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Penningmeester : H.v.Zanten, hvzanten@telfort.nl 
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   site: www.skgv.nl 

De Schutter 2016-VII 

Kort verslag ALV, diverse lotingen, Finale KKP10 en afscheid van Ben Voskuilen, overleden 

op 18 november; Ben werd 86 jaar. 

R. 

 

Mededelingen. 

Nieuw jaar, nieuwe kansen. Zie programma 2017. Eerste kans vrijdag 13 januari te 

Scherpenzeel. 

 

Kort verslag ALV 
Voorzitter opende op dinsdag 15 november de SGV-Najaarsvergadering te Achterveld. 

Amersfoort en Putten mka, Lunteren zka, verder alle verenigingen vertegenwoordigd door een 

kloeke afvaardiging. 

 

      
 

Agenda en mededelingen. 

Onder punt 10 wordt voorstel Ad Verbeek besproken; punt 11a toevoegen Valleicup KKP. 

Voorzitter deelt mede dat de contributie 2015 nog niet is geïnd in verband met wisseling van 

de bank. Eind november. kunt u de faktuur verwachten. 

 

Notulen en bestuursverkiezing. 

Notulen worden goed gekeurd. Teus van Veldhuijzen en Herman van Zanten herkozen. 

 

Bestuurderswedstrijd door Bennekom. 

Wordt vrijdag de 13e januari 2017 en wel op de banen te Scherpenzeel. De banen te 

Bennekom zijn te klein voor zo'n uitgelezen gezelschap, bovendien kunnen de banen van 

Scherpenzeel tegen een stootje. 

mailto:hvzanten@telfort.nl
http://www.skgv.nl/
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Per vereniging worden minimaal 3 stuks capabele vroede bestuurderen verwacht. Tot de dag 

worden geen mededelingen verstrekt over het programma. 

 

Postwedstrijd KKG, KKK en KKP. 

Tijdig inzenden is een droefenis. Veel verenigingen wachten tot de laatste dag, waardoor 

organisatoren hun schaarse laatste zondag moesten opofferen, in plaats van te kunnen bidden 

voor uw aller zieleheil. 

Het totaal der inschrijvingen KKG daarentegen valt mee. KKG 108 kn, 20 lg, KKK 83 kn en 

20 lg, en er worden er nog meer verwacht.  Liggend één klasse. Korpsen 3 schutters. telling: 

eerste 3 series korps en laatste 3 series personeel.   

Ook de deelname bij KKP is iets gestegen. Mist nog Putten, Amersfoort, Driebergen en 

Amerongen. Verzoek voor allee PW's: ook tijdig te betalen voor uw inschrijvingen. Donaties 

zijn welkom. 

 

Valleicup KKP. 

Maar liefst 4 verenigingen aangemeld en onder lichte morele dwang nog een 5e. Nieuwe 

voorstel: schieten in poules zoals bij KKG; de 4 beste gaan door naar de Finale. 

In tegenstelling tot de vorige jaren gaan die 4 verenigingen op voor 1 t/m 4; dus geen Grote 

Finale meer voor 1 en 2, en een kleine finale voor 3 en 4. Kortom nieuwe kansen voor de 

Cup! Finale op dinsdag 21 maart te Barneveld. 

 

      
 

Loting KKP. 

Poule 1:  Terschuur, Hoevelaken, Otterlo en Veenendaal. 

Poule 2: Scherpenzeel, Bennekom, Putten, Lunteren en Barneveld. 

Van elke poule gaan de twee beste door naar de Finale. Datum poules volgt. 

 

Valleicup KKG. 

Voor de loting wordt Nico Storm uitgenodigd. De eerst gelote vereniging neemt het voortouw. 

Op de dag om 19.45 uur aanwezig, 20.00 uur aanvang wedstrijd. Elk team bestaat uit 3 

schutters. 

 

Loting KKG. 

Poule A, maandag 20 februari, dinsdag 21 februari, of dinsdag 7 maart 2017. 

Achterveld - Barneveld - Amersfoort - Hoevelaken - Terschuur. 

 

Poule B, maandag 27 februari, of dinsdag 28 februari, of maandag 13 maart, 

Leusden - Scherpenzeel - Randwijk  - Driebergen - Ede. 

 

Poule C, maandag 13 februari, of dinsdag 14 februari, of maandag 6 maart. 

Lunteren - Veenendaal - Bennekom - Ermelo - Amerongen.  
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Valleicup KKK. 

Dinsdag 9 mei 2017, knielend op de 12 meter en liggend op de 50 meter. 

 

Winterwedstrijd KKG12. 

Combinatie met AK Utrecht van 17 t/m 21 januari te Hoevelaken. Inschrijven op 

www.baanplanner.eu.  

De Finale volgt ca twee weken na de 21e, medio februari 2017. 

 

Kampioenswedstrijd KKG50. 

Wordt niet meer georganiseerd in verband met afgenomen animo. 

 

Zomerwedstrijd 2017. 

Wordt zaterdag 10 juni te Ede. Nico Storm is bereid bij de organisatie van GKG te 

assisteren.  

