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Nadat iedereen ‘s morgens in hun tuin eieren zocht, waren ze
toch wel nieuwsgierig of de paashaas ook in de violierstraat
gepasseerd was.
En ja hoor, natuurlijk had de club het één en ander ontvangen.
Alleen werden de beloningen niet in “den hof” gelegd, ze
moesten er wel degelijk een inspanning voor leveren. Rond 17u
gaven onze allerkleinsten het startschot. Een waaier aan
verschillende schiet-opdrachten moesten uitgevoerd worden
waaraan dan natuurlijk weer punten gelinkt waren. De kinderen
hadden er de grootste lol in en de ouders mochten achteraf ook
eens tonen of ze wel even goed konden schieten als hun jonge
spruiten. Achteraf kreeg de jeugd wel allemaal dezelfde zak met
massa’s lekkers.
Tegen 19u30 mochten dan de volwassenen hun kunsten
demonstreren op de liggende wip. Met een 30-tal reeksen
mochten we weer spreken van een geslaagde opkomst. Zoals al
jaren het geval is ging ook nu weer iedereen met prijzen naar
huis. Van chocolade-eieren over pannenkoeken tot zelfs kippen
en konijnen, de blije gezichten vertelden ons dat het bestuur
weer zijn beste beentje had voorgezet.
Tot een volgende fun-shooting.
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Fernand De Jonghe en Eddy Ranson
Onze club groeit de laatste tijd constant en daar
zijn we uiteraard heel blij mee. Maar het
onvermijdelijke gebeurt natuurlijk ook.
Helaas moesten we in korte tijd van 2 iconen van
Sint-Pieters-Roos afscheid nemen.
Met Fernand De Jonghe en Eddy Ranson verloren
we meer dan 50 jaar rood-witte ervaring. Beide
mensen hebben elk op hun eigen manier hun
stempel gedrukt op de geschiedenis van de club en
de schuttersport in Brugge. We zullen hen nooit
vergeten.
Via deze weg wensen we ook de hele familie
sterkte toe in deze moeilijke tijden.
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Op zaterdag vertrokken we weer gepakt en gezakt en met
een grote jeugddelegatie richting Mechelen voor de
jaarlijkse paasschieting. De rood-witte brigade
overspoelde de polderstraat met de overduidelijke
intentie te tonen dat ze in de violierstraat weten wat
schieten is.
Na een wedstrijd van 30 of 60 schot, naargelang de
categorie, volgde nog een verrassingswedstrijd van 10
schot. Achteraf werd iedere schutter beloond met een zak
lekkere chocolade-eieren. Al onze schutters hadden hun
beste beentje voorgezet en hadden zich vooral weer goed
geamuseerd.
Het VSK had er dit jaar ook voor gezorgd dat de
begeleiders zich ook nog eens konden uitleven. 5schotjes
met het karabijn op de kleppen en 10 schoten met een
pistool op iets wat constant bewoog. Niet gemakkelijk
zulle, maar wel geestig.
Wij danken iedereen die onze club vertegenwoordigde.

Als grootste club van Brugge konden we natuurlijk dan ook
niet ontbreken op het Brugs kampioenschap.” Noblesse
oblige”. Met 22 reeksen op 69 hebben we dan ook onze
rol meer dan vervuld, en dan nog te weten dat we niet
eens op volle sterkte stonden.
Maar aantallen zeggen niet alles. De kwaliteit is toch ook
een belangrijke factor. We wilden natuurlijk ook Brugse
kampioenen. Johan, Isabelle, Jeroen, Valerie, Bouke en
Rani konden zich terecht kronen tot Bruges Best, proficiat.
Daarnaast waren ook veel medaille plaatsen ons deel.
Kathleen en Davy wonnen hun categorie. Daan en Daniel
grepen het zilver, en Jan, Monika en Brent trokken de
bronzen medaille aan.
Iedereen
bedankt
onze
club
weerom
te
vertegenwoordigen.

Na de successen op provinciale kampioenschappen mocht
onze jeugd een keer tonen wat ze waard waren op een
hoger niveau. De Vlaamse kampioenschappen in
Mechelen werden de volgende uitdaging. 11 schutters
namen de handschoen en het wapen op.
De strijd was hard en intens maar de uitslagen logen er
niet om. Voor sommigen was dit de eerste afspraak en de
zenuwen gierden dan ook door hun jonge keeltjes.
Normaal, want de meesten onder ons kennen intussen al
dit fenomeen. Anderen kunnen de zenuwen al wat meer
de baas en kunnen dan ook wat beter op hun punt
getaxeerd worden.
Jeroen, Birgen en Maxim De Volder bewezen dat ze al op
een redelijk niveau vertoeven maar konden dit nog net
niet in medailles omzetten. Al zijn we er zeker van dat mits
wat goede begeleiding dit op de Belgian Open wel zou
kunnen leiden tot succes. Een 4de plaats was dan ook een
goede uitslag.
Yumi en Bertil bewezen met zilver en brons dat ze
constant aan het groeien zijn en doen ons dromen van
mooie tijden in de nabije toekomst. Doe zo voort
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Wat zou het bevorderlijk zijn voor het geestelijk welbehagen:
je met de auto naar het werk begeven of met het openbaar
vervoer? Ik vraag het mij af, in een groezelige bus gezeten die
af en toe zo’n portie perslucht laat ontsnappen waarvan
passanten zich het apenzuur schrikken. Nooit geweten
waartoe dat dient en of de chauffeurs hun moment kunnen
kiezen, bij wijze van grap of als zij iemand voorbijrijden
waarvan het gezicht hun niet bevalt.
Soms neem ik de bus dwars door Brugge, het is een les in
straatwijsheid de mij helpt niet van de werkelijkheid te
vervreemden, als blanke, heteroseksuele, redelijk opgeleide
en zelf afwassende man. Ik hou ervan mijn glanzende cocon te
verlaten en stampende vehikels te betreden vol onverschillige,
gefrustreerde,
behulpzame,
lookof
alcoholkegels
verspreidende en een enkele keer zelfs adembenemende
medemensen.
Bij de halte aan het Zand stapt een jongere op met een knoert
van een koptelefoon op de oren. Sennheiser, staat erop te
lezen, wat ik altijd een merknaam heb gevonden, die van
degelijkheid is doortrokken. Waarschijnlijk iemand die dat
ding professioneel nodig heeft denk ik onwillekeurig. Al heb ik
inmiddels al duizenden jongeren met koptelefoons gezien op
de gekste plaatsen. Helemaal wennen doet het nooit, want ik
stam nu eenmaal uit een tijd waarin koptelefoons niet in het
straatbeeld pasten. Bij een volgende bushalte aan het station
staat een zwarte vrouw van verbluffende schoonheid. Haar
huid heeft de glans van een kastanje die pas is ontbolsterd.

Blanke mannen in te korte zomerhemdjes werpen schuwe
blikken in haar richting, zo’n verstedelijkt savannemeisje
spreekt tot de verbeelding van velen. Voorbij het station
hebben vandalen op de nog staande verkiezingsborden lange
wimpers bijgetekend aan de ogen van Annick Lambrecht en
een Hitlersnor voor Renaat Landuyt. Ik weet niet of ik dat
grappig moet vinden of treurig. Nog een beetje verder stapt
een man op (rond de tachtig jaar), die ik toevallig ken, met
een paardenstaart. Stiekem zag ik hem bij nacht in zijn kelder
zwarte missen vieren waarbij maagden geofferd werden aan
wezens met gevorkte staarten. Achteraf hebben ze de man op
niet veel kunnen betrappen dan het cultiveren van een
paardenstaart op gevorderde leeftijd. Ondertussen heb ik
vernomen dat de man onlangs dood gevallen is. Godverdoeme
schijnt hij nog gemompeld te hebben voor hij viel. Niemand
kon uitmaken of die vloek misschien een uiting van verbazing
inhield over de aanblik van de almachtige. Het was in elk geval
een krachtig laatste woord. Ik heb eens gelezen dat Thomas
Edison schijnt gezegd te hebben voor hij heenging: it’s very
beautiful over there.
Men is het er niet over eens of hij daarmee het hiernamaals
bedoelde of het uitzicht van het raam ...

