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De Schutter 2015-III 

De SKGV-gebeurtenissen van de afgelopen maand, voor zover inmiddels hier ter stede 

bekend.  Natuurlijk de Cup KKP en niet te vergeten de Jeugd. Voorts de definitieve verhoging 

van legeskosten voor de machtiging. R. 

 

Mededelingen Bestuur 

De Schutter wordt ook gepubliceerd op de site. 

Valleicup KKG op dinsdag 21 april 

Valleicup KKK op dinsdag 21 mei, opgave bij hvzanten@telfort.nl. Op 12 metyer knielend, 

op 50 meter liggend. Meerdere teams per vereniging mogelijk; drie schutters per team, 30 

schoten per schutter. 

 

Valleicup KKP 

De grote Finale werd op dinsdag 24 maart te Barneveld gehouden. Boze tongen beweren wel 

eens dat de Finale daar gehouden wordt, omdat de Barnevelders er steevast in de eerste ronde 

uitgeknikkerd worden. Dat was heel lang geleden misschien zo, maar inmiddels begint ook 

daar het nodige talent zich te roeren. In de voorronde zelfs een maximum score van 373 

punten! van Robin Top, Barneveld. 

De Finale tegenstrevers waren bekend, Scherpenzeel tegen Bennekom. Anders was het 

gesteld met de kleine finale. Barneveld had zich al lang een plaatsje in de kleine finale 

verworven en wachtte met spanning af wie haar opponent zou worden.  

 

     
gezellig rond de haard            de sportieve ploeg van Otterlo 

 

Ik laat Ad Verbeek zelf eerst even aan het woord: 

'De eerste ronde is “Frans Tromp” Hoevelaken  doorgekomen, omdat het team wegens een 

incompleet aantal deelnemende teams vrijaf had (6 i.p.v. 8 teams). Bij deze tweede ronde 

mailto:hvzanten@telfort.nl
http://www.skgv.nl/
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bleek echter dat genoemde vereniging geen team KKP voorhanden had en zich uit de 

wedstrijd heeft teruggetrokken.  

In deze ongebruikelijke situatie heb ik er voor gekozen om het afvallende team met de hoogste 

score uit de eerste ronde mee te laten strijden in de kleine finale.          

De Finale zal gaan tussen “Wilhelm Tell” uit Bennekom en “Scherpenzeel”. 

De kleine finale zal gaan tussen “De Eendracht” Barneveld en “Willem Tell” uit Otterlo.    

Duidelijk, Otterlo dus, een oude bekende met een aantal gedegen  en beproefde pistool-

schutters. De Dag kwam, en Otterlo was er prompt met vier man. Zo hoort dat. 

 

Het is de laatste jaren gebruikelijk om de 

wedstrijd op de elektronische banen te 

schieten. De Banevelders hebben er speciale 

schijven voor KKP 10 meter voor gemaakt. 

Falen van het systeem is daarmede 

uitgesloten; eventueel falen ligt meer op het 

schietpunt. Er stonden acht banen schot-

gereed; elke vereniging kreeg om en om de 

beschikking over twee banen. Er werd in 

twee series geschoten.  

In de eerste series werden de troefkaarten 

eigenlijk al uitgespeeld. De eerste twee 

Scherpenzeelse schutters namen al gelijk een forse voorsprong van zo'n 100 punten. Niet dat 

de anderen zo slecht schoten, alleen wat minder punten. 

Voor de tweede lichting viel er dan ook niet al te veel eer meer te behalen. Scherpenzeel ging 

onverdroten verder met punten sprokkelen, zodat zelfs hoge scores van de overigen geen 

zoden meer aan de dijk zetten. Kortom, Scherpenzeel wederom Kampioen 2015 op KKP.  

Er waren wat opmerkingen dat het op de elektronische banen toch anders schieten is. Zelfs de 

Barnevelders beaamden zulks, Terzijde, zij schieten zelf nooit elektronisch KKP 10 meter, 

altijd op schijven op de kleine baan. Het zou aan het licht kunnen liggen. Wel opvallend dat 

Scherpenzeel er dan geen last van heeft; voor zover bekend, schieten die ook nooit 

elektronisch. Zou het misschien dan toch ergens anders aan liggen? 

 

 
         De Kampioenen. Van li naar re: Mark Spee, Pim Haanschoten, Frank Niermeijer en John Baan 
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Waar het ook aan lag, niets stond in de weg om er een gezellige prijsuitreiking van te maken. 

