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Koninklijke Schuttersvereniging 

Sint-Pieters-Roos vzw 



 

 

 

 

 

 

Een lekker ontbijt,  

belegde broodjes, panini's, .... 

broodmanden voor alle feestjes 

www.tattiesbrugge.com 

 

 

 

 

 

 



  

Gilbert Hoef 

Voorzitter 

Penningmeester 

0499 99 89 55 

Glenn Dierickx 

PR en website 

0477 22 61 86

  

Jan Gheleyns 

Ondervoorzitter 

0476 83 89 03 

Monika De duytsche 

Secretaris 

0478 02 18 36 
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Jan Huysman 

Commissaris 

0478 45 15 46 

Valérie Willems 

Commissaris 

0498 21 35 22 



 

  

Koninklijke Schuttersvereniging Sint Pieters Roos 

Violierstraat 7, 8000 Brugge 

Tel : 050 34 50 74 

www.sintpietersroos.com 

Aan het Parochiaal Centrum H. Magdalena 

IBAN BE71 4751 1013 9169 

BIC KREDBE BBXXX 

Aangesloten bij het VSK onder het nummer 08/087 

Disc. 9 (10m luchtkarabijn) 

En 

Disc. 11 (10m luchtpistool) 

Open elke woensdag en vrijdag vanaf 19u 



        

Hollandse Vismijn 
 

Het gezelligste praatcafe in Brugge 

 

        Vismarkt 4, 

       8000 Brugge 

       050/33 33 01 
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Eind mei en het was weer tijd voor ondertussen de 

16de editie van de jubileumwedstrijd die ook 

meetelde voor de Masters Of Flanders. Toch een 

wedstrijd die jaarlijks een mooi aantal schutters 

naar ons lokaal in de violierstraat lokt. Met 130 

reeksen kunnen we dan ook weer spreken van een 

succes. Een mooi aantal maar alle ingrediënten voor 

een mooie wedstrijd worden dan ook elk jaar 

voorzien. Een mooie locatie met private parking, 

een leuke prijzenpot, vriendelijke ontvangst….  

Isabelle en Willy zorgden er ook weer voor dat er op 

bestelling cakes gebakken en verkocht kunnen 

worden t.v.v. de jeugdwerking. Maar vooral het 

jaarlijkse succes is te danken aan die vele schutters 

die onze club door heel het land gaan 

vertegenwoordigen. In elke wedstrijduitslag neemt 

KSPR het merendeel in. Zodat het in feite geen 

moeite meer kost om onze club naambekendheid te 

geven. 

Naast de vele mooie namen en bijhorende grote 

resultaten die neergezet werden zijn we natuurlijk 

weer enorm trots dat we toch een van de twee 

ploegenklassementen in eigen rangen konden 

houden. Cyriel, Ine, Monika en Bran veroverden de 

beker bij het luchtkarabijn. Proficiat. 
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Woensdag 12 juli viel de regen continu met 

BAKKEN uit de onheilspellende hemel. 

Het was dan ook bang afwachten (buienradar 

werd die voormiddag zéééééér nauwlettend 

in het oog gehouden) of we met jong en oud 

met ons stalen ros naar Beernem konden 

trekken om er deel te nemen aan de 

wereldvermaarde Highland Games. 

De weergoden waren ons wonder boven 

wonder goed gezind en we kregen zelfs nog 

de zon te zien! 

De clans waren niet optimaal verdeeld maar 

iedereen zette zijn beste beentje voor. 

We deden de A, gooiden met balken (Bertil 

bleek een echte krachtpatser te zijn), wisten 

ook waar de klepel hing, sleurden met 

loodzware kannen, namen de boog ter hand 

en pijnigden zelfs onze grijze materie! 