Om een bepaald niveau te bereiken in een sport bestaan er twee
manieren: men kan het DOEN en men kan het LEREN. Veel
sportlieden zien niet duidelijk het verschil tussen die twee
methodes, en dat leidt vaak tot een stagnatie in de ontwikkeling van
de schutter of tot bittere ontgoocheling en opgave.
Schieten is een individuele sport. Op de plaats van actie, de
schietstand, staat de schutter er alleen voor: de schutter met het
sportwapen en de munitie aan de ene kant, de schijf aan de andere
kant. Wat de schutter er van terecht brengt is een gevolg van een
groot aantal factoren:
Wat zijn de mogelijkheden van de schutter?
Wat zijn de mogelijkheden van het systeem wapen en munitie?
In wat voor een toestand bevindt de schutter zich?
Kan hij of zij de gedachten er bijhouden?
Enz…
Een schutter is iemand die weet hoe een sportwapen vast te
houden, en die soms zeer respectabele prestaties neerzet, maar dan
op andere momenten de mist ingaat.
Een goede schutter is iemand die altijd op een respectabel niveau
presteert, ongeacht alle andere factoren.
Een topschutter is een goede schutter die op vooraf bepaalde
momenten, de grote wedstrijden, uitzonderlijk kan presteren. Het
ligt in ieders bereik een goed schutter te worden maar er moet aan
gewerkt worden.
De meeste clubs hebben een programma voor het opvangen van
nieuwe leden. Meestal wordt hen een vorm van initiatie
aangeboden. Deze dienstverlening berust gewoonlijk op de inzet
van vrijwilligers. In weinig clubs staat de functie van initiator,
jeugdsport coördinator, instructeur
B,trainer B, trainer A,

ingeschreven in de organisatietabel en dat is jammer want deze
mensen leveren uitstekend werk: zij maken de jonge of beginnende
schutter wegwijs in de sport en leren hem de basisprincipes aan. Zij
beschikken gewoonlijk over een schat aan ervaring en delen die dan
ook bereidwillig mee aan de beginneling.
Na deze eerste, begeleide, periode komt de schutter gewoonlijk in
de kou te staan en daar zijn twee redenen voor. Een eerste reden is
dat er verder geen structuur bestaat om gevestigde schutters te
begeleiden. Buiten enkele sporadische raadgevingen van schutters
die reeds verder gevorderd zijn, is er geen verdere opleiding, geen
verdere begeleiding. Deze tekortkoming verhelpen is de taak van de
clubs en de federatie. Een tweede reden, en dat misschien de
belangrijkste, berust bij de schutter zelf. De meeste mensen
beginnen inde schietsport met een duidelijk omlijnd idee en
gewoonlijk zijn ze daar moeilijk vanaf te brengen. Zij staan absoluut
niet open voor de inbreng van iemand anders. In ieder leerproces is
een goede communicatie de basis van alles. Maar om een goede
communicatie te hebben zijn er twee zaken nodig: iemand die de
informatie ter beschikking stelt (de mede schutter, de trainer), en
iemand die bereid is die informatie te ontvangen (de schutter zelf).
Een eerste vereiste om een goede schutter te worden is kunnen
luisteren en kunnen observeren en de zo opgedane kennis op een
verantwoorde manier zelf toepassen. Een schutter die zich open
stelt voor de raad van anderen heeft reeds een belangrijke stap
gezet. De is de methode van het LEREN.
Naast het opdoen van de nodige kennis is het noodzakelijk
voldoende te oefenen. Hier loopt het gewoonlijk totaal verkeerd. De
meeste schutters komen op de schietstand, duwen op de knop en
beginnen er op los te vlammen. Meestal een schotje of dertig en
de kous is af. Na het schieten is de beoordeling rap gebeurd: men
telt de punten en dat is dan de indicatie van de prestatie. Het zijn
gewoonlijk ook die mensen die men hoort vloeken als er een slecht
schot valt en gewoonlijk is dat de fout van het wapen, de munitie,