Organisator en bevlogen aanjager Ad Verbeek verrichte de ceremonie. Het is een bijzonder 

mooie wedstrijd, alleen zo verschrikkelijk jammer dat de deelname (en de interesse?) de 

laatste jaren zo dramatisch is afgenomen. Daarover straks meer. 

Het was Ad een genoegen om de prijzen uit te reiken. Met name de Cup aan zijn thuisteam. 

Pim Haanschoten mocht namens de Kampioenen de Cup in ontvangst nemen. Zoals Ad 

stelde, 'ik hoor objectief te zijn, maar ik kan een glimlach van voldoening toch niet 

onderdrukken'.  En groot gelijk heeft ie, Scherpenzeel gelukgewenst. 

 
 

                 SKGV - FINALE   VALLEICUP   KKP 24-3-2015

Finale

1. Scherpenzeel 2. Bennekom

John Baan 341 Floris Vogelaar 301

Mark Spee 350 Dick Muller 309

Pim Haanschoten 329 Henk van de Vliert 349

Frank Niermeijer 369 Floris van de Vliert 340

1389 1299

Kleine finale

3. Barneveld 4. Otterlo

Robin Top 304 Wim Wagensveld 280

Cees van de Struik 265 Rog Overdijkink 294

Marco van Barneveld 353 Erick van Bommel 288

Evert van Veenschoten 319 Fred Wicherts 263

1241 1125  
 

 

Valleicup KKP 2016 

Maar nu de hamvraag, hoe gaan we verder met deze Cup? De belangstelling, en 

daarmee de deelname wordt elk jaar minder. Vorig jaar nog acht teams nu nog 

maar zes, en volgend jaar? 

Er zijn binnen de SKGV pistoolschietende verenigingen genoeg, maar waar 

blijven ze dan? Veenendaal, Driebergen, enz. ...... 

Of is het wellicht een idee om de wedstrijd  zoals bij KKG in poules te 

verschieten?  Suggesties graag, laat deze prachtige wedstrijd niet dood bloeden. 

 

 

DK VP 
VP staat voor Vrij Pistool. Voor de nieuwlichters onder u, het is een precisie-discipline op de 

50 meter, 60 schoten. Het spreekt dat slechts de allerbeste schutters 

hiervoor in aanmerking komen.  

In het verleden is nog wel eens een NK in Barneveld georganiseerd, 

maar over het algemeen beperkt het zich tot een DK. En ook de 

deelname daaraan is beperkt; deze is immers, zoals bij de meeste 

disciplines, omgekeerd evenredig met de moeilijkheidsgraad.  

Men hanteert bij dit onderdeel over het algemeen een speciaal enkelschots pistool, waarbij de 

hand geheel door de kolf wordt omsloten. De loop ligt daarbij vrijwel in het verlengde van de 

arm. Sommige dapperen proberen het met een ordinair KKP, zoals wij die ook kennen. Mag. 
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U vraagt wellicht waarom in Barneveld? daar deze discipline hier ter stede hoogst zelden 

wordt beoefend. De deelnemers geven unaniem zelf 't antwoord; de banen zijn perfekt voor 

deze discipline geschikt, qua belichting enz. Daarnaast bevallen ook de entourage en de 

autochthone (= uit deze contreien afkomstige, een zeldzaam soort tegenwoordig) Barneveldse 

vrijwilligers alleszins. Waarvan akte! 

 

     
links de DTC-P, Tjerk van de Wal 

 

De kennis ontbeert de Barnevelders voor deze wedstrijd, maar de oude afspraak is dat zij de 

banen beschikbaar stellen, en de voorzitter DTC-P, Tjerk van de Wal, de kennis. Zo krijgen ze 

daar onderling ook geen ruzie. 

 

Zeer opmerkelijk was het commentaar van twee schutters (familie van elkaar), dat de schijven 

niet gecentreerd zouden staan ten opzichte van het schietpunt. Vermoedelijk nog nooit 

gehoord van de zogenaamde nul-stelling. Ieder heeft er buitengemeen smakelijk om moeten 

lachen. 

Wat wordt er zoals geschoten? Het Nederlands rekord ligt op 575, maar wanneer de schutters 

op dit DK boven de 500 eindigen zijn ze al zeer tevreden. De deelname van buiten het distrikt 

was trouwens groter, dan van het distrikt zelf. Zou het aan de streek liggen?  

