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GRIFFIOEN
Bistro – Restaurant
050/41 34 05

Open : 12 - 14u30, 18u – 21u
Dinsdag, woensdag en
donderdag gesloten

Kerkstraat 163, 8370 Blankenberge

NIEUWJAARSGROET VAN DE VOORZITTER
Tweeduizend achttien: voorbij, vergaan, vervlogen en achter
de rug, maar wonderlijk voor de jaren die komen. Want, een
tweetal jaren terug hebben we onze toekomst uitgestippeld
voor de komende dertig jaar.
Correctie en changement blijft Sint-Pieters-Roos een nieuw
elan geven. Spr is niet, Spr wordt en blijft worden.
Met plezier kijken we, samen met u, uit naar de
veranderingen die op til staan. Werk maken van de boven
verdieping, in 2022 bestaan we 70 jaar. Dat zouden we
absoluut willen vieren met heel wat moois, zoals
tentoonstellingen, feesten en evenementen.
Tijd dus om de handen uit de mouwen te steken en u daarbij
door de vereniging te laten begeleiden want net zoals de
vorige jaren wordt hard gewerkt om u regelmatig een
uitgekiemd programma aan te bieden.
We hopen dan ook u vaak te mogen boeien, te zien
meewerken, de oren te spitsen, de mondhoeken met een
lach te zien sieren.
Voor u een gelukkig nieuwjaar met spitsvondigheden,
lekkere weertjes, gezonde organen en een frisse geest.
Mogen uw jaar 2019 zalig en gelukkig zijn.

Een lekker ontbijt,
belegde broodjes, panini's, ....
broodmanden voor alle feestjes
www.tattiesbrugge.com
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Hollandse Vismijn
Het gezelligste praatcafe in Brugge
Vismarkt 4,
8000 Brugge
050/33 33 01

Kalender 2019
04/01

Statutaire vergadering

02/02

Souper gewest bij St Baafs

09/02

PK Kar. duiv, benj, S2, S3, D

09/02

PK karabijn opgelegd

10/02

PK karabijn enkel S1

16/02

PK pistool opgelegd

16/02

PK Pistool

09/03

Souper KSPR

21/04

Paasschieting
Mof Wedstrijd
20,22,23,29,30/06

28/06

MOF wedstrijd eigen leden

25/08

BBQ

08/09

Dag van de Brugse Sportclubs

27/09

Mooiste Roos

29/11

Sire schieting

20/12

Kerstschieting

Uitslag wipschieting

Karabijn Heren
Jan Gheleyns
Pascal Geerolf
Brent Vandenbroele
Gerard Vandecasteele
Daan Vandenbroele
Daan Vandenbroele
Hubert Neirinck
Bran De Witte
Ricardo Van Pamel
Ilias Helsmoortel
Gilles Piceu
Karabijn Dames
Ine Verschragen
Rhune Dean
Karabijn Opgelegd +21
Lorenzo Deceuninck
Petra DHaenekint
Barend Coveleijn
Ann Vanoverbeke
Dominiek Gydé
Pistool
Sabine Dendooven

63 100
45 120
37 80
30 80
24 40
11 20
16 20
13 20
8 20
7 40
6 20
89 100
31 40
21
14
13
13
7

60
20
20
20
20

5

60

Du Phare

eat@duphare.be

Sasplein 2
050/34 35 90
8000 Brugge
Elke dag open van 11 :30 tot …

Keuken is doorlopend open Tea-room van 15u tot 18u

Sire schieting 2018

Op vrijdag 30 november was het onze jaarlijkse
sire- sirenneschieting. Dit jaar had het een speciaal
kantje. Er hadden 2 dames kans om keizerin te
worden en ze zijn er in geslaagd ook. Sabine
Dendooven werd keizerin met pistool en Ine
Verschragen werd keizerin met karabijn. Voor Ine
was het nog specialer want haar mama werd
sirinne met karabijn opgelegd. Proficiat Ann, zou
het toch in de genen zitten.
Bij de mannen heeft Hubert zijn beste been
voorgezet en is sire karabijn.
Met pistool was het spannend na een shoot-off
tussen Jan Gheleyns en Stephen Evans is Jan sire
geworden met pistool.
DIKKE PROFICIAT ALLEMAAL

Riac

Woensdag 12 december 2018. Frédéric, Jan
Gheleyns en ikzelf sprongen samen in de auto en
zetten koers naar Strassen in Luxemburg. Een
flinke trip, maar gelukkig wees wijze Waze ons
een weg rondom de files. Netjes op tijd en
volledig file-loos kwamen we aan in het
sportcentrum waar het voor ons de komende
drie dagen allemaal zou gebeuren We waren
blijkbaar de eerste twee Belgen ter plaatse, maar
we trokken onze plan en schreven ons in. Terwijl
mijn Waltherke aan een grondige inspectie werd
onderworpen, begon frédéric zich op te warmen
voor zijn training. We trainden beiden kort maar
krachtig. Even de stand verkennen, de sfeer
opsnuiven, de aandachtspunten overlopen.
Donderdag startte Frédéric als eerste aan zijn
match. Hij blikte tevreden terug op deze eerste
wedstrijd. Naar eigen zeggen had hij die
wedstrijd ook enorm veel bijgeleerd. En dat is nu
net waarom we aan wedstrijden deelnemen.
Ervaringen opdoen en bijleren. Tevreden sloot
hij zijn dag af. Zelf moest ik pas in de namiddag
aan de bak. Ik had er alvast veel zin in want had
er hard en lang naar toegewerkt. Wanneer ik na
mijn laatste schot naar m’n scherm keek, was de
vreugde groot toen ik een mooie 612.0 zag
blinken. Veel tijd om na te genieten had ik niet,
want meteen werd ik meegenomen naar
wapencontrole (waar alles in orde bleek te zijn).

Op vrijdag waren de rollen omgedraaid. Ik mocht vroeg
mijn bed uit voor een wedstrijd in de voormiddag. Frédéric
moest toen in de namiddag schieten. Mijn wedstrijd was
iets minder dan de eerste dag, maar ik blikte toch terug op
een heel degelijke match. Frédéric startte als een speer.
94,92,96 en 95. We begonnen al lichtjes richting finale te
kijken. De laatste 20 schot begon de stress toch wat op te
borrelen. Uiteindelijk kon hij met 555 ook tevreden
terugkijken op zijn tornooi. Dit moesten we vieren! Jan en
ikzelf besloten ons op ongekend terrein te begeven en
lieten ons door Frédéric leiden naar een veganistisch
restaurant in het centrum van Luxemburg. We lepelden
alles met smaak naar binnen. Drie volle magen en vele
lachbuien later liepen we via de mooie kerststalletjes naar
de auto. Tenslotte had ik de zaterdag nog een laatste
wedstrijd en wilde ik toch voldoende rusten.
De laatste wedstrijd op zaterdag was een ‘mixed team’
wedstrijd. Ik schoot samen met een jongen uit de nationale
ploeg. We schoten beiden een wedstrijd van 40 schot. Ook
hier zette ik een mooi punt neer en sloot ik een fantastisch
tornooi af.
Riac was een geweldige ervaring. We lachten veel. We
leerden veel. We hebben genoten. We hebben ons
ingespannen en we hebben ons ontspannen. We stonden
versteld van de steun van de SPR-leden die we tot in
Luxemburg konden voelen en waren hen daar stuk voor
stuk dankbaar voor. Ook een bijzondere dank aan onze
eeuