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 jaargang no.8                     OKTOBER 2015 

________________________________________________________________ 
Bestuur SKGV 

 

Voorzitter  : J.M.D. Zwakman 

Secretaris : A.v.Veldhuijzen, De Brink 106, 3703 AT  Zeist 

   atyvveldhuijzen@gmail.nl 

Penningmeester : H.v.Zanten, hvzanten@telfort.nl 

Lid : T.v.Veldhuijzen, Veenendaal 

Lid a.i. : Bob Lagerweij,   Achterveld 

Redaktie Schutter : hvzanten@telfort.nl  

   site: www.skgv.nl 

De Schutter 2015-VIII 

Een verslag van de druk bezochte  jeugddag te Barneveld. Een interview met 50 jaar 

intensieve schietsport,  tenslotte wat verenigingsperikelen en een terugblik naar 1945. R. 

 

ALV 

Hierbij nodigen wij u uit voor de najaarsvergadering van de SKGV, welke zal worden 

gehouden op dinsdag 17 november 2015 in Café Buitenlust te Achterveld; aanvang 20.00 

uur precies. 
 

Agenda: 

 

1.  Opening door de voorzitter. 

2. Vaststellen van de agenda. 

3.  Ingekomen stukken, mededelingen. 

4.  Notulen van de Voorjaarsvergadering, gehouden op 26 mei 2015. 

5. Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar Hans Zwakman, voorzitter. 

6.  Bestuurderswedstrijd SKGV door Piet Cronjé Ermelo. Januari 2016  

7.  Vallei Cup liggend, WT Otterlo.  

 Dinsdag 2 februari 2016 

8.  Postwedstrijd KKG/ KKK, Teus van Veldhuijzen 

9. Postwedstrijd KKP, Ad Verbeek 

10. Finale Valleicup KKP te Barneveld. Ad Verbeek. 

 Dinsdag 22 maart 2016. 

11. Loting SKGV Cup KKG, Teus van Veldhuijzen.  

 Finale dinsdag 19 april 2016, Barneveld. 

12.Valleicup KKK, knielend en liggend. Barneveld.  

 Dinsdag 10 mei 2016 

13. Winter- / Kampioenswedstrijd, combinatie, 12 m KKG en AK?? 

14. Kampioenswedstrijd 50 meter KKG en AK?? 

15. Zomerwedstrijd. 

16. Rondvraag. 

17. Datum Voorjaarsvergadering:  

 Dinsdag 19 mei 2016  

18. Sluiting. 

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


4 

 

JEUGD,  ZATERDAG 17 OKTOBER 

Om maar met de deur in huis te vallen, het weer 'n graad 

of 10, af een toe een matig druilbuitje, 's-middags droog 

dus ideaal voor een onderling jeugdwedstrijdje gepaard 

met bbq. Maar liefst vier verenigingen maakten hun 

opwachting, om geen namen te noemen Amersfoort, 

Hoevelaken, natuurlijk Driebergen en geheel onverwacht 

dook zelfs Barneveld op. Scherpenzeel bijvoorbeeld 

wachten we daarentegen nog steeds op; alweer vergeten? 

Samen met het gerenommeerde aantal aan begeleiders was zaal en baan aardig vol en taalde 

verder eigenlijk niemand meer naar de wegblijvers.  

Eerst werken en dan het meisje, oftewel eerst even duchtig er tegen aan met luchtgeweer en 

luchtpistool, als gebruikelijk bij de zogeheten onderlingejeugduitwisselingswedstrijden. 

Staand geweer en pistool opgelegd werd een louter Barneveldse zege. Knielend voor Chiel 

van Wijk, Driebergen en 'staand vrij' wist Timo van Dussenbroek een eerste plaats te scoren. 

Pistool ging uniek naar Mark Huurneman, Driebergen. De scores kunt u verderop uitgebreid 

napluizen. Op naar de 50 meter. 

 

    
 

SKGV stelt elk jaar voldoende patronen beschikbaar, zodat ieder zich naar hartelust uit kan 

leven. Onder kundige begeleiding schiet de jeugd opgelegd, en zeker niet slecht. Een enkele 

uitzondering daar gelaten liggen de resultaten alle ruim boven de 85, ongeacht de leeftijd. 

Topper werd Chiel van Wijk, Driebergen, had blijkbaar z'n dag,  met maar liefst 96 punten. 