 

Prijsuitreiking Zomerwedstrijd 2015. 

Voor zover aanwezig worden de sjerpen uitgereikt. Dar er bij sommigen twijfel bestaat of de 

uitslag wel ooit in de Schutter is gepubliceerd voor alle lichtgelovigen hier (verderop 

bladzijde 8) nogmaals de uitslag. 

Daarnaast wordt sterk aanbevolen om nummer 16/V eens rustig door te vlooien, bladzijde 4 

en 5. 

Ter info er is knielend 100 meter niet individueel geschoten, alleen korps. Aanbeveling: korps 

ook voor individueel laten gelden 

 

Rondvraag 

Gert Nijburg. Verzoek om de lijst van secretarissen weer eens in de Schutter op te nemen.  Is 

het de goegemeente voorts bekend, dat onze grote vriend Nico Storm 50 jaar lid is bij 

Driebergen? [noot redaktie: adressenlijst nog niet aktueel] 

 

Nico Storm. Nu we het daar toch over hebben, bestaat de orde van de Nikkelen Huls nog? 

Voorzitter antwoordt dat deze is vervangen door de zilveren huls, maar dan van echt zilver. 

Voor de echte  liefhebber zijn er nog een aantal nikkelen hulzen. 

 

Ad Verbeek, Vindt de prijsuitreiking voor de Zomerwedstrijd op de ALV maar een povere 

bedoeling, mosterd na de maaltijd Waarom niet zoals eertijds na afloop op de dag zelve? 

Antwoord: gaan we weer proberen. 

 

Voorzitter sluit na gedane vragen de vergadering. 

 

 

    
Martin van de Ven, meester GKG          en een trotse medaille voor de mindere goden 
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Ben Voskuilen. 

Tijdens de najaarsvergadering van 1977 legde het 

toenmalige bestuur van de SKGV de vergadering de 

vraag voor: 'wie is bereid de organisatie van de 

Postwedstrijd op zich te nemen?'  

In de zaal blijft het geruime tijd stil en dan, achter in de 

hoek wordt er een hand opgestoken. Het was niet meteen 

duidelijk wie er aan die hand vastzat, de eigenaar zat 

achterin en was slecht zichtbaar voor de mannen achter 

de groene tafel. De eigenaar van de hand werd verzocht 

op te staan en zich voor te stellen. Het bleek Ben 

Voskuilen te zijn die bereid was de organisatie op zich te 

nemen. Hij zou het na dat moment nog 25 keer, dus 25 

jaren blijven doen.  

Het was ook zijn eerste echte optreden in een SKGV 

vergadering, vele keren zouden nog volgen. Dat hij de 

Postwedstrijd met veel enthousiasme organiseerde mag 

o.a. blijken uit de wijze waarop de prijsuitreiking werd 

vorm gegeven. Lange tafels vol met een keur aan 

huishoudelijke artikelen die, voorzien van enkele 

opmerkingen aan het adres van de prijswinnaars, werden 

uitgereikt. Na een dergelijke voorjaarsavond bleef het 

vaak nog ietwat onrustig in het Achterveldse. Latere 

notulen vermeldden dat ook An een fikse bijdrage leverde aan deze festijnen. De notulen van 

de voorjaarsvergadering 1981 vertellen: 

 

  
 

“De heer en mevrouw Voskuilen hebben een collectie prijzen uitgestald om van te 

watertanden. Bovendien nog verfraaid met prachtige bloemstukken, ze hebben er echt iets 

groots van gemaakt. Hulde aan Fam. Voskuilen voor al het werk dat zij aan de PW. Besteed 

hebben”. 

 

Als beloning voor het mooie werk dat hij deed, werd 

hij in 1986 beloond met een bestuurszetel. Een fraai 

cadeau, én een karwei er bij, want ... 

we komen aan in 1992. Wederom komt er een 

organiserende functie vacant. De organisator van de 

Valleicup KKG legt zijn taak neer. En aangezien 

Ben al het nodige ondersteunende werk deed was hij 

de aangewezen man om ook dit karwei te klaren. Hij 

hoefde er deze keer de hand niet voor op te steken, 

als vanzelf werd hij er in geschoven, geen ontkomen 

aan. 
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Ben was niet uitsluitend een organisator van wedstrijden, voor een stevig feest draaide hij ook 

de hand niet om. De SKGV bestond in 1998, 75 jaren, en dat moest gevierd worden. Er kwam 

een expositie, elke vereniging bracht haar exposabele stukken in, stukken die roem uit lang 

vervlogen tijden symboliseerden. Een wethouder werd uitgenodigd om een prijsuitreiking te 

doen van de wedstrijd die in het kader van het jubileum was georganiseerd; ’s avonds 

marcheerde een complete fanfare de feestzaal in. Het werd een fraai feest. 

 

Naast alle organisatorische en bestuurstaken vindt hij tijd om ons lijfblad “De Schutter” van 

teksten te voorzien, ondersteund door Herman van Zanten en te zorgen voor de verzending. 