Tevreden keerden we naar ons lokaal terug 

om heerlijke braadworsten met een broodje 

te eten. Nadien werd er boven de vuurkorf 

popcorn gepoft en marshmallows gegeten. 
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Karabijn Heren 
  Maxim Devolder 56 80 

Daan Vandenbroele 56 80 

Bertil Van Hauwaert 50 80 

Jan Gheleyns 44 80 

Ricardo Van Pamel 38 80 

Bran De Witte 37 60 

Gerard Vandecasteele 33 80 

Brent Vandenbroele 31 80 

Pascal Geerolf 11 80 

   Karabijn Dames 
  Ine Verschragen 57 80 

Monika De duytsche 30 40 

Rhune Dean 25 40 

Stefanie Debruyne 12 40 

Barbara Debruyne 5 20 

   Karabijn Opgelegd +21 
  Peter Koning 44 60 

Linda Van Pamel 32 60 

Sigrid Decloedt 6 40 

   Karabijn Opgelegd jeugd 
  Rémi Van Hauwaert 37 80 

   Pistool 
  Frédéric Vukojevic 46 80 

Sabine Dendooven 17 60 

Jan Gheleyns 11 40 

Maxim Verstraete 3 20 

Rani De Zaeyer 0 20 
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 Onder een stralende zon en met een grote 

bende happy mensen beleefden we een 

superleuke dag. Het bestuur was al vroeg uit de 

veren om alles klaar te zetten voor een prachtige 

dag. Om 10u30 was alles klaar en moest enkel de 

aperitief nog worden uitgetest. Jan Huysman 

kwam deze keer met Aperol op de proppen. Een 

heerlijk verfris-sende cocktail! 

Na de aperitief vergezeld 
met straffe chipkes en 
krokante nootjes begon 
de traiteur zijn vleeske te 
 bakken. 
Met een ruime keuze aan verse groentjes en 

heerlijk gebakken vlees werd er met plezier 

aangeschoven. De cuisson was in orde en 

iedereen was heel tevreden over de maaltijd. 

Voor de voetbal liefhebbers kon men aan de bar 

de wedstrijd van Club Brugge volgen. 

Voor de mensen die zin hadden in een 

zoetigheid hadden Sigrid en Rhune voor een 

verrassing gezorgd. 



 

  Een heuse SPR-taart 

vergezeld van een 

assortiment heerlijke 

cupcakes die ten  

voordele van de jeugd 

werden aangeboden.  

Overheerlijk met een 

kopje koffie. 

Van harte bedankt  Sigrid en Rhune. 

Toen was het tijd om uit te bollen en bij te praten met de 

nodige dranken. De voorzitter keek en zag dat het goed 

was. TEAM SPR did it again.  

Het bestuur bedankt alle aanwezigen voor de leuke dag. 

Noteer alvast 26 augustus in jullie agenda voor de SPR 

BBQ 2018 



 

 

  COOPMAN MOTORS & 

SCOOTERS 

OPEN elke dag van 8.30 – 12u en  

13.30 – 18u30.  

Gesloten de zaterdag om 16u tot 

maandag 13u30. 

Torhoutse Steenweg 189A – 8200 Brugge 

050/39.04.63 

www.coopmanbikes.be 

coopmanbikes@telenet.be 

http://www.coopmanbikes.be/


 

  

Tom en Sabine Vandewiele – De Bondt 

Gistelse Steenweg 348, 8200 St. Andries Brugge 

Tel: +32(0)50 38 64 62 

E-mail: info@closdumidi.be 

Website: www.closdumidi.be 

 

Maandag en dinsdag open tot 14 uur 

Woensdag GESLOTEN 

Donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag 

 open van 11u tot … 

mailto:info@closdumidi.be
http://www.closdumidi.be/
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totaal Gem. Reeksen 