 

 

PROGRAMMA    REGIO MIDDEN - VELUWE EO    2015 

  

17 april  2015 vrijdag jeugd te Veenendaal 

 

21 april 2015 dinsdag Cup KKG kn te Barneveld 

 

12 mei 2015 dinsdag Cup KKK lg & kn te B'veld 

 

22 mei 2015 vrijdag jeugd te Hoevelaken 

 

26 mei 2015 dinsdag ALV 

 

  6 juni 2015 zaterdag Zomerwedstrijd  

 

12 juni 2015 vrijdag jeugd te Putten 

 

26 juni 2015 vrijdag bbq te Barneveld 

 

17 oktober 2015 zaterdag jeugd, bbq en 50m te B'veld 

 

17 november 2015 dinsdag ALV 
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10 t/m 13 november  Kampioenswedstrijd KKP 

 

19 november 2015 donderdag Finale KKP 

 

  2 februari 2016 dinsdag Cup liggend te Otterlo 

 

 

ALV KNSA D2 

Een gedegen  vertegenwoordiging van  ieder uwer besturen heeft deze ALV  op 27 maart te 

Apeldoorn bezocht. Voor de anderen hier een korte samenvatting;  er zijn een aantal 

interessante gegevens ter tafel gekomen, o.a. de thans definitieve - per 28 maart 2015 -  kosten 

voor uw machtiging. 

In deze vergadering werden o.a. de Jaarverslagen van de verschillende DTC's gepresenteerd.  

Resumerend is er door deze vrijwilligers in 

het afgelopen jaar enorm veel werk ten 

gerieve van de sportschutters verricht. Ook de 

namen van diverse aktieve SKGV-

verenigingen worden meerdere keren in de 

stukken vermeld. 

De huidige voorzitter, Mario Mesman, een 

aimabel man, treedt om gezondheidsredenen 

af. Het distriktsbestuur stelt als kandidaat voor 

de opvolging voor, Frits van Eck, de huidige 

penningmeester,een bekwaam en capabel man  

                             Mario Mesman        .                De uiteindelijke verkiezing zal plaats vinden op 

de  ALV van de KNSA op 30 april aanstaande te Papendal. 

De directeur Bondsbureau, Sander Duisterhof, gaf tenslotte nog een interessant overzicht over 

de basiscertificering. Van de 700 verenigingen zijn thans 567 basisgecertificeerd. Blijven over 

133 luchtverenigingen en 12 stichtingen, die niet gecertificeerd behoeven te worden. Voorts 

een aantal verenigingen waarvan de leden elders lid zijn, en ook geen certificering nodig 

hebben, zoals bijvoorbeeld de sv Arma.  Diverse verenigingen worstelden bij de certificering 

nogal met de Drank- en Horecawet, de Arbowet, de competitieverplichting en de ballotage 

van nieuwe leden. 

Blijven over een twintigtal verenigingen die in gebreke zijn gebleven, en die vermoedelijk 

problemen gaan krijgen met het verlengen van de machtigingen. 

 

Het basiscertifcaat is 4 jaar geldig. Tegen die tijd worden de verenigingen aangeschreven voor 

een vervolg. Tussentijds komt men wellicht eens kijken of alles nog via de certificering 

verloopt.  Toetsing door middel van  'n zogenaamde 'mystery gues'' (wij hebben daar een 

ander, minder vleiend woord voor) was men niet bepaald van gecharmeerd, met de 

herinnering aan de notoire onbenul Stegeman nog in het achterhoofd. De aanwezige 

verenigingen geven veruit de voorkeur aan openheid. 

 

In de periode 2013 - 2014 hebben 43 verenigingen voor de KNSA bedankt; voor het 

merendeel kleinere verenigingen die het voortbestaan de certificering niet meer de moeite 

waard vonden. Saillant detail: de 104 verenigingen van het Brabants Schuttersgilde zijn alle 

gecertificeerd, en hebben vervolgens op 27 december 2014 en masse bedankt. 

Voorts is de verhoging van de legesgelden voor machtigingen thans met ingang van 28 maart 

2015 een feit, waarbij de volledige tekst van de site van de KNSA hierna volgt. 

Leges wapenverloven verhoogd 

27 maart 2015 
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Al een aantal jaren geleden heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie aangekondigd de 

leges voor wapenverloven te zullen verhogen. Twee jaar lang is daarover met de KNSA en 

andere belangenorganisaties, zoals de KNJV en wapenverzamelaarsverenigingen, overleg 

gevoerd. Voor het aanpassen van de leges is een wijziging in de Regeling wapens en munitie 

noodzakelijk die vandaag 27 maart 2015 is gepubliceerd in de Staatscourant, en de Regeling 

treedt derhalve op 28 maart aanstaande in werking. U kunt de publicatie in de Staatscourant 

via de site van de KNSA downloaden. 