Hij heeft het twaalf jaar lang gedaan, in zijn afscheidstoespraak in 2002 verzuchtte hij: Dat ik 

het zo lang heb volgehouden, snap ik nu nog niet. Na deze laatste verzuchting mochten wij 

hem onder-scheiden met de Zilveren Huls. De tekst op het bijbehorende diploma is 

veelzeggend: 

'De heer Voskuilen heeft zich gedurende vele jaren op 

zowel bestuurlijk als organisatorisch vlak voor de 

SKGV ingezet. Met zijn nimmer aflatend enthousiasme 

heeft hij vele evenementen en wedstrijden tot een groot 

succes gemaakt. Zijn inzet en toewijding strekken tot 

voorbeeld. De SKGV wil hem daarvoor hartelijk 

bedanken'. 

  

We komen tot de simpele conclusie dat Ben veel, zo niet al zijn 

beschikbare tijd aan de SKGV en de schietsport heeft gegeven. 

24 jaren organiseerde hij de Postwedstrijd, 12 jaren was hij 

bestuurslid, 10 jaren organisator van de Valleicup, 12 jaar 

redacteur van ”De Schutter”. Het is een imposant curriculum. 

Wij moeten nu afscheid van hem nemen, maar de herinnering 

aan een prachtig mens en de grote betekenis die hij heeft gehad 

voor de SKGV, blijft. 

 

Afscheidsrede door Hans Zwakman bij de uitvaart op donderdag 24 november). 

 

 

Valleicup KKP 

 

 

 

   SCHIETVERENIGING SCHERPENZEEL 

 

 

 

AAN:  Bestuur en schietverenigingen van de SKGV. 

Onderwerp:  Wijziging regels Valleicup Pistool en loting 2016-17. 

 

Geachte bestuursleden en contactpersonen  SKGV-verenigingen. 

 

Op de Najaarsvergadering van de SKGV dd. 15 november 2016 zijn wijzigingen van de 

reglementen voor de Cup KKP voor verenigingsteams aangenomen en de loting voor het 

komende seizoen gehouden. Aangenomen regels: 

 

De Cup KKP voor verenigingsteams wordt gehouden in 2 ronden: 
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Ronde 1. 

Bestaande uit 2 poules. Samengesteld na loting op de 

najaarsvergadering van de (zo mogelijk van te voren 

uitgevraagde en) aangemelde verenigingen. Bij de loting 

moet de eerst aangewezen vereniging per poule 

zorgdragen voor de schietbaan en kaarten. De volgende 

verenigingen in de poule zijn te gast bij de eerstgenoemde 

in de poule. De poulewedstrijden vinden in onderling 

overleg plaats in januari c.q. februari voor- 

afgaande aan de finale.  Waarbij de beste 2 verenigingen 

per poule door gaan naar de finale. 

 

Ronde 2. 

Dit is de finale voor de overgebleven vier verenigingen. 

Waarbij alle vier de verenigingen strijden om de plaatsen 

1 tot en met 4. 

 

Algemeen. 

Teams blijven bestaan uit drie schutters. Eén team per 

vereniging. Teams mogen wisselend van samenstelling 

zijn in ronde 1 en 2. In beide ronden wordt een gehele 

wedstrijd geschoten van 40 schoten. 

  

Loting dd. 15 november 2016: 

 

Poule A: 

sv De Eendracht – Terschuur, sv Frans Tromp – Hoevelaken, sv Willem Tell – Otterlo en 

Pr. Hendrik – Veenendaal. 

 

Poule B: 

sv Scherpenzeel. sv Wilhelm Tell – Bennekom, sv Wilhem Tell – Putten, sv Tyr – Lunteren 

en  De Eendracht – Barneveld. 

 

Ik verzoek de verenigingen De Eendracht – Terschuur en Scherpenzeel het initiatief  te 

nemen om de andere verenigingen in hun poule uit te nodigen om de eerste ronde te houden in 

januari dan wel uiterlijk februari 2017 bij hun op de vereniging dan wel in overleg elders. 

Tevens daarbij de bijgevoegde deelnameformulieren te gebruiken en deze na afloop vóór 1 

maart 2017 aan mij te retourneren. 

 

Zoals afgesproken gaan de beste twee teams uit beide poules door naar de Finale. Deze wordt 

op dinsdag 21 maart 2017 gehouden op de elektronische banen van De Eendracht – 

Barneveld. Baan open vanaf 19.45 uur. Aanvang eerste serie 20.30 uur. 

 

Indien nog niet gedaan: Betaling van de kosten a € 20.--  op bankrekening 

NL60ABNA051.43.43.43.5 t.n.v.  A. Verbeek en/of  te Scherpenzeel onder vermelding van 

Cup KKP en de naam en plaats van de vereniging. 