Cat I  
   Cyril Jonniaux 4584,6 199,33 18/20 

Ine Verschragen 3562,0 197,89 16/20 

Emiel Van Hauwaert 193,3 193,30 01/20 

Monika De duytsche 2844,1 189,61 14/20 

Glenn Dierickx 3529,2 185,75 17/20 

Jan Gheleyns 1290,4 184,34 07/20 

    Cat II 
   Maxim Devolder 1527,1 190,89 08/20 

Bran De Witte 4303,1 187,09 19/20 

Daan Vandenbroele 2613,0 186,64 13/20 

Rhune Dean 3159,8 185,87 13/20 

Jan Huysman 736,5 184,13 04/20 

Bertil Van Hauwaert 916,7 183,34 04/20 

    Cat III 
   Ricardo Van Pamel 3083,7 171,32 14/20 

Bruno Van Rolleghem 162,8 162,80 01/20 

Gerard Vandecasteele 2510,8 156,93 13/20 

Pascal Geerolf 3838,8 153,55 20/20 

Barbara Debruyne 304,3 152,15 01/20 

Stefanie Debruyne 1360,9 151,21 07/20 

Brent Vandenbroele 453,5 151,17 03/20 

Egon Blondeel 148,1 148,10 01/20 

Niels De Witte 802,2 133,70 06/20 

Valérie Willems 115,3 115,30 01/20 

    
 

   

    



 

 

 

  

Vrielynck Erik 

0476 52 05 58 

RIK ANTIEK  
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Opgelegd Zittend 

   Peter Koning 3656,6 203,14 15/20 

Jan Gheleyns 2365,2 197,10 12/20 

Sabine Dendooven 2157,2 196,11 11/20 

Wim De Moor 3509,3 194,96 05/20 

Valérie Willems 3308,6 194,62 16/20 

Pascal Geerolf 2516,6 193,58 09/20 

Linda Van Pamel 4624,9 192,70 19/20 

Jan Huysman 1329,2 189,89 07/20 

Opgelegd Staand 
   

Peter Koning 3857,5 203,03 16/20 

Sabine Dendooven 196,3 196,30 01/20 

Valerie Willems 365,9 182,95 02/20 

Barbara Debruyne 358,9 179,45 01/20 

Sigrid Decloedt 691,5 172,88 04/20 

Jan Huysman 172,5 172,50 01/20 

Eddy Blondeel 162,3 162,30 01/20 

    Pistool Totaal Gem. reeksen 

Cat I 
   Valérie Willems 1227 175 07/20 

Stephen Evans 2582 172 14/20 

Cat II 
   Frédéric Vukojevic 2155 180 12/20 

Jan Gheleyns 2867 169 16/20 

Cat III 
   Sabine Dendooven 1979 152 12/20 

Cyril Jonniaux 147 147 01/20 

Maxim Verstraete 143 143 01/20 

Glenn Dierickx 1047 131 08/20 
 

   

    



 

  



 

  

KBC Brugge-Assebroek 

Bossuytlaan 1 

8310 Assebroek 

tel. 050 46 18 50 

fax. 050 46 18 51 

brugge.assebroek@kbc.be 
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Oktober 
 

woensdag   4/10 sprangeschieting jeugd/ 
  training start om 20u 
vrijdag   6/10 sprangeschieting 
woensdag 11/10 training 
vrijdag 13/10 wedstrijd 
woensdag 18/10 training 
vrijdag 20/10 wedstrijd 
woensdag 25/10 training 
vrijdag 27/10 wedstrijd 
 
 
November 
 

woensdag 01/11 training 
vrijdag 03/11 vertrek naar BOA 
zaterdag 04/11 BOA 
zondag 05/11 BOA 
woensdag 08/11 training 
vrijdag 10/11 wedstrijd 
woensdag 15/11 training 
vrijdag 17/11 wedstrijd 
woensdag 22/11 training 
vrijdag 24/11 Sire &  Sirenne schieting 
woensdag 29/11 sprangeschieting  jeugd 
   training start om 20u 



 

  

