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De Schutter 2015-II 

De gebeurtenissen van de afgelopen maand, voor zover inmiddels hier ter stede bekend. 

Vandaag bereikte ons het droeve bericht dat de secretaris van sv Pr.Hendrik Veenendaal, 

Coen van Roekel, op 2 maart  is overleden. Coen werd 52 jaar.  

R. 

 

Mededelingen Bestuur 

De datum voor de Postwedstrijden KKG, KKK en KKP is inmiddels verstreken. Denkt u aan 

het tellen, en het nauwgezet geteld verzenden naar de betreffende organisatoren. 

 

SKGV Cup liggend te Otterlo 

Dinsdag 2 februari was de grote dag voor de Valleicup liggend. Maar liefst acht verenigingen 

namen deel. Het zijn zo'n beetje elk jaar dezelfde verenigingen die naar Otterlo trekken, al 

jaren. Maar vooruit, degenen die komen, komen om een stevige  prestatie te leveren. 

 

SKGV  Liggende  Cup  2015

Kaart Kaart Totaal Kaart Kaart Totaal Kaart Kaart Totaal

Vereniging Totaal Schutter 1 1 2 Score Schutter 2 1 2 Score Schutter 3 1 2 Score

1 s.v. Driebergen 286 M. Smith 44 45 89 N. Storm 49 50 99 G.v.d.Burgt 48 50 98

2 s.v. De Eendracht B'veld 286 S. Delsink 48 47 95 G. de Ridder 49 50 99 D. Vink 46 46 92

3 s.v. Scherpenzeel 285 G. ter Maaten 46 48 94 G.J. Vermeulen 47 48 95 F. Niermeijer 46 50 96

4 s.v. Neerlandia 278 H. IJzerman 45 45 90 F. van Harn 46 48 94 G. Schuring 47 47 94

5 s.v.Pr.Hendrik V'daal 271 C. v.d. Weert 48 48 96 B. Blankenstijn 43 46 89 M. Wallet 45 41 86

6 s.v. Willem Tell Otterlo 268 P. Kool 44 50 94 J.A.M. v.d.Brink 41 40 81 H. v.d.Brink 45 48 93

7 s.v. Leusden e.o. 259 F.J. Slagter 33 39 72 C.T. De Rijk 48 48 96 G. Slagter 43 48 91

8 s.v.Ons Genoegen A'veld 203 A. Verdam 44 38 82 R. Evers 33 37 70 A. v.Kouterik 16 35 51

 
 

De einduitslag was verrassend. Driebergen en 

Barneveld eindigden op gelijke hoogte. In dat 

geval wordt in het Valleicupliggend-

reglement  geteld naar de hoogste series. 

Driebergen met 99 - 98 baas boven Barneveld 

met 99 - 95. Goed, hebben ze ook een keer 

geluk.  Volgende jaar gaan we er weer tegen 

aan. Schrijf het maar vast in de agenda: 

dinsdag 2 februari 2016. 

 
◄  drukte op de Otterlose baan 

mailto:hvzanten@telfort.nl
http://www.skgv.nl/
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Jeugduitwisseling 2015 

                                          JEUGD  2015

De laagste serie vervalt in het eindklassement 05-03-15

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 8 STAAND VRIJ 8 13 13 10 11 8