 

Vriendelijke groeten, 

Ad Verbeek 

 

 

Zomerwedstrijd 2016 

En dan nog even voor degenen die Schutter nr.V niet hebben gelezen: 
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UITSLAGEN SKGV-ZOMERWEDSTRIJD 4 JUNI 2016

GEWEER  GKG KKG / KKK

VERENIGING MIL.GEW MIL.GEW VET.GEW KORPS VRIJ GEW KKG KKG KKK

LG m KN m KN m TROFEE m LG m LG m KN m KN m

hoogste: 97 0 96 95 88 100 83 100

Floris van de Vliert Bennekom 95 93 75

Henk van de Vliert Bennekom 94 92 88

Bert Roseboom Bennekom 88

Bart van Eck Veenendaal 87 95 5

Teus van Veldhuijzen Veenendaal 83

Sjoerd Delsink Barneveld 100

Bob Lagerweij WT Putten 64

Dick Vink Barneveld 96

Bas Fonteijn Randwijk 69 69 80

Dan Panneman Randwijk 61 61 90

Jaap Bunt Randwijk 40 82

Ronald van Riet Ede 80 80 99

Martin van de Ven Ede 97 93

Geert Schuring Ede 96

Rian Toonen Ede 95 95

Ab Ringma Ede 92 94 94

Ad Verbeek Scherpenzeel 92 88 90

Jan Groenenwoud Scherpenzeel 87 94 94

Gert Jan Hoolwerf Scherpenzeel 95 92 92

Geert Jan Vermeulen Scherpenzeel 96 2

Kees Bos Scherpenzeel 96 83 83

Dirk Slagter Leusden 96 6

Dick Meerveld Leusden 86 76

Hartger van de Kamp Ermelo 92 83

Jan de Jong Ermelo 95 96 7

Gert Nijburg Lunteren 98 8

Jan de Greef Amerongen 75

Hendrik Jan Post Amerongen 32

Gert van Kuik Amerongen 20

Bart Wolfswinkel Hoevelaken 81 100

Henk Overeem Ede 86  
 
 
 
 

KORPSEN TROFEE  VETERANEN GEWEER KNIELEND 
  

      VERENIGING NAAM 
   

TOTAAL 

      Scherpenzeel Kees Bos 
 

83 
  

 
Gert Jan Hoolwerf 

 
92 

  

 
Jan Groenenwoud 

 
94 

 
269 

      Bennekom Henk van de Vliert 
 

92 
  

 
Floris van de Vliert 

 
93 

  

 
Bert Roseboom 

 
88 

 
273 

      Randwijk Bas Fonteijn 
 

69 
  

 
Daan Panneman 

 
61 

  

 
Jaap Bunt 

 
40 

 
170 

      Neerlandia Rian Toonen 
 

95 
  

 
Ronald van Riet 

 
80 

  

 
Ab Ringma 

 
94 

 
269 
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PROGRAMMA REGIOMIDDEN - VELUWE & O    2017 

13 januari 2017 vrijdag Bestuurderswedstrijd te Sch'zeel 

 

27 januari 2017 vrijdag Jeugd te Scherpenzeel 

 

  7 februari 2017 dinsdag Valleicup liggend te Otterlo 

 

17 februari  2017 vrijdag Jeugd te Barneveld 

 

  1 maart 2017  Postwedstrijd KKG & KKP binnen 

 

10 maart 2017 vrijdag Jeugd te Driebergen 

 

21 maart 2017 dinsdag Cup KKP te Barneveld 

 

18 april 2017 dinsdag Cup KKG te Barneveld 

 

21 april 2017 vrijdag Jeugd te Hoevelaken 

 

  9 mei 2017 dinsdag Cup KKK, 12 & 50 m te Barneveld 

 

16 mei 2017 dinsdag ALV SKGV 

 

  9 juni 2017 vrijdag Jeugd te Putten 

 

10 juni 2017 zaterdag Zomerwedstrijd te Ede 

 

23 juni 2017 vrijdag Jeugd BBQ te Driebergen 

 

14 oktober 2017 zaterdag Jeugd te Barneveld 

 

14 november 2017 dinsdag ALV SKGV 

 

 

Finale KKP10. 

     
voorbereiding 

 

Sinds 2014 wordt de Kampioenswedstrijd door Barneveld georganiseerd. De jaren daarvoor 

was deze wedstrijd vaste prik op de kalender van Scherpenzeel.  Van oudsher Organisator en 

Initiator van deze prachtige wedstrijd, Ad Verbeek, oordeelde het op een gegeven welletjes, 
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en was van mening  dat een andere vereniging de fakkel maar eens over moest nemen. En dat 

werd Barneveld, de enige vereniging van de 16 die zich enthousiast als opvolger aanmeldde. 

Er werd wel bij bedongen dat Ad op zijn eigen onnavolgbare wijze de Olympische Finale zou 

blijven doen. Waarvan akte. 

De deelname is steeds weer overstelpend. In 2014 nog 21, werden dit in 2015 al 28 

pistoolexperts uit 5 verenigingen. In 2016 hebben zich maar liefst 18 man - de vrouwen praten 

we maar helemaal niet over  - ingeschreven, eveneens uit 5 verenigingen. U ziet het, 't 

onderdeel pistool leeft onder de schutters.  

