genoemd). 

Ze had de kleur van goud en pronkte onder een 
glazen stolp. Dat op zich was al bijzonder, maar 
wat mij werkelijk fascineerde waren de vier 
koperen ballen die, als testikels van de tijd, 
bezuiden de wijzerplaat heen en weer wiegelden, 
langzaam en hypnotiserend. In tegenwijzerzin tot 
aan het rustpunt, waar ze even stil hielden om   



 

  

dan - tik - de andere richting uit te draaien, tot stilstand te 
komen en - tak - weer terug. Betoverender had ik het 
verstrijken van de tijd nooit gezien, te meer omdat het 
raderwerk in al zijn naaktheid zichtbaar was in de stofvrijheid 
onder die stolp. Ademloos bleef ik kijken, in mijn herinnering 
wel een uur lang, hoewel een uur lang is, om te vertoeven in 
ademloosheid, op blote knieën op een stoel. De woonkamer 
leek diep onder de zeespiegel gelegen en werd omspoeld 
door licht met de kleur van zeewieren, terwijl mijn 
grootmoeder met Stella de Kraaie roddelde over het dorp en 
de wereld daarbuiten, waarin alles wat gevaarlijk was nog ver 
van huis gebeurde. 

Nu stond hier zo’n identieke klok onder een intacte stolp te 
glanzen in de spaarzame zon. 

“Wat moet dat ding kosten?” wees ik eigenaar van de 
uitgestalde waren, met de wereldwijze achteloosheid die ik 
mij probeer aan te meten ten aanzien van loodgieters en 
marktkramers. Tevergeefs, ze zien toch direct wat voor vlees 
ze in de kuip hebben: dat van een lichtschuw bureauventje. 
“Veertig euro”, zei de man, in het Nederlands met een accent 
uit ruigere oorden. De prijs viel mee, voor een icoon uit mijn 
kinderjaren. “Dertig” antwoordde ik niettemin zuinig. 

De man trok een gezicht dat deed denken aan medicijnen 
tegen constipatie die niet erg werkzaam bleken. “Dan leg ik 
erop toe”, zei hij klaaglijk. “Ik zal er eens over nadenken”, 
mompelde ik, en wilde al wegwandelen toen hij mij terugriep. 
We leven lang genoeg om de regels van het spel doorgrond te 
hebben. 

“Dertig euro is ok”, zei de man, en voegde mij nog wat 
vriendelijke uitleg toe over mijn aanwinst. 



 

  

Dat ze anniversary clock of 400 dagenklok wordt genoemd, 
omdat je ze maar één keer per jaar hoeft op te winden. 
Sommige koppels doen dat op hun huwelijks verjaardag - een 
gebruik waarvan ik niet goed weet of ik het romantisch vind of 
kinderachtig. 
Met een plastic zak aan elke kant van het stuur, één van de 
Wibra en één van de Zeeman,  fiets  ik huiswaarts. Ik 
installeerde de verjaardagsklok waterpas op de kast, naast een 
Brugs bord. Als je iets tweedehands koopt, ga je er min of 
meer van uit dat het met mijn  verborgen gebrek behept zal 
blijken. Maar mijn klok werkt en houdt perfect de tijd - 
vertrouwen hersteld in de mensheid. Als de waanzin van de 
dagen mij overmand, kijk ik vijf minuten naar haar kalmerende 
bewegingen. Er komt dan rust over mij die grenst aan geluk. 
Noem mij een simpele duif, maar ik ben blij dat ik het 
vermogen niet heb kwijtgespeeld om, ter hoogte van de derde 
leeftijd, enthousiasme te voelen voor dingen die onmodieus 
zijn en van generlei waarde voor de economie.  
“Doordenkertje”, moesten we nu naast ieder scherm in onze 
schietstand zo’n klokje zetten, zouden de schutters veel meer 
tot rust komen denk ik, bij het zien dat ze 200, 400, 600 
(karabijn), 180, 360, 550 (luchtpistool) met rasse schreden 
naderen! 

 



  



 