Thamar Veerman Driebergen 80 78 80

Mark Huurneman Driebergen 76 76 45

Glenn van Koot Putten 82 82 76

Jaimy Biesma Driebergen 53 48 53

Roy Honders Veenendaal 65 0 65

Hidde Veer Veenendaal 77 77 53

Roelof Konter Driebergen 73 73 64

Rick Wortman Veenendaal 69 0 69

20 STAAND OPGELEGD 13 16 16 14 15 15

Jacco van de Bor Putten 81 81 79

Ricky Bouw Putten 73 67 73

Tristan Kingma Hoevelaken 63 63 58

Timo Dussenbroek Driebergen 88 88 86

Jesse van de Steeg Hoevelaken 78 78 60

Anouk Kleinveld Barneveld 82 0 82

Rutger de Koning Barneveld 76 0 76

Diederik van Eckeveld Scherpenzeel 81 0 81

Tim Verbeek Scherpenzeel 87 85 87

Thomas de Wee Driebergen 67 0 67

Asya Özcan Putten 75 75 72

Erik Donselaar Scherpenzeel 81 81 79

Edgar Tomassen Putten 78 0 78

Fabian Gebbink Putten 53 0 53

Maarten Geleedst Hoevelaken 81 81 0

Rick Klok Scherpenzeel 57 0 57

Gerrianne van Winterswijk Hoevelaken 82 82 47

Ties Bouwman Hoevelaken 63 63 0

Vincent Zaal Veenendaal 76 76 57

Stijn Advocaat Driebergen 71 71 0

10 KNIELEND 10 7 5 6 6 6

Mitchel Hurenkamp Scherpenzeel 87 86 87

Martijn Termaat Putten 86 86 78

Stijn van der Veen Scherpenzeel 84 84 0

Steven Boekhout Hoevelaken 82 82 64

Gernand ter Maaten Scherpenzeel 82 82 70

Joël Donken Scherpenzeel 76 65 76

Densie de Jong Veenendaal 79 79 74

Chiel van Wijk Driebergen 82 75 82

Daan Bos Hoevelaken 78 78 0

Menno van de Horst Scherpenzeel 63 63 60

6 PISTOOL 4 4 5 4 4 4

Stefan Stoffelen Scherpenzeel 85 76 85

Nick Sloezerwij Veenendaal 86 86 0

Henk van Eckeveld Scherpenzeel 81 0 81

Robin Kleinveld Barneveld 18 0 18

José van de Bovenkamp Barneveld 81 81 0

Mark van Bemmel Driebergen 91 88 91

1 PISTOOL OPGELEGD 2 1 2 2 2 1

Henk van 't Foort Barneveld 0 0 0

Skylor van Dusschoten Barneveld 83 83 83  
 

Vrijdag 13 februari was het Barneveld gegund om de gulle jeugdgastheer te zijn. Maar liefst 

40 jeugdige schuttertjes mocht de vereniging ontvangen uit 6 verenigingen, mét natuurlijk de 

nodige begeleiders. Om de doorstroom te bevorderen waren te Barneveld ook de 

elektronische 50 meter banen ingeschakeld voor 'staand vrij', 'knielend' en 'pistool'. Geen 

overbodige luxe gezien de lange wachtavonden op sommige andere verenigingen tot wrevel 

soms van de ouders van de allerkleinsten.  Voor sommige schutters was het overigens nog wel 
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even wennen aan dat elektronisch schieten.  De Staand Opgelegde Schutters konden zich 

frank en vrij op de 12 meter baan uitleven.  

Streven was om de gehele wedstrijd in één uur achter de rug te hebben. Bijna was dat ook 

gelukt, ware het niet dat er wat schutters lijdzaam in de kantine zaten te wachten tot er banen 

vrij zouden komen. Komen de banen niet naar de schutters .... 

 

     
op de 12 meter banen                   ook Hoevelaken in aktie 

 

Goed, ten lange leste - 21.30 uur -  lukte het hun toch om er een eind aan te breien, en werd de 

Barneveldse voorzitter van stal gehaald, in dit geval van achter de bar, waar hij geheel 

belangeloos hand- en spandienst verrichtte. Aanvankelijk wat tegenstribbelend, 'ja maar, ik 

ben binnenkort aftredend' en meer van dat soort uitvluchten, kon hij toch verleid worden met 

de trekker dat hij zo'n lekkere duidelijk gebekt is. En hij kweet zich vervolgens met verve van 

die opgedrongen taak. Die houden we er in Barneveld beslist in, ook straks na zijn 

verscheiden als voorzitter... 