 

                   SKGV  -  VALLEICUP  KKP  2016

1 2 3 4 M TOT TIENDEN

1 Floris van de Vliert Bennekom 89 86 83 92 1 350 366,9

2 Richard van Harten Barneveld 86 87 82 82 4 337 353,6

3 Marco van Barneveld Barneveld 87 82 79 80 3 328 347,5

4 Henk van de Vliert Bennekom 78 83 83 83 1 327 343,1

5 Martin Wigtman Scherpenzeel 81 81 79 83 2 324 344,3

6 Cees Bos Scherpenzeel 75 84 77 88 1 324 338,3

7 Hein Druijff Barneveld 69 82 84 84 2 321 337,0

8 Robin Top Barneveld 72 78 83 84 0 317 335,6

Jan Vlastuin Scherpenzeel 84 77 80 74 0 315 333,0

Martin van de Linden Veenendaal 81 84 69 80 2 314 332,6

Pim Vogelaar Bennekom 73 80 75 77 2 305 323,7

Vincent van Tuil Veenendaal 77 82 74 71 0 304 320,9

Ad Verbeek Scherpenzeel 79 77 71 76 1 304 318,7

Arjen van der Lee Barneveld 68 69 79 76 3 295 305,6

Eelco Neumann Barneveld 60 80 80 65 0 285 303,3

Bob Lagerweij Achterveld 58 64 77 67 1 267 285,6

Eduard Köhler Barneveld 61 57 73 57 2 250 264,5

Vincent Bekking Bennekom 42 34 57 65 0 198 215,5  
alle deelnemers 2016 

 

Goed, vrijdag 24 november 2016 dus. De acht beste kampioenen werden te Barneveld 

verwacht. Nummer acht was de o, zo belangrijke datum vergeten,  zodat uit bittere nood de 

reserve werd opgetrommeld, een schutter uit Scherpenzeel. Voor de Finale traden aan: twee 

man uit Bennekom, de welbekende Big Brothers van de Vliert;  drie man uit Barneveld, 

waaronder razendsnel opkomend talent Hein Druijff;  en hekkesluiter Scherpenzeel met drie 

man, waaronder de Kampioen 2015, Martin Wigtman.  

Onder gestreng commando van Ad Verbeek werd de afvalrace geopend. Cees Bos kwam als 

eerste op de afvalberg. Na een aantal aarzelende wanschoten met zelfs een 0 erbij mocht hij 

z'n pistool direct aan de wilgen hangen. De Big Brothers volgden Cees gezwind op de 

versenen. In de voorronden nog glansrijk aan top, nu een snelle neergang. Eerst was Floris 

van de Vliert aan de beurt; broerlief binnenpret. Maar dat was slechts uitstel van executie. De 

volgend sessie een barrage met Richard van Harten bracht ook Henk van de Vliert op 't 

strafbankje. Niet dat Richard daar lang leedvermaak over kon hebben, want na het 14e schot 

mocht ook hij z'n biezen pakken. 

Over bleven vier kloeke borsten bereid om de Finale tot het eind te gaan. Martin Wigtman  

bleek wat onvast ter hand, niet wat we van hem normaliter gewend zijn. Misschien dat de 

onverbiddelijke leeftijd toch z'n tol komt eisen? Barrage met Hein Druijff. De jeugd bleek 

sterker, zeuven tegen vijf (7 - 5). Martin teleurgesteld af. 

Drie cracks aan schot voor 1, 2 en 3, die elkaar geen enkele krimp wilden geven (132 - 131 - 

126). Twee Barnevelders en die onbekende Scherpenzeler, broederstrijd tussen twee 

zusterverenigingen. Met vijf puntjes te weinig moest Hein vervolgens het veld ruimen.  

Resten Marco van Barneveld en Jan Vlastuin voor 1 en 2. Verschil één miezerig rot puntje, 

147 tegen 148. Jan 10 - 9 erbij, Marco 8 - 6. Jan Vlastuin, onze reserve,  Kampioen 2016.  



12 

 

Na afloop weer de verbroedering tussen winnende en gefaald hebbende deelnemers, en 

natuurlijk de prijsuitreiking. Jan Vlastuin getooid met de meestersjerp, en natuurlijk zo trots 

als de bekende stier met die zeven welbekende hoorns.   

Tot volgend jaar maar weer. Maar dan met wat meer deelnemers. 

 

 
het Kampioensteam 

 

FINALE  SKGV - KAMPIOENSWEDSTRIJD   KKP 10 meter,   24  NOVEMBER 2016

baan Schot nr. Totaal M tienden

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 b b 13 14 15 16 b b 17 18 19 20