Ook de begeleiders mochten zich bekwamen en wel op het onderdeel 50 meter optiek; dat is 

hetzelfde als opgelegd maar dan door een kijker. De beste Bart Heemskerk, Driebergen met 

95 punten. Barnevelds voorzitter Henk van de Bovenkamp reikte, links en rechts wat vrolijke 

kwinken slaand de prijzen uit. Bekers voor de 12 meter en kunstvoorwerpen uit het 

Pluimveemuseum voor de 50 meter. Bart Heemskerk  vorig jaar de Jaknikker, dit jaar de 

vergulde Haan. Zelf verdiend, dus opzet wordt uitgesloten. 

 

    
foto's Hans Zwakman 
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                                             JEUGD 17 OKTOBER 2015  LUCHTGEWEER

NAAM VERENIGING Totaal Totaal

Lucht 12m KKG 50m Jeugd Begel.

BEGELEIDERS OPTIEK

Patrick Mijnhout Driebergen 0 92 92 2

Johannes Stekelenburg Driebergen 0 87 87

Arjen Biesma Driebergen 0 89 89 1

Bart Heemskerk Driebergen 0 95 95 4

Bart Wolfswinkel Hoevelaken 0 79 79

Jan Boekhout Driebergen 0 87 87

Lieke Renckens Driebergen 0 88 88 1

Kelly Lamars Barneveld 0 83 83

Kevin Menke Amesrfoort 0 91 91

STAAND VRIJ M 10 9 M

Timo Dussenbroek Driebergen 56 27 29 2 0

Jaimy Biesma Driebergen 47 29 18 1 87 87

STAAND OPGELEGD

1 Angelo Köhler Barneveld 89 44 45 4 2 0

1 Matthias Dubbelman Barneveld 89 45 44 4 2 86 86

Mark Ebbeling Amersfoort 81 38 43 2 2 86 86 1

Evert-Jan Versteeg Terschuur 80 41 39 3 0

Anouk Kleinveld Barneveld 78 38 40 1 1 0

Bas Ringeling Terschuur 77 38 39 4 0

Luuk Nijhof Terschuur 71 36 35 3 0

Thomas de Wee Driebergen 70 31 39 1 58 58

Iris van Delft Driebergen 68 35 33 2 81 81

Jasper Ebbeling Amersfoort 66 28 38 1 0

Jesse van de Steeg Terschuur 62 31 31 1 0

6

KNIELEND

1 Chiel van Wijk Driebergen 89 42 47 2 6 96 96 4

Steven Boekhout Hoevelaken 85 42 43 2 4 0

Dylan Kasterman Amersfoort 83 41 42 2 3 74 74

Daan Bos Hoevelaken 81 41 40 3 2 0

Kevin Menke Amersfoort 79 38 41 2 2 83 83 1

Tristan Kingma Hoevelaken 65 36 29 0

6 PISTOOL

1 Mark Huurneman Driebergen 74 35 39 1 1 90 90 1

0 0

3 PISTOOL OPGELEGD

1 Anouk Kleinveld Barneveld 90 45 45 4 2 85 85 2

Robin Kleinveld Barneveld 88 42 46 2 6 0

Bas Ringeling Terschuur 82 40 42 6 0

Skylor van Dusschoten Barneveld 79 42 37 2 3 0

Evert-Jan Versteeg Terschuur 74 36 38 0

Bas Nijhof Terschuur 56 31 25 1 0  
 

Na de prijzen kon ieder aanvallen op het rijkelijk uitgestalde vlees. Barnevelds meesterstoker 

1e klas had reeds voor een aangename rode gloed in de ovens gezorgd, en ieder haastte zich 

om tot exquis culinair genot zijn deel egaal zwart te doen blakeren. 
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Schietsportvereniging De Eendracht Barneveld nodigt u uit voor de 

 Kampioenswedstrijd KKP 10 meter 

welke zal worden gehouden op 

dinsdag 10 november 

donderdag 12 november 

vrijdag 13 november 

U kunt zich inschrijven via www.eendracht.net/baanplanner 

De Finale zal worden gehouden op donderdag 26 november 

 

N.B. Om organisatorische redenen is de Finale verplaatst naar donderdag 

de 26e in plaats van de eerder genoemde 19 november 
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PROGRAMMA  REGIO MIDDEN - VELUWE EO    2015 - 2016 

 

 

17 november 2015 dinsdag ALV 

 

10 t/m 13 november di-, do-, vrijdag Kampioenswedstrijd KKP 

 

26 november 2015 donderdag Finale KKP te Barneveld 

 