 

In de praktijk komt het erop neer dat het huidige tarief voor het verkrijgen en verlengen van 

een verlof, te weten € 10,00, wordt verhoogd. Voor het verkrijgen van een verlof zal met 

ingang van 28 maart 2015 € 65,00 moeten worden betaald en voor het verlengen van een 

verlof € 30,00.  

Een wijziging op het verlof, zoals het bijschrijven of afschrijven van een vuurwapen, wordt 

met € 15,00 belast. 

 

De KNSA is zich er terdege van bewust dat deze verhoging een aanzienlijke vermeerdering is 

van de huidige kosten. De KNSA is er zich anderzijds ook van bewust dat een verhoging, 

alleen al vanwege inflatiecorrectie in de afgelopen tientallen jaren, helaas onafwendbaar is. 

Het is goed dat de Minister niet heeft gevolgd het destijds door de Raad van Korpschefs 

uitgebrachte advies voor een tarief voor een verlofaanvraag, te weten € 189,00 en het 

verlengen daarvan van € 126,00.  

Dat zou, zoals het KNSA-bestuur eerder liet weten, een disproportionele verhoging zijn.  

 

In de strijd om de leges zo laag mogelijk te houden, heeft de KNSA zich vooral gericht op een 

niet te hoge prijs voor de verlenging van verloven, die immers jaarlijks terugkomt. En daar-

naast is vooral aandacht besteed aan dubbele kosten voor diegenen die behoudens een 

privéverlof tevens beheerder van een verenigingsverlof zijn.  

Op aandringen van de KNSA is om die reden, in artikel 50.a, lid 2 een bepaling opgenomen 

die erop neerkomt dat bij een tweede verlof slechts de administratieve kosten in rekening 

worden gebracht, te weten € 15,00. Dat bespaart vooral veel kosten voor schietverenigingen 

die veel beheerders voor een verenigingsverlof hebben. 

 

 

Jeugd te Driebergen 

Eindelijk eens een wedstrijd zonder kommer en kwel. De deelname aan deze vlotte en goed 

lopende wedstrijden is nog steeds overstelpend. Zal wel zijn, omdat het de jeugd is, die 

kunnen  - en niet te vergeten -  samen met hun ondersteunende begeleiders tenminste nog 

enthousiasme opbrengen. 

Driebergen ditmaal aan de lat, en wel op vrijdag 27 maart. Banen en - alcoholvrije - bar 

stonden weer gastvrij open. De deelname was uitstekend, maar liefst 45 man. 

 

      
drukte op de baan                                    concentratie bij 'pistool opgelegd 



8 

 

 

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen. 'Staand' was weer als vanouds voor Thamar 

Veerman, Driebergen,  met 82 punten; maar Glenn van Koot, Putten, zit hem dicht op de 

hielen.  

 

      
de allerkleinste                                    gestrenge controle 

 

'Staand opgelegd' begint bijzonder spannend te worden. De strijd gaat tussen Tim Verbeek, 

Scherpezneel, en Timo Dussenbroek, Driebergen. Tim werd nu met 89 punten de eerste, maar 

Timo zal dat ongetwijfeld niet op zich laten zitten. 

'Knielend' ook weer een Scherpenzeler.  Ze gaan vooruit daar; er zijn tijden geweest dat de 

naam Scherpezneel weinig bij de eersten voorkwam; maar het kan verkeren, zoals Bredero 

beweerde. Stijn van der Veen, eerste met 88 punten. Maar Mitchell Hurenkamp, 

Scherpenzeel,  en Martijn Termaat, Putten, spreken een hartig woordje mee. 

Bij  'Pistool'  ditmaal Stefan Stoffelsen, Scherpenzeel, met 88 punten nummer 1. Of dat zo 

blijft, is zeer de vraag; hij heeft in de vorige wedstrijden teveel punten laten vallen. Voorlopig 

zal hij aan Mark van Bemmel, Driebergen, een stevige concurrent hebben. 

Dan bij 'pistool opgelegd' weer eens een ander vereniging aan de trekker. Skylor van 

Dusschoten, Barneveld, op één na de kleinste schutter, maar zeker niet de minste, trekt 

onverstoorbaar baantjes van 83 punten. Daar komt nog eens een goed Vrij Pistool schutter uit. 

 

Natuurlijk, waar reikhalzend naar uit werd gezien, de prijsuitreiking voor de beste. Ditmaal 

verricht door Patrick Mijnhout. Overigens niet alleen voor de jeugd.   

Enigszins vilein hadden de Driebergers ook een wedstrijdje op poten gezet voor de 

begeleiders. Met pistool.  Er aan ontkomen was geen denken aan, geen optie, de big boss 

kwam hoogst persoonlijk controleren. Als consolatie-prijs een chocolade paasei, 

De volgende ontmoeting is te Veenendaal op vrijdag 17 april. 

