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De Schutter 2015-I 

De tijd snelt. Januari loopt alweer ten einde en dus is het tijd voor alweer de eerste Schutter 

van 2015. R. 

 

Mededelingen Bestuur 

Mogen wij de Postwedstrijden KKG, KKK en KKP warm in uw aandacht aanbevelen. Het 

Programma 2015 bevelen wij eveneens even warm in uw aandacht aan. 

 

 

SKGV-Bestuurderswedstrijd 

Het jaar van de SKGV begon medio januari met de Kampioenswedstrijd te Hoevelaken. Daar 

het niet gebruikelijk is dat ik daar informatie over krijg, kan ik u daarover niets inlichten. 

Anders staat het met de Bestuurderswedstrijd op dinsdag 20 januari. Vorige jaar mochten we 

genieten van de gastvrijheid van Willem Tell Putten, met als hoogtepunt het schieten op de 

bijl. Prachtig. Misschien dat de Barnevelders in hun contreien dat soort doelen meer gewend 

waren, hoe het ook zij, Barneveld sleepte op die gedenkwaardige dag in 2014 de felbegeerde 

Trofee 2015 in de wacht. Dus vandaag op naar Barneveld. 

 

        
wat staat ons te wachten?             het lot wordt geworpen, de 6 

 

Wij waren niet alleen. Maar liefst 15 verenigingen hadden een afvaardiging van hun vroede 

bestuurderen heengezonden. De verenigingen, waar blijkbaar geen bestuurder te vinden is, 

lieten zoals gewoonlijk weer verstek gaan. Barnevelds voorzitter R.Tammes verwelkomde de 

menigte bestuurders. In zijn welkomswoord gaf hij de essentie van deze avond aan: 'in een 

genoeglijke sfeer kennis maken met elkaars bestuurders... en dan de hele avond bij de eigen 

groep aan tafel klitten'. Dus rouleer, maak kennis voor zover onbekend, en spreek elkaar aan. 

mailto:hvzanten@telfort.nl
http://www.skgv.nl/
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Er stonden drie onderdelen op het programma. Optiek, schieten met 

de kijker dus, het Meesterschot en de kermis. Natuurlijk zaten er 

wat addertjes onder het gras. Dat begon al alvorens de gehele meute 

naar de banen toog. Mevrouw Rap, Otterlo, werd naar voren 

genood en verzocht het lot te werpen. Zij deed dat uitstekend 

hoewel de vileine Barnevelders haar een ronde! teerling in de 

handen gestopt hadden. Het werd een 6. En toen? De  Meesterkaart 

bleek in zessen verdeeld. En de dobbelsteen bepaalde het 

compartiment waarin de schoten zouden tellen. Maar dat werd pas 

na afloop verteld. 

Optiek was een duidelijker verhaal. Normaal gesproken wordt dat onderdeel geschoten met 

het geweer muurvast op z'n voorsteunen. Hier schoot men op de standaard voor de jeugd.  De 

achterliggend gedachte was ongetwijfeld, dat als het grut het kan, de ervaren bestuurders 

zeker daartoe in staat moeten zijn. Terecht? Ik kom daar straks op terug. De kaart was de 

benchrestschijf 50 meter met maar liefst 25 visuelen. Er werd dan ook op 50 meter geschoten 

en de puntenwaardering hing op de baan; daar kon dus niet mee getriefeld worden.  

De kermis was gewoon met de kermisbuks ouderwets roosjes schieten. Zoals u vroeger, lang 

geleden, in uw prille jeugd deed om indruk te maken op uw allereerste vriendinnetje. 

 

     
roosjes melken             en optiek 50 meter 

 

Het Meesterschot speelde zich geheel op de 12 meter baan af. Vijf schoten waren ook rap 

gedaan, routine, en spoedig verzamelde ieder zich op de 50 meter baan. 

Optiek, met de kijker dus, blijkt aanzienlijk moeilijker dan gedacht. De mening dat met de 

kijker iedereen kan schieten, wordt alleen gekoesterd door degenen die dat nog nooit gedaan 

hebben. En het bleek inderdaad buitengewoon moeilijk. De uitslag, zie verder,  heeft veel weg 

van een binaire matrix met al z'n nullen. Aanvankelijk wilde de organisatie aan de zwarte 

ringen een negatieve score toekennen, maar gezien de resultaten werd dat rap veranderd in + 5 

punten.  