1 46454 Jan Vlastuin 6340 9 9 6 8 10 9 8 6 6 9 8

Scherpenzeel 9 10 5 10 10 9 7 9 10 9 167 3 175,5

2 105883 Marco van Barneveld 6370 4 6 8 9 7 9 10 9 7 9 9

Barneveld 7 9 7 10 7 8 8 8 8 6 161 1 170,4

3 168373 Hein Druijff 6370 8 8 8 7 9 9 6 10 8 7 7

Barneveld 9 10 8 7 7 6 8 7 8 9 143 1 150,7

5 14156 Martin Wigtman 6340 6 10 9 9 5 8 8 7 7 10 8

Scherpenzeel 8 8 8 7 7 7 8 5 126 0 130,1

6 95472 Richard van Harten 6370 3 9 7 9 8 7 8 8 9 6 7 7 9

Barneveld 7 6 4 7 101 0 109,5

7 69745 Henk van de Vliert 6390 5 10 7 9 7 8 5 9 7 9 6 5 10

Bennekom 7 7 90 1 112,3

8 53238 Floris van de Vliert 6390 2 7 7 8 8 7 8 5 8 7 8

Bennekom 73 0 77,9

8 113232 Cees Bos 6340 7 4 6 7 0 8 10 9 4   

Scherpenzeel 48 0 51,1  
en de prestaties 
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Eindelijk 

Op zaterdag 5 november opende Veenendaal de deuren wijd open om de feestelijke  inwijding 

van de nieuwe kantine te vieren. Natuurlijk kent u allen uit eigen ervaring de kille oude 

uitvoering. Er waren wel plannen, maar ja, de centjes, nietwaar, en niet te vergeten de in 

Nederland alle broodnoodzakelijke vergunningen. Maar met veel eigen werkzaamheden is het 

toch gelukt.  De nieuwe kantine werd gewoon over de oude heen gebouwd, zodat tijdens de 

bouwwerkzaamheden gewoon doorgecatererd kon worden. 

Meeste verenigingen zijn overigens zonder kantine begonnen. 's-Zomers schoot men met 

s'Rijks geweren buiten, en 's-winters verpoosde men zich bij de lokale uitbater. De behoefte 

aan een eigen honk werd pas ver na de oorlog (de tweede) met de drastische verandering van 

vereniging en verenigingsleven prangend. Een terugblik naar heel vroeger; de tijden zijn 

ietwat veranderd. 

 

De oprigting van vrijwillige Vereenigingen 

tot gemeenschappelijke oefeningen in den 

Wapenhandel heb ik als blijk van den 

Nationalen geest met genoegen gezien [...] 

Is het dan niet beter ,  is het dan niet 

edeler ,  is het dan niet mannelijker ,  dat 

wij,  in stede van op de Regering te 

bouwen ,  reeds nu al dadelijk door en uit 

eigene krachten in die behoefte aan 

schietbanen en geweren trachten te 

voorzien ? [ ... ] 

 
(Uit: Troonrede van 17 September 1866, Koning 

Willem III) 

 

Deze oproep aan den volke leidde in die prille jaren in Veenendaal voor zover bekend althans, 

niet echt tot de oprichting van een schietvereniging. Er moest eerst een Boerenoorlog aan te 

pas komen, waardoor er rond 1900 ter morele steun  - veilig op afstand, dat wel -  een hausse 

aan schietverenigingen ontstond, met krijgshaftige namen als Piet Cronjé, Paul Kruger, 

Generaal Joubert enz. aleer ook Veenendaal zich aansloot bij die vaart der volkeren. Echter 

om zich wat minder nadrukkelijk aan het Afrikaanse strijdtoneel te binden, werd het 

eenvoudig en neutraal  'Prins Hendrik'. 

Behoedzaamheid voor alles. 
Er zaten echter wat haken en ogen aan die oprichting 

in 1901. Een paar high-lights uit de ouwe Veensche 

doos .... 

' 

Aan Heer Commissaris der Koningin in de 
provincie Utrecht 
 
Ter voldoening aan Uwe circulaire d.d. 11 
Januari j.l. No.5 N.M. en S. heb ik de eer U 
Hoog Ed.Gestr. mede te deelen, dat in deze 
gemeente geene schietbanen bestaan. 
 
Burgemeester van  Veenendaal, den 18 Januari 1902' 

 
Maar goed, men zat niet bij stil, en zo zal het niet 

verwonderen dat reeds eind December van dat eigenste 
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jaar een vergunning werd verleend voor een heuse 100 meter buitenbaan, wel onder 

uitdrukkelijke voorwaarde dat hij binnen 6 maanden gereed zou zijn.  En dat lukte, anders had 

er nu vermeodelijk ook geen nieuwe kantine gestaan. Gereed begin 1903, de  schietbaan 'Den 

Berg', waarmee men dan de Sparrenboomsche Berg bedoelde. Gemeente Rhenen, dat wel! 

 

Art. 4 

Er  wordt  geschoten  met  geweer  model  95,  staande of  knielend, naar keuze van  den  

schutter, uit  de  vrije  hand, op  schijf  “ Loosduinen “  op  I00  Meter , of  op  schijf  “  Breda  

“ telling  van  I  tot  I2,  op  een  afstand  van  I50  Meter. 

Het  is  verboden  den  kolf  van  het  geweer  tijdens  het  schieten  onder  eenig kleedingstuk  

te  verbergen. 

 

Art. II 

Alle  personen  die  blijkbaar  hinderlijk  zijn  kunnen  verwijderd  worden. 