2016 
 

  2 februari 2016 dinsdag Cup liggend te Otterlo 

 

  1 maart 2016 dinsdag PW's geteld en wel ingeleverd 

 

22 maart  2016 dinsdag Finale Valleicup KKP 

 

19 april 2016 dinsdag Valleicup KKG, 12m kn 

 

10 mei 2016 dinsdag Valleicup KKK, 12m kn - 50m lg 

 

17 mei 2016 dinsdag ALV - SKGV 

 

15 oktober 2016 zaterdag Jeugddag te Barneveld 

 

8, 10 & 11 november di-,do-,vrijdag Kampioenswedstrijd KKP 

 

15 november 2016 dinsdag ALV - SKGV 

 

24 november 2016 donderdag Finale KKP 
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Bijgaand artikel uit de Regiokrant van 13 oktober 2015 wilde 

ik u beslist niet onthouden. Verneemt u gelijk weer eens een 

levensteken van ons Tyr, Lunteren. Jaja, ze bestaan nog. 

 

Men lette op de foto op het bijzondere vaandel van de BVL, 

afdeling Lunteren. Daar bestaan er niet veel meer van; ik 

meen dat Terschuur er ook nog een heeft; die zitten dan ook 

in de oude accommodatie van de BVL, afdeling Terschuur. 

Opvallend is de gelijkenis met het vaandel van Scherpenzeel 

(achter de bar, waar anders) met dat van de BVL. Toeval? 

Voor de naoorlogse generatie, BVL staat voor Bijzonder 

Vrijwillige Landstorm, opgericht in 1919. De BVL bestond uit afgezwaaide dienstplichtigen; 

de gewone Vrijwillige Landstorm bestond al veel langer doch kende, in tegenstelling tot de 

BVL, een verplichte diensttermijn. Veelzeggend is artikel 7 van de 'Wenken en aanwijzingen': 

'7. Van de Bijzondere Vrijwillige Landstorm zal uitsluitend gebruik gemaakt worden in geval 

van onwettige bewegingen, die zich ten doel stellen, omverwerping van de constitutionele 

regeringsvorm en aanranding van het wettig gezag en dus nimmer tegen sociale acties'.  (De 

Nationale Landstorm Commissie, 22 Mei 1919).  

Desondanks speelde in 1922 de discussie of de BVL opgeroepen kon worden bij een 

spoorwegstaking. Naast allerlei andere redenen - voornamelijk juridisch van aard - , was men 

ook van mening dat het aantal eventueel bij een dergelijke oproep opkomende vrijwilligers 

wel eens gering in aantal  zou kunnen zijn.  

 

In feite was de BVL niets anders dan een verlengstuk van de toenmalige conservatieve 

politieke partijen. De wapenspreuk was 'Als 't moet', het embleem 'boer met spaai en geweer'; 

goeie ouwe tijd. De BVL oefende veel op de burgerschietbanen, en ook vele vooroorlogse 

schutters waren er lid van. Elk jaar hield de BVL een of meerdere nationale Landdagen, welke 

door een der Korpsen of Verbanden werden georganiseerd. Totaal zijn er in de periode 1920 - 

1939 maar liefst 85 gehouden. Het teken stond in schietwedstrijden en demonstraties van 

legereenheden. Zeer bekend is de grote Landdag te Barneveld op Vrijdag 7 Juni 1935, 

vastgelegd in een schilderij van Willy Sluiter.  
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Elke deelnemer kreeg een afdruk van het schilderij. De Eendracht heeft er nog een, thans 

uitgeleend aan het Nairac-museum. De BVL was buitengewoon koningsgezind. In Lunteren 

zelf  zijn ook wel Landdagen gehouden, maar die droegen een enigszins ander karakter. 

Alles bij elkaar was het zeker wel een gedenkwaardige vooroorlogse periode; na de oorlog 

sprak de oude garde er dan ook nog met respekt over (van de BVL uiteraard).  

 

     
schieten met M95, KSO of Marga  op de Koewei ,Barneveld, en  demo kanon, 7 Juni1935 

 

Tegenwoordig heb je een VOG nodig om lid te worden van zelfs een schietvereniging, in feite 

in strijd met de Grondwet, artikel 8, daar in concreto geen wettelijke beperkingen zijn 

opgenomen voor een dergelijk lidmaatschap.  