De echte schutters zaten bij Ermelo, maar liefst drie voltreffers in de 100. En vlak ook het 

SKGV-bestuur niet uit met z'n twee volle 

treffers. Vrijschutters? Verder lukte het alleen 

Leusden nog om een bladschot te scoren, ach 

ja, ouwe jager. 

Part 6 op de Meesterkaart bleek een onge-

lukkige gril van het lot. Het is het vlak rechts-

onder op de kaart, en dus het vlak waar de 

minste schoten op gevallen waren. Elk schot 

goed voor 10 punten, maar het effekt op de 

eindescore was te verwaarlozen. 

Na gedane zaken was het Barnevelds voorzitter 

een genoegen om breedbespraakt de uitslagen 
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bekend te maken. Natuurlijk iedereen nieuwsgierig hoe de puntentelling geregeld, dan wel 

misregeld was.  De eerste vraag luidde wie de meeste roosjes had geschoten.  Beleefde strijd 

tussen twee aardige dames, maar negen stuks won. Amersfoort. 'Dan mogen jullie 2016 

organiseren'.  Topvreugde alom, Amersfoort sprong een gat in de lucht. 

Waarop de voorzitter, toen de jubelkreten verstomd waren, vervolgde, 'ja, dat had je gedacht'. 

'Het gaat toch echt om de meeste punten, en dat is Ermelo met drie voltreffers goed voor dik 

300 punten'. Gerechtigheid sprak de Ermelose vertegenwoordig wijs, toen hij de trofee 

overhandigd kreeg.  Dus SKGV-Bestuurderwedstrijd 2016 bij Piet Cronjé te Ermelo. 

 

Als onbevangen en objektief waarnemer leek het mij gezellig toe, en zat de sfeer er goed in; 

maar ik heb ditmaal geen tijd gehad om mij daar echt grondig in te verdiepen. Misschien bent 

u wel huilend naar buiten gelopen.  Dus mocht u een andere mening zijn toegedaan, dan hoor 

ik dat graag. Uw bemerkingen zullen diskreet worden behandeld, nu ja, in principe ... 

 

      
hoera, de meeste roosjes ...            maar dit werd de winnaar, Piet Cronjé Ermelo 

 

 

 
SKGV - BESTUURDERSWEDSTRIJD  2015 20-1-2015

OPTIEK MEESTERSCHOT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 SUB I II III SUB TOTAAL

1 ERMELO 0 5 5 5 0 7 0 0 5 100 100 100 5 5 0 337 5 35 5 45 382

2 SKGV 5 0 100 100 0 0 0 0 5 5 5 0 0 0 0 220 5 5 15 25 245

3 VEENENDAAL 5 10 5 5 35 0 25 -10 3 5 5 0 5 5 100 198 25 5 5 35 233

4 BARNEVELD 25 0 5 0 0 5 0 5 0 0 70 0 5 5 10 130 5 35 5 45 175

5 LEUSDEN 5 0 0 0 0 5 5 5 100 0 0 0 5 5 10 140 5 5 5 15 155

6 SCHERPENZEEL 30 0 0 5 0 25 5 0 5 11 5 0 0 5 10 101 15 5 15 35 136

7 PUTTEN 0 25 0 3 0 5 5 5 0 0 5 0 5 5 60 118 5 5 5 15 133

8 DRIEBERGEN 30 5 5 5 -10 0 11 11 5 5 0 0 0 5 5 77 5 5 25 35 112

9 TERSCHUUR 0 0 0 0 5 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 35 35 5 75 91

10 HOEVELAKEN 5 3 0 0 0 5 5 11 0 0 0 5 5 0 5 44 15 15 15 45 89

11 BENNEKOM 25 0 5 0 0 5 0 5 0 0 7 0 0 5 0 52 5 25 5 35 87

12 ACHTERVELD 5 0 0 5 5 5 0 0 0 5 0 0 5 0 0 30 15 25 5 45 75

13 OTTERLO 5 0 5 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 20 5 5 25 35 55

14 AMERSFOORT 0 0 0 7 5 0 0 5 0 5 0 5 0 0 0 27 15 5 5 25 52

15 LUNTEREN 5 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 5 15 35 50  
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44e OPEN NATIONALE WEDSTRIJDEN 

te RANDWIJK 

 
VAN VRIJDAG 30 JANUARI T/M ZATERDAG 14 FEBRUARI 2015  

(niet op zondagen) 

Schieten naar keuze,  meesterkaart niet verplicht 

 

12 meter liggend KKG-KKK 

12 meter knielend KKG-KKK 
 

Inschrijvingen bij: 

R.F.F. Verschoor Bellefleur 15 6671 DS Zetten 

tel. 0488-452043 

 

De schietbanen zijn gelegen in het dorpshuis “Randwijkse Hof” 

Bredeweg 8a te Randwijk 

 
 

Uitwisselingswedstrijd Jeugd 

       
druk bezet                 detail 

1971 2015 
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De eerste Jeugduitwisselingswedstrijd 2015 zit er inmiddels ook al weer op. De heugelijke 

dag was vrijdag 23 januari. Zoals gebruikelijk beet Scherpenzeel de spits af in deze jeugdige 

competitie. 