Gewest 
 

MOF 

12 & 14 okt Vossenhul 
 

5,6,7,8/10 Derby Brugge 

19 & 21 okt Sint Baafschutters 
 

23 tot 29/10 Arkebuze 
Vilvoorde 

9 nov   inhaler  Derbyschutters 
 

27,28,29/10 Vossenhul Knokke 

30/11 & 2/12 Derbyschutters  
400P 

 

9 tot 12, 16 tot 19/11 Sakal 
Genk 

7 dec  inhaler 400p 
Derbyschutters 

  

   Wedstrijden VSK 

7/10 Beker der clubs karabijn Mechelen 

8/10 Beker der clubs pistool Mechelen 

14/10 Finale Beker van Vlaanderen karabijn Mechelen 

21/10 Finale Beker van Vlaanderen pistool Mechelen 

4&5/11 Belgian Open Air March en Famenne 

25/11 Vlaams kampioenschap opgelegd karabijn Mechelen 

2/12 Sint schieting Mechelen 

December 
 

vrijdag 01/12 sprangeschieting  
woensdag 06/12 training 
vrijdag 08/12 wedstrijd 
woensdag 13/12 training 
vrijdag 15/12 wedstrijd 
woensdag 20/12 training 
vrijdag 22/12 Kerstschieting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

  

Bij ons kan u terecht voor de plaatsing, vervanging en 
het onderhoud van uw centrale verwarming. 
Daarnaast bieden wij ook een totaaloplossing aan voor 
volgende werken: 

 alternatieve energie: plaatsen van zonneboilers 
& warmtepompinstallaties 

 sanitairwerken: plaatsen van sanitaire 
installaties, opsporen en dichten van lekken, … 

 platte daken: herstellen & aanleg van platte 
daken. 

 vloerverwarming: installatie van 
vloerverwarming 

 

www.brugsevlam.be   
 

  info@brugse vlam.be 
 

Camiel Van de Busschestraat 24, 8310 Assebroek 
 

0479/372 996   0495/218 318 
 

Sanitair en Verwarming 

http://www.brugsevlam.be/


 

  

Drop de uitslag van het kruiswoordraadsel in het bakje voor 

15/12/2017.  Uit de goede antwoorden zullen we een winnaar 

trekken en die ontvangt 5 bierbonnen 



 

  

Oplossing juli: GENERAAL  Winnaar: Linda Van Pamel 



 

 

  

VAN NIEUWENHUYSE 

PASCAL 

ALGEMENE BOUWWERKEN 

0475 91 20 97 

PASCAL.VAN.NIEUWENHUYSE1@telenet.be 

www.pascalvannieuwenhuyse.be 

www.bouwwerkenvannieuwenhuyse.be 

 

 

 

mailto:PASCAL.VAN.NIEUWENHUYSE1@telenet.be
http://www.pascalvannieuwenhuyse.be/


 

  

 

 

 

 

Baron Ruzettelaan 78                                   8310 Assebroek   

 050/50 00 25                                              info@inte-tinte.be 
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s Afspraak om 10u aan de club. Jan (Gheleyns) 
heeft uit enthousiasme al alle materiaal 
ingeladen terwijl Glenn nog wat moet 
bekomen van een avondje uit. 
Gelukkig is hij van plan om nog te douchen 
voor hij naar de BBQ gaat waarop hij later die 
dag wordt verwacht. Wij hebben minder 
geluk… 
Nog even de frigoboxen vullen en dan richting 
Balkonrotonde om onze spr stand op te 
bouwen. 
  
De schietstanden zijn heel de middag druk 
bezet. Ik hoor zeggen dat er minder volk is dan 
op het Zand maar lig er niet wakker van 
aangezien de 
standen continu in gebruik zijn en de VSK 
wapens zelfs nog wat extra opgeladen moeten 
worden. 
De één is echt goed, de ander bakt er dan 
weer niets van of heeft wat oefening nodig. 
Met handen en voeten proberen we te 
helpen. 
Peter zijn nakomelingen komen een schotje 
lossen en doen dat helemaal niet slecht, 
integendeel! Vader zal nog een tandje bij 
moeten steken! 
 