 

     
de meiden doen ook mee, Asya (li) en Anouk        terwijl ma een oogje in het zeil houdt  

 

En natuurlijk het belangrijkste, wie waren ditmaal de besten? 'Staand 

vrij' weer als vanouds voor Thamar Veerman, Driebergen met 80 punten. 

Goed, volhouden zo, kennen we je weer.  

'Staand Opgelegd' voor Tim Verbeek, Scherpenzeel met 87 punten, 

terwijl 'Knielend' weer was weggelegd voor oude bekende  Mitchell 

Hurenkamp, eveneens Scherpenzeel met 87 punten. 

'Pistool' ging naar Mark van Bemmel, Driebergen, weer als vanouds op 

schot, onze kersverse Nederlands Kampioen 2014 wederom ruimschoots 

overklassend.  

En tenslotte 'Pistool Opgelegd' voor de jongste telg in dit illustere 

gezelschap, Skylor van Dusschoten, Barneveld.  

 
◄  trotse Tim Verbeek, Scherpenzeel 
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Alle winnaars werden door Barnevelds voorzitter onder een kort lofwoord gelauwerd met een 

fraaie, echt blikken beker. Volgende bijeenkomst vrijdag 27 maart, en wel te Driebergen.  

 

De overige jeugdwedstrijden nog even ter herinnering: 

vrijdag   17 April              Veenendaal 

vrijdag   22 Mei               Hoevelaken 

vrijdag   12 Juni             Putten 

vrijdag   26 Juni              BBQ te Barneveld 

zaterdag 17 oktober  Barneveld, 12 50 meter en BBQ, aanvang vanaf 13.30 uur 

 

Nog wat stemmingsbeelden. 

 

     
Driebergen             Veenendaal 

 

 

PROGRAMMA    REGIO MIDDEN - VELUWE EO    2015 

  

 

  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 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 
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17 november 2015 dinsdag ALV 

 

10 t/m 13 november  Kampioenswedstrijd KKP 

 

19 november 2015 donderdag Finale KKP 

 

  2 februari 2016 dinsdag Cup liggend te Otterlo 

 

 

Finale SKGV Kampioenschap KKG 12 meter knielend: Zinderend!! 

We zijn ditmaal  bij Frans Tromp te Hoevelaken. Waarom? Om daar de finale van het SKGV 

Kampioenschap KKG te gaan schieten. Een finale in de nieuwe finalestijl. Eerst twee keer 

drie schoten, daarna zeven series van twee schoten op commando. En na de tweede serie van 

twee schoten begint de grote afvalrace. Na elke twee schoten valt een schutter af, hij of zij 

wordt dan vriendelijk doch dringend verzocht z’n boeltje te pakken. Dat gaat zo door tot er 

nog twee schutters op de baan zitten, en zij gaan strijden om goud en zilver. De laatste die er 

in de voorlaatste ronde uitgebonjourd, werd heeft dan nog altijd de bronzen plak. 

 

Na eerst een rondje van 20 minuten vrijelijk opwarmen op de baan begon het echte werk. Na 

de eerste drie schoten lag het veld nog dicht bij elkaar. Yvo Steeneken en Jaap Hardeman 

gelijk met 29 punten, gevolgd door Chiel van de Burgt en Yvonne Visser elk met 28 punten, 

dan volgden Sauer met 27, Rian Toonen met 26 en Piet Verrips met 25 punten.  

Na de tweede ronde van drie schoten lagen Steeneken en Hardeman nog steeds op gelijke 

hoogte, ze gaven elkaar geen punt toe. Maar er kwam tekening in de rest van het veld. De 

verschillen werden groter. Na de tweede serie van 2 schoten begon de afvalrace. En die eerste 

eliminatie zorgde al meteen voor extra spanning. Piet Verrips en Sauer stonden beiden op 90 

punten, een barrage moest uit maken wie zou moeten vertrekken. Verrips kwam terug met een 

9, en Sauer werd vriendelijk verzocht de baan te verlaten, een schamele 7 beslechte zijn lot. 