 
(Reglementen SKGV, Woensdag 24 Januari 1923 te Scherpenzeel) 

 

[ ... ] 'Onder de opwekkende tonen van “Erica” namen de wedstrijden nu een aanvang. Na 

een warmen strijd werd de eerste prijs, een verguld zilveren medaille, uitgeloofd door het 

Vreemdelingenverkeer alhier, behaald door de vereeniging “Prins Hendrik” te Veenendaal, 

met 225 punten; de tweede prijs, zilveren medaille, door de vereeniging “Scherpenzeel” te 

Scherpenzeel met 222 punten; en de derde prijs, bronzen medaille door “Piet Cronjé” alhier, 

met 214 punten. [ ... ] 

4e prijs individueel J.Kloos , Veenendaal (kunstvoorwerp)' [ ... ] 

 
(Groote regionale geweerwedstrijd bij Piet Cronjé  Barneveld op Woensdag 27 Juni 1905; op 'flobert 

individueel' werden verder geen Veendaalse prestaties geleverd) 

 

Elke zich zelf respekterende vereniging beschikte in die tijd over een 200 meter baan. Dus zal 

het niet verwonderen dat reeds in 1907 vergunning werd gevraagd om de baan uit te breiden 

tot die gewenste 200 meter. 

 

   
1907 Veendaalsche weg, richting  WZW, 200 meter?       1956  Oud Veense Grintweg, richting   ZW, 100 meter 

 

In die tijd behielp men zich in de wintermaanden bij gebrek aan een eigen accommodatie bij 

de plaatselijke uitbater, in het achterzaaltje onder het genot van een KSO-geweer en een 

drankje. Vóór of na het schieten is niet overgeleverd. 

Veenendaal was daarin geen uitzondering - ik bedoel natuurlijk het eigen honk, liever gezegd 

het gebrek daaraan  -  maar geen enkele vereniging was in die tijd zo welvarend. 

 

Op 4 Februari 1913, werden plannen geopperd om een houten optrekje op, of bij de baan te 

bouwen. Kosten circa 150 gulden. Er zat echter een piepklein addertje onder het gras. 
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Rond 14 Mei 1913 was intussen  uiteindelijk de fel begeerde uitbreiding van de schietbaan tot  

200 meter gereed gekomen. Dus wat nu? Het staketsel was immers gepland op 100 meter.   

De oplossing bleek even eenvoudig als praktisch. Tijdens het schieten werden de deuren vóór 

en achter open gezet, zodat men er doorheen kon schieten.  Gebruik tijdens het schieten werd 

om onduidelijke redenen echter afgeraden. 

De verpozing  aldaar schijnt toch goed bevallen te zijn, want pas in de zeventiger jaren valt 

het optrekje bij gebrek aan adekwaat  onderhoud van narigheid vanzelf in elkaar. Maar dat 

even terzijde. 

 

Geweren en munitie werden in die jaren van 's- Rijkswege verstrekt. En het Rijk was daar 

aanvankelijk niet scheutig mee. Althans tot de crisisjaren ... 14 November 1923, regeering 

weigert patronen te geven voor de M95, en dat net in de tijd, dat men in 't Veen druk diende 

was om de baan zelfs tot 300 meter te verlengen.  

28 April 1924 besluit de vereniging het geweer dan maar aan de wilgen te hangen, en te gaan 

boogschieten. Gelukkig maar voor een korte periode. De patronen kwamen weer, zulks zeer 

tot leedwezen van menig Veensch Robin Hood in spé.  En spoedig knallen weer duchtig de 

schoten op de Sparrenboomse Berg 

 
'Waar in ons Vaderland, de vrijwillige beoefening der verheven schietkunst zich voortdurend 

in de laatste jaren uitbreidt en alleen in deze gemeente niet minder  dan  drie 

schietvereenigingen “in ’t geweer” zijn, terwijl dezen zomer te Barneveld alleen op de 

oefeningen van ’s Lands Weerbaarheid niet minder dan 70 personen “het vuur openen,” 

wenschen  wij,  dat  deze  feiten of anders het hooren knallen van al de schoten op de groote 

baan voor ieder ingezetene [ ... ] eene opwekking moge wezen, om lid van eene 

schietvereniging te worden, of, indien daartoe  niet in de gelegenheid zijnde, het  voor  hen  

eene  reden moge zijn, om  te dier  zake  hunne  belangstelling te toonen, door als donatrice of 

donateur toe te treden, om zoodoende de bres, geschoten in de kas der vereeniging [ ... ] 

eendrachtelijk te helpen vullen!!' 

 
(Barneveldse Courant, 1 April 1909) 

 

Het  horen knallen van schoten leidt tegen-

woordig tot volstrekt andere commoties bij de 

waarde omwonende ingezetenen. De oren in die 

tijd waren weliswaar wat minder gevoelig en/of 

kwetsbaar, maar dat wil nog niet zeggen dat men 

er ook vrede mee had, wanneer de kogels gedurig 

als nijdige wespen rond de oren vlogen. 

In 1927 klagen omwonenden over de veiligheid. 