 

  Een collega van het Europacollege kwam ook eens 
proberen samen met haar dochters en ze deden het 
alle 3 echt goed. Helaas hebben ze al te veel 
bezigheden zoals rugby, ballet, dansen. 
Zouden ze door de initiatie toch Gilbert’s heilige vuur 
voelen branden??? We kunnen het alleen maar hopen! 
Drie dagen later zien we toch wat bekende gezichten in 
spr verschijnen en ook op woensdag 20/9 verwachten 
we een dame die op de dag van de Brugse sportclubs 
aanwezig was. 
Al bij al een geslaagde editie! 
 



  



 

Café Belleman Pub 

Café Belleman Pub in Brugge is een gezellige 
rustieke Brugse pub. Vriendelijke bediening. 
Op 100m van Burgplein, parkeergelegenheid 

tegenover café. 
Eigenbereide verzorgde snacks: 

croques, spaghetti, lasagne. 
 

We zijn open vanaf 11u 
Gesloten op zondag en maandag 

Jozef Suveestraat 22 
8000 Brugge 
050 34 19 89 

belleman.pub@skynet.be 

mailto:belleman.pub@skynet.be


  
“Sporten is gezond” is een motto dat altijd 

al gold als een waarheid. 

Toen ik al heel wat jaartjes terug bij SPR 

met de schietsport kennis maakte, stond ik 

hier niet echt bij stil. Om te schieten hoef je 

toch geen supermens te zijn ging het door 

mijn hoofd. 

Iedereen kan best  wel een 10 schieten. Een 

lucky 10 dan?....en nog ééntje erbij moet 

ook wel lukken. 

Alhoewel mijn prestaties best te pruimen 

waren voor mezelf toen, besefte ik al gauw 

dat dit een zeepbel was. 

De mentale focus kwam meer en meer om 

de hoek kijken. Zo lastig om op zoveel 

puntjes tegelijk te moeten concentreren bij 

één schot, dan nog niet te spreken over die 

40 of 60 loodjes die hun weg naar de roos 

willen vinden. 

Een mens is zo rap afgeleid door zijn 

omgeving en dan nog niet te spreken over 

zijn eigen hersenspinsels!...een liedje van 
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Metallica dat je constant zit te neuriën, met je 
gedachten bij je lief zijn of denken dat je ’s avonds 
niet mag vergeten de vuilniszak buiten te zetten. 

En als je een paar tienen na mekaar schiet, de 
gedachte “ze zijn daar in de bar nu allemaal naar mij 
aan het kijken, het volgende schot moet weer in de 
roos zijn”. 

Don Nygord, een 2-voudig Olympisch pistoolschutter 
vat dit heel goed samen. 

“To acquire great skills, one must think about every 
aspect of execution and do so all of the time. 

But to achieve great performance, one must not 
THINK at all” 

Wat een luxe om zo je sport te mogen beleven. 

Maar spijtig genoeg is er geen ON/OFF knop in onze 
hersenen. 

Eigenlijk moeten we ons gewoon focussen op het 
schieten zelf, een proces dat onderbewust loopt om 
op het einde ervan ten minste te weten waar dat 
loodje terecht is gekomen. 

Makkelijker gezegd dan gedaan…maar oefening baart 
kunst! 

Jan Huysman 

 



 

  

Duvivier-Motronic, uw partner in aandrijftechnologie. 

Het herstellen en verdelen van een breed gamma aan elektro-
motoren, motorreductoren, pompen, frequentiesturingen en de 
bijbehorende toepassingen, vormt de corebusiness van het 
bedrijf. 

Wij zijn open van maandag tot vrijdag van 8u tot 18u. 