De heren Steeneken en Hardeman stonden na 10 schoten nog steeds precies gelijk met 95 

punten. Yvonnen Visser had zich inmiddels redelijk comfortabel op een derde plaats 

genesteld. De vreugde van Verrips was overigens maar van korte duur, na de volgende twee-

schots serie mocht hij toch ook het toernooiveld verlaten.  

De volgende die mocht gaan inpakken was Chiel van de Burgt, een uitermate teleurstellende 6 

bezegelde zijn lot. Daarna was het de beurt aan Rian Toonen om naar de tribune te verhuizen, 

twee 8-en deden hem de das om. De laatste die de arena verliet, maar dan wel met het brons 

om de hals, was Yvonne Visser, Putten. Zij leverde een magistrale prestatie door in dit veld 

van zeer ervaren en gelouterde schutters de derde plaats te 

veroveren.  

De laatste twee zaten er nog, Yvo Steeneken en Jaap Hardeman 

moesten onderling gaan uitmaken wie goud zou krijgen, en wie 

genoegen zou moeten nemen met slechts het zilver. Het verschil 

tussen de twee was klein, 3 punten in het voordeel van Steeneken. 

De spanning is van de hoofden af te lezen, het commando wordt 

gegeven: 'Schutters, Attentie, Laden, 3,2,1, Start'. Het geluid van de 

twee schoten vult de ruimte, de schijven komen terug. Steeneken 

had een povere 8, Hardeman een puntje beter, het verschil was 

teruggebracht tot slechts twee punten. Het laatste schot komt er 

aan. De procedure weer dezelfde, de schijven komen terug. Hardeman had er een redelijke 9 

op zitten, maar de sterkste zenuwen had Steeneken; hij sloot af met een fraaie volle 10, om 

daarmee de SKGV Kampioen KKG 2015 te worden. 

Hoevelakens voorzitter, Hans Zwakman,  hing welgemoed de eretekens om, en daarna 

verpoosde men zich nog enige tijd in het rustieke Hoevelaken. 

 



6 

 

 

Valleicup KKG knielend 

De eerste poule is in Achterveld verschoten op dinsdag 3 maart. De deelnemende 

verenigingen waren Leusden, Putten, Barneveld, Neerlandia en Achterveld. 

Neerlandia (508) en Achterveld (513) eindigden op de 2e respektievelijk de 1e plaats, en gaan 

beide door naar de Finale. De Finale vindt plaats op dinsdag 21 april te Barneveld. 

 

 

DK GKG te Driebergen 

De afgelopen weken zijn in Driebergen de Distriktskampioen-

schappen GKG gehouden op de onderdelen standaard, militair 

en veteranen geweer. Driebergen beschikt over vijf stuks 100 

meter elektronische banen, ruim voldoende voor een DK. 

De deelname is redelijk stabiel, dat wil zeggen over het 

algemeen steeds de zelfde - wat oudere, wat heet - schutters. 

Wel opvallend is de overgrote deelname van buiten het distrikt. Misschien niet echt 

verwonderlijk, Driebergen ligt voor de meeste schutters wat dichterbij dan Emmen. 

Het onderdeel 'militair' wordt over het algemeen met een van de talloze klonen in het kaliber  

.223 geschoten. Bij de wapenkeuring zijn er een paar aandachtspunten. Het gewicht van de 

standaard uitvoering ligt rond de 4 kilo. Is het geweer veel zwaarder dan is het geen 

standaard, meestal verzwaard met lood in de kolf.  De loop moet vast zitten in het huis. En 

tenslotte mogen er geen stelschroefjes in het trekkermechanisme zitten. Van de standaard 

afwijkende militaire geweren worden ingedeeld in de discipline 'Militair vrij'. 