De vereniging krijgt de gelegenheid  om de 

kogelvanger te verhoogen, maar dat dient wel 

vóór 1 Januari 1928 gereed te zijn. 

 

In 1936 valt toch het doek. De schietbaan aan het 

Schupse Bos wordt gesloten. De bevolking is 

drastisch gegroeid en de oprukkende bewoning 

komt het onveilige gebied binnen.  

Geen unicum voor Veenendaal, ook elders zie je 

die ontwikkeling ten nadele van al die mooie, 

oude buitenbanen.  

Hier in de regio heeft alleen Scherpenzeels 

buitenbaan het tot het jaar 2000 overleeft. Het is 
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nu een schitterend natuurgebiedje geworden, compleet met de oude baan zoals die eertijds, 

1901,  geweest is.  

Toch lukte het na een kleine  tussenperiode, om de oude vooroorlogse baan onder naoorlogse 

eisen weer enigermate geschikt te maken. En er verandert in die jaren veel, en in een rap 

tempo. Eerst wordt de weerbaarheid van de schietverenigingen opgeheven, zodat het nu 

slechts nog schietsportverenigingen mogen heten, het Rijk stelt geen geweren meer 

beschikbaar en de ene na de andere buitenbaan wordt definitief afgekeurd.  

En als klap op de vuurpijl geeft de oude loods uit 1913 er dan ook nog de brui aan. Dat doet 

de deur dicht, gelukkig niet voor de schietsport. 

 

 
het laatste Veensche spoor 2016 (de diagonaal bij de pijl) 

 

De schietsport heeft zich onder al die tegenslagen naar binnen terug getrokken. Het KSO-

geweer heeft plaats gemaakt voor 't KKG-geweer op de oude vertrouwde afstand van 12 

meter, de lengte tunc temporis van het binnenzaaltje bij de plaatselijke uitbater of 

kroeghouder.  En er zijn zelfs dapperen die nu ook aarzelend het pistool ter hand beginnen te 

nemen.  

 

De ontwikkelingen gaan snel. De hoogtepunten in die jaren liggen bij de latere generaties nog 

min of meer vers in het geheugen, zodat we daar in dit relaas niet al te inhoudelijk bij stil 

zullen staan.  

In 1979 komt het gloednieuwe onderkomen gereed, geheel geënt op het nieuwe 

indoorschieten, en voor de après-schiet een bescheiden kantine met minikeukentje.   In schril 

contrast met die vroegere jaren wordt thans  achter de kantine geschoten, niet meer er dwars 

door heen. Ach ja, het zijn de  goeie ouwe tijden van vroeger niet meer. Vroeger waren de 

boten van hout en de kerels van staal. Maar dat was heel vroeger. Nu zijn de boten van staal. 

 

De gehele schietaccommodatie is in die laatste jaren nog een keer drastisch op de schop 

gegaan, beantwoordend aan de talloze nieuwe behoeften op schietgebied. Maar de kantine is 

steeds een stiefkindje gebleven. Tot op de dag van vandaag, 5 november 2016. 
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Om tenslotte op het begin, 1866 terug te komen, de blik 150 jaar later: 

 

'Schietvereniging 

Onder een schietvereniging, wordt verstaan de vereniging die blijkens de in een notariële akte 

opgenomen statuten tot doel heeft haar leden in de gelegenheid te stellen de schietsport te 

beoefenen. Een schietsportvereniging of een vereniging aangesloten bij de KNTS kan een 

verenigingsverlof krijgen indien zij hierbij een redelijk belang heeft en zij met dit verlof geen 

gevaar voor zichzelf, de openbare orde of de veiligheid vormt. Voor verenigingen die in 

aanmerking wensen te komen voor een zogenaamd verenigingsverlof, geldt dat zij door de 

KNSA of KNTS gecertificeerd dienen te worden en dat binnen die vereniging de schietsport 

wordt beoefend overeenkomstig een door de KNSA erkende of gereglementeerde tak van 

schietsport. 

 

Misschien dat Koning Willem III zich allang meigmaal in zijn graf heeft omgedraaid, maar 

vooruit, de tijden zijn tenslotte 150 jaar veranderd. En niet alleen de tijden, ook de mensen en 

daarmee de  schietsport. Ten goede of ten kwade? Ach, we klagen niet; niet al te zeer .... 

Laten we eerlijk zijn, we kunnen nog steeds onze geliefde schietsport beoefenen, zelfs al 

moeten we elk jaar verklaren dat we niet bij de psychiater zijn geweest. Tja ... 

 

En wat Veenendaal betreft, is jullie bekend dat het tracé van de oude schietbaan op Google 

nog steeds te volgen is?  Wat ik daar mee wil zeggen? Ach, niets .... 

 

Het ga jullie goed, nu, na 37 jaar met jullie nieuwe kantine. Gebruik hem wel. 

 

   
Piet Cronjé Ermelo, 1912            Door Oefening Grooter Voorthuizen, 1906 

 

 

    
Scherpenzeel, 1906             Tyr, Lunteren, 1911 
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