Deelname weer door de gebruikelijke zes verenigingen, en de eerste dag bezoek van maar 

liefst 37 jeugdigen van allerlei leeftijd, kunnen, kunne en pluimage. 

Veel bekende schutters, en hier en daar een grote doorbraak. Timo Dussenbroek, Driebergen,  

tot en met vorig jaar een onopvallende opgelegd schutter in de middenmoot, thans nummer 1 

met 88 punten. Bij het staand kwam Glenn van Koot weer aan de bak, met een fraaie score 

van 82 punten. Daar steekt z'n gemiddelde over 2014 (68) wel bijzonder schril tegen af. 

Wellicht dat z'n trainer hem vermanend heeft toegesproken. 

 

     
't gestrenge telbureau 

 

Mitchel Hurenkamp, Scherpenzeel, wil nog al eens wispelturig uit de hoek komen, maar op 

z'n eerste wedstrijd in 't nieuwe jaar toonde hij weer de oude klasse die we van hem gewend 

zijn; met een score van 86 ruim boven z'n gemiddelde van vorig jaar (82). 

 

 
Alle winnaars op een rijtje, van li naar re: 

Mark van Bemmel, Timo Dussenbroek, Mitchel Hurenkamp, Glenn van Koot en Skylo van Dusschoten 
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Pistool opgelegd is van Veenendaal verschoven naar Barneveld. Skylor met een goede uitslag 

nummer 1, terwijl Henk van 't Foort nog even aan de wedstrijdzenuwen moet wennen. 

En dan pistool. We hebben daar een Nederlands kampioen tussen zitten, dus moet dit 

opgelegd pandoer zijn. Maar je moet er wel wat voor doen. Zelfs voor een kampioen geldt, 

dat je succes niet in de schoot geworpen krijgt. Mark van Bemmel, Driebergen, rook direkt z'n 

kans en kopte gelijk in; nummer 1 met 88 punten. En onze gedoodverfde kanpioen? Onderaan 

met een schamele 76 puntjes; schaam je, zelfs de meisjes schieten beter. 

 

 
triomfantelijk, eindelijk weer 1 
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PROGRAMMA    REGIO MIDDEN - VELUWE EO    2015 
  

 

  3 februari 2015 dinsdag Cup KKG lg te Otterlo 
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13 februari 2015 vrijdag jeugd te Barneveld 

 

  1 maart         PW KKG & KKP geteld ingeleverd 

 

24 maart 2015 dinsdag Cup KKP te Barneveld 

 

27 maart 2015 vrijdag jeugd te Driebergen 

 

17 april  2015 vrijdag jeugd te Veenendaal 

 

21 april 2015 dinsdag Cup KKG lg 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 

 

10 t/m 13 november  Kampioenswedstrijd KKP 

 

19 november 2015 donderdag Finale KKP 

 

 

AK 50 meter Veluwe 

Deze in inmiddels te Barneveld in volle gang. Mocht u een onbedwingbare neiging krijgen 

om alsnog mee te doen, dat kan, maar de baanplanner zit vol. Neem in dat geval contact met 

een der wedstrijdleiders op. 

De eerste schutters kwamen zo tussendoor al even aanwippen. Maar de organisatie is vrij 

flexibel, er is altijd wel een gaatje te vinden; niemand wordt weggestuurd. En nog steeds staan 

de kippepoten klaar. 

 

    
Scherpenzeel            de Après AK 
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Valleicup KKP 

De eerste ronde zit er op er al lang en breed op.  Het gaat nu om 

Barneveld tegen Scherpen-zeel en Bennekom tegen Hoevelaken. 

 

De thuiswedstrijden zitten er al op, volgt nog een uitwedstrijd. Op 

dit moment is er nog geen peil op te trekken, maar er wordt 

gefluisterd dat Scherpenzeel hoge ogen schiet. We zien wel. 

  

 

 
 

R 

                     

 26  januari 2015 