 

 

Finale Cup KKG te Barneveld 

De Finale wordt gehouden op dinsdag 21 april 2015 te Barneveld, aanvang 19.30 uur. 

De volgende zes verenigingen hebben zich in de Finale geplaatst: 

     

    sv Ons Genoegen, Achterveld   

    sv Neerlandia, Ede 

    sv Scherpenzeel 

    sv Willem Tell, Bennekom 

    sv Frans Tromp, Hoevelaken 

    sv Willem Tell, Amerongen 

 

 
    ◄ de Cup staat al klaar voor de winnaar 
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                                          JEUGD  2015

De laagste serie vervalt in het eindklassement 31-03-15

NAAM VERENIGING Totaal 23-01-15 13-02-15 27-03-15 17-04-15 22-05-15 12-06-15

0 S'zeel B'veld D'bergen V'daal H'Laken Putten

37 41 41 36 38 34

56 10 STAAND VRIJ 8 13 13 10 11 8

Thamar Veerman Driebergen 162 78 80 82

Mark Huurneman Driebergen 154 76 45 78

Glenn van Koot Putten 160 82 76 78

Gomez Stuivenberg Driebergen 76 0 0 76

Jaimy Biesma Driebergen 101 48 53 27

Bert Heikamp Veenendaal 53 0 0 53

Roy Honders Veenendaal 65 0 65 0

Hidde Veer Veenendaal 134 77 53 57

Roelof Konter Driebergen 137 73 64 63

Rick Wortman Veenendaal 143 0 69 74

24 STAAND OPGELEGD 13 16 16 14 15 15

Jacco van de Bor Putten 164 81 79 83

Ricky Bouw Putten 140 67 73 0

Tristan Kingma Hoevelaken 141 63 58 78

Timo Dussenbroek Driebergen 175 88 86 87

Jesse van de Steeg Hoevelaken 138 78 60 52

Anouk Kleinveld Barneveld 157 0 82 75

Rutger de Koning Barneveld 163 0 76 87

Diederik van Eckeveld Scherpenzeel 81 0 81 0

Tim Verbeek Scherpenzeel 176 85 87 89

Marinus Velthuizen Scherpenzeel 73 0 0 73

Wilbert Velthuizen Scherpenzeel 56 0 0 56

Anthony van Manen Scherpenzeel 73 0 0 73

Jelle van Manen Scherpenzeel 65 0 0 65

Thomas de Wee Driebergen 67 0 67 0

Asya Özcan Putten 147 75 72 70

Erik Donselaar Scherpenzeel 160 81 79 0

Edgar Tomassen Putten 156 0 78 78

Fabian Gebbink Putten 113 0 53 60

Maarten Geleedst Hoevelaken 142 81 0 61

Rick Klok Scherpenzeel 141 0 57 84

Gerrianne van Winterswijk Hoevelaken 151 82 47 69

Ties Bouwman Hoevelaken 110 63 0 47

Vincent Zaal Veenendaal 153 76 57 77

Stein Advocaat Driebergen 127 71 0 56

11 KNIELEND 10 7 5 6 6 6

Mitchel Hurenkamp Scherpenzeel 173 86 87 0

Martijn Termaat Putten 173 86 78 87

Stijn van der Veen Scherpenzeel 172 84 0 88

Steven Boekhout Hoevelaken 161 82 64 79

Gernand ter Maaten Scherpenzeel 167 82 70 85

Derrick Rijksen Scherpenzeel 67 0 0 67

Joël Donken Scherpenzeel 156 65 76 80

Densie de Jong Veenendaal 153 79 74 58

Chiel van Wijk Driebergen 166 75 82 84

Daan Bos Hoevelaken 78 78 0 0

Menno van de Horst Scherpenzeel 144 63 60 81

6 PISTOOL 4 4 5 4 4 4

Stefan Stoffelen Scherpenzeel 173 76 85 88

Nick Sloezerwij Veenendaal 168 86 0 82

Henk van Eckeveld Scherpenzeel 157 0 81 76

Robin Kleinveld Barneveld 56 0 18 38

José van de Bovenkamp Barneveld 158 81 0 77

Mark van Bemmel Driebergen 179 88 91 0

1 PISTOOL OPGELEGD 2 1 2 2 2 1

Henk van 't Foort Barneveld 57 0 0 57

Skylor van Dusschoten Barneveld 166 83 83 83  

R 

                     

 2 april  2015 