 



 

 

 

  

VERZEKERINGEN 

RECORD BANK 

LENINGEN 

Brugse Steenweg 96 
8000 Brugge 
050/33 55 55 

info@rdc-brugge.be 
 
O.NR. 0459344191                  C.D.V. NR. 14183 



 

  

Belgian Open Air - 04-05 

november 2017 

WEX - Rue des Deux Provinces 

1 

6900 - Marche-en-
Famenne 

 

Hoe zullen onze schutters het dit jaar doen 

Kom jij ook supporteren? 



 

 

 

  

 

                              Algemene 

                                 Bouw- 

                            onderneming 

 

Lothar Boerjan BVBA 

Velodroomstraat 108 

8200 Sint Andries 

 

050/37 32 22 

0474 77 64 28 
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HYPNOSE 

De mens, ge kunt daar niet aan uit. Des te 

meer waar er veel volk bij elkaar is. In een 

Normandisch kuststadje (Granville) tijdens een 

weekje vakantie in augustus, bijvoorbeeld, als 

de “homines turistici” er rond het Vieux Bassin 

eendrachtig oesters zitten te slurpen, ook al 

doen die in dit seizoen vuile manieren en zijn 

ze deswege soms niet vreten. Ik waag mij er 

toch aan met een glaasje rosé op het terras 

van L’Albatros, het soort bistro waar Amélie 

Poulain kind aan huis zou kunnen zijn. Een 

doorsneemens zou tussen radijs, croutons en 

fromage de chèvre door onbekommerd 

andere mensjes kijken, maar helaas, zo zitten 

wij niet elkaar. Want “parbleu” het terras van 

de aanpalende bistro is leeg. Nochtans 

hebben de eigenaars van L’Annexe niets 

onverlet gelaten om hun etablissement zo 

aantrekkelijk mogelijk te maken. Er liggen 

witte kleedjes op de tafels met daarop van die 

fantasie-emmertjes met een struikje lavendel. 

Ook aan het menu kan het niet liggen, dat is 

redelijk geprijsd en ziet er eerlijk gezegd 

aantrekkelijker uit dan dat van L’Abatros, 

 



 

  

ook al stel ik me vragen bij “le grand suisse au chocolat” 

op de dessertkaart, wellicht omdat ik nooit met 

chocolade gelieerd was. 

Strikt genomen heb ik natuurlijk geen uitstaans met het 

zakencijfer van L’Annexe: ik ken de eigenaars niet, en ik 

bezit geen aandelen in hun bedrijf. Toch - noem het een 

extreme vorm van empathie of domweg bemoeizucht - 

betrap ik mezelf erop dat ik met argusogen het reilen en 

zeilen (of het gebrek eraan) naast de deur volg. Erger 

zelfs: de laagconjunctuur stemt mij somber en  nerveus. 

Ik registreer de doffe blik in de ogen van de kelner, de 

spleen van de “patronne”, die van armoede met een 

“diabalo menthe” op haar eigen terras plaats neemt. Volk 

trekt volk aan, zie ik haar denken, maar nee, niemand 

laat zich vangen. Niet de oudere Britse stellen in 

onsmakelijke rood-groen-gele outfits, niet het Franse 

equivalent van de familie Flodder, niet de Nederlanders 

die denken het warm water uitgevonden te hebben, of 

de macho types die denken dat de meridiaan door hun 

“gat” draait. Laat nu, hou ik mezelf voor, het zijn je zaken 

niet. Maar van de weeromstuit probeer ik de 

voorbijganger te hypnotiseren. “Zitten. Nu!”. En 

warempel, na een beetje oefenen lukt het. Een dame met 

een hondje bestelt de “planche terre en mer”, een jong 

stel tweemaal de oesters met een glaasje wijn. 



 

  
 Misschien zijn ze een beetje melkig, maar de 

begeleidende halve citroen zit in een gaasje. Opgelucht 

leun ik achterover: mijn taak is volbracht, eindelijk ben ik 

met vakantie. 

 

 



 

  



 