Er zit echter een ander, niet algemeen bekend maar veel bedenkelijker aspekt achter. De 

aanvrager wordt opgenomen in een databank van justitie, waar kan worden nagegaan of hij 

lid, dan wel ooit lid is geweest van een schietvereniging. Justitie is nogal beducht voor 

burgers die met wapens kunnen omgaan; voor haar eigen veiligheid, die van de overheid 

namelijk, wel te verstaan. Big Brother in optima forma. 

 

Tenslotte Alphen, altijd maar weer Alphen. Ach ja, als recht geaarde overheid moet je 

tenslotte iemand de schuld kunnen geven als je zelf een onvergeeflijk blunder maakt. Moet 

kunnen, nietwaar? Het geweten van de overheid is immers zuiver; 't wordt nooit gebruikt. 
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't Verenigingsblad 

 

    
 

U kent het fenomeen ongetwijfeld wel, 't Verenigingsblad. In het verleden begon het meestal 

met een A4-tje op een oude stencilmachine met wat uitslagen.  De eerste Schutter is in 1956 

ook zo begonnen, al was het geen stencilwerk maar echt drukwerk. Dat werd dan ook al gauw 

te duur. 

In later jaren werden het boekwerkjes, handgemaakt. De Schutter bijvoorbeeld werd in de 

zeventiger jaren in zo'n 600 exemplaren moeizaam met de hand gestencild, vervolgens geniet 

en dan met de hand het adres er op geschreven. Tenslotte op adreshub gebundeld en 

aangeboden aan de PTT ter verzending. Adreswijzigingen retour gemiddeld 10%. En dan 

moest hij ook nog volgeschreven worden. 

Het is een procedé dat voor elke verenigingsblad gold. gelukkig gaat het in het digitale 

tijdperk wat eenvoudiger. Je schrijft 'm uit en je verstuurt 'm per e-mail, en dan maar hopen 

dat hij 1. ook bij de afzonderlijke schutters terecht komt, en dan ook nog 2. wordt gelezen. 

Wat heb je er voor nodig? Twee randvoorwaarden: 1. Iemand die er gek genoeg voor is, 2. 

Copij. Uitslagen alleen worden niet gelezen.  

 

Driebergen is van het inspannende handwerk, tientallen jaren door Jan Hofman, overgegaan 

op digitaal in kleuren. Barneveld geeft al jaren een digitaal Nieuwsblad uit. het blad worstelt 

nog wat met z'n identiteit, maar naar ik van de redakteur begrepen heb, is er een prijsvraag 

uitgeschreven voor een pakkende naam.   Er zijn al inzendingen binnen variërend van 't 

Kakelblad' tot 't Uitschot'. Die laatste term is ballistisch volkomen juist, maar kan toch niet 

helemaal de verdenking wegnemen dat ook enige zelfkennis wordt ingebracht.. 

Met stip aan de top staat echter Scherpenzeel met z'n Scherpschutter. Ook daar is men in 1984 

begonnen met het ouderwetse stencilwerk onder de naam 'Vizier'. In 1985 nam Ad Verbeek 

de fakkel over. Bijgestaan door z'n zoon Sjoerd, toentertijd studerend aan het Grafisch 

Lyceum te Utrecht kwam in september van dat jaar de eerste Scherpschutter uit, volledig in 
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kleur. Het blad is uitgegroeid tot een werkelijk professioneel verenigingsblad, voorlopig enig 

in z'n soort. 

Maar ook hier komt het oude probleem om de hoek kijken, copij. Het scheelt al een boel 

wanneer de inhoud niet beperkt wordt tot de kleinschalige beslommeringen van de vereniging, 

of de beperkte wereld van de schietsport. 

 

    
Hier wordt slechts gerefereerd aan vier mij bekende verenigingsbladen. Maar wellicht zijn er 

meer grafische of literaire wonderen binnen de SKGV. Zou het geen idee zijn om eens wat 

bladen onderling uit te wisselen? Krijgt men ook meer een idee wat er zoal bij de hoog 

gewaardeerde zustervereniging speelt. Ideeën - en wie weet zelfs copij - kunnen worden 

uitgewisseld. Natuurlijk is het niet de bedoeling om de vuile was uit te wisselen. Maar die 

moet u ook niet uithangen, zelfs niet in uw verenigingsblad. 

 

Bunker Pothbrug, Woudenberg 

     
pothdicht tegen de vandalen c.s. en vóór de vleermuizen   en zo zag die er op  8 april 1945 uit 

 

R 

                     

 27 oktober 2015 