 

      
 

'Veteranen geweer' is een verhaal apart. Er zijn zoveel afwijkende typen in omloop (geweest) 

dat door de bomen het bos haast niet meer gezien wordt. En er loopt altijd wel weer een of  

andere schutter tussen die een afwijkend onderdeeltje door de keuring probeert te krijgen, 

maar gelukkig verleende de DTC-GKG assistentie. Het leeuwendeel wordt gevormd door de 

Zweedse Mausers in het kaliber 6,5 mm, voorts enige Zwitserse Smidt-Rubins en tenslotte 

ook nog een FAL. Die FAL is een verhaal apart. Niet alleen verdient het warm aanbeveling 

om het apparaat bij tijd en wijlen eens schoon te maken, 

maar ook de gasregelaar zit er niet voor niets op. Die 

gasregelaar dient niet alleen om het vuil van jaren er uit te 

blazen, maar ook voor een juiste regulering van het 

mechanisme. Bij teveel druk klemt de afsluiter muurvast 

in zijn behuizing. Ach ja, men leert wel; soms. 

                        
         de granulaat kogelvanger  ► 

 

Grote verrassing was de jonge Van Vugt. met een 

verkorte Smidt-Rubin schoot hij 285 punten bij elkaar, een uitslag die dicht tegen het 
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Nederlands rekord aan schurkt.  Z'n tempo was een genot om te zien, rustig één schot per 

minuut, en hij vond het nog gewoon ook. 

Tenslotte de organisatie. De wedstrijd werd strak geleid. De resultaten konden ook in de 

kantine op een groot scherm schot op schot gevolgd worden. Er is zo links en rechts wel eens 

gemopperd op de strikte werkwijze van de vereniging. Maar op de onbevangen buitenstaander 

komt die organisatie buitengewoon professioneel over. Ook de sfeer voelt uitstekend, hoewel 

ik, NN, wel node m'n ouwe vrolijke knakkers van vroeger mistte.  Ik zou het bestuur dan ook 

warm aanbevelen, laat ze maar lekker doormopperen, houdt ze van de straat. 

Het granulaat werkt als kogelvanger opperbest. Helaas lopen er altijd weer hersenloze 

knuppels tussendoor die - zelfs met pantserpatronen - niet in staat zijn om een vlak van 60 cm 

in het vierkant te raken. Misschien eerst maar eens gaan oefenen met darten, de juiste afstand 

- en discipline - voor dat soort 'geschutter'? 

 

 
Uiterste plichtsbetrachting: Randy,  zo ziek als een hond maar toch aanwezig 

 

Valleicup KKP 

De laatste loodjes zijn ook al weer verschoten. De uitslag Barneveld - Scherpenzeel is in ieder 

geval bekend. Scherpenzeel zult u, bevooroordeeld als u bent, ongetwijfeld onmiddellijk uit 

volle borst uitroepen. U heeft gelijk, maar de Barnevelders hebben zich niet zonder slag of 

stoot gewonnen gegeven. Van huis uit ooit misschien notoire minkukels op het gebeid van 

pistoolschieten, hebben zij zich inmiddels de laatste jaren duchtig omhoog gewerkt. De score 

van ene Robin Top, 373, spreekt boekdelen, en ook de anderen scores klimmen langzaam 

opwaarts (een enkele uitzondering daar gelaten).  

Langzaam maar zeker gaat er geknaagd worden aan de jarenlange suprematie van  

Scherpenzeel. Dat belooft wat voor de komende jaren. Bij voldoende deelname  althans. 

De finale  vindt plaats op dinsdag 24 maart te Barneveld. Scherpenzeel tegen ???? 

Bennekom of Hoevelaken. Het blijft daar zo angstig stil. Ze zouden het toch niet vergeten 

zijn? 

 

R 

                     

 5 maart  2015 