de gebuur, de vader of de moeder. Jammer dat zoiets juist hen
moest overkomen, zij die nooit fouten maken. Dit is NIET de
methode van het DOEN.
Men kan zelf trainen en verbeteren, en voor de goede manier kan
men gewoon eens te rade gaan bij andere sporten. Laten we het
voorbeeld nemen van voetbal: ieder training begint met een
opwarming: enkele rondjes lopen, wat pompen, buikspieren.
Vervolgens worden wat technieken herhaald en vervolmaakt:
sjotten naar het doel, dribbelen, bal stoppen, enz. Dan volgt wat
samenspel, dit kan eventueel een korte match zijn. Er komt nog wat
uithouding bij kijken: lopen met bal aan de voet, langloop. Een dan
komt men weer tot rust: de cool-down.
Geen enkele goede voetbaltrainer zal het in zijn hoofd halen om op
de trainingen alleen maar de spelers in twee groepen te verdelen en
tegen elkaar een match te laten spelen, week in week uit.
Een training bij het schieten zou er hetzelfde moeten uitzien als een
goede voetbaltraining. Als opwarming kan men wat stretching
inbouwen: kort inwerken op de spiergroepen van de romp, de
benen en de schouders. Vergeet ook de nek, de vingers en de hand
niet. Ik heb het nog maar weinig schutters zien doen, als het
opgelegd wordt tijdens de training wel, maar als het op initiatief van
de schutter moet gebeuren….
Als overgang naar de technische training kan men wat droog trainen
en schieten op een witte schijf. Vervolgens kiest men een
onderwerp: actie op de trekker, het vastnemen van het wapen, de
houding, niet te lang mikken, correcte houding van het hoofd,
concentratie op de korrel, een correct mikbeeld, het namikken, enz.
en voert het onderwerp een vooropgesteld aantal malen uit. Vb.
twintig schot met het telkens opnieuw correct vastnemen van het
wapen, twintig schot niet langer dan 6 seconden mikken, enz. Hier
worden geen punten geteld. Vervolgens kan men enkele schoten
(bv. 15) voor punten inlassen en daar proberen zo goed mogelijk te
schieten. Hier worden de punten geteld als evaluatie. Wil men wat

uithouding cultiveren dan moet het aantal schoten op een training
minstens twee maal het aantal schoten van een match zijn. Dat is
de methode van het DOEN.

24 oktober 2014, bij de meesten staat deze datum al
dik met rood omcirkeld. Het zal er rapper zijn dan we
kunnen vermoeden.
Het huidig bestuur heeft al menig uurtje vergaderd,
massaal voorbereiding getroffen en massa’s ideeën
gespuit. Het is misschien op het veld nog niet echt
zichtbaar, maar we liggen op schema. Hoe dan ook,
we beseffen zeer goed dat we het niet alleen kunnen.
Binnenkort beleggen we dan ook een vergadering
met alle mensen die een handje willen toesteken.
Wat kan je nu al doen ? Om de zaal schietklaar te
maken moet veel gebeuren. Matten leggen, nadars
en stoelen voorzien, standen opstellen, camionetten
huren om dingen bij te halen enz…. Deze dingen
moeten gefinancierd worden. Ken je eventueel
bedrijven die bereid zijn om het Belgian Open te
helpen sponsoren, laat ons iets weten. Een
advertentie in het boekje komt op 50 euro of een
spandoek in de zaal is 150 euro.
Op vrijdag 24 oktober zal alles uiteindelijk opgesteld
worden onder leiding van de mensen van Meyton.
Mensen die hierbij kunnen helpen zijn hierbij
uiteraard van harte welkom.
Verdere informatie volgt in de eerstkomende weken.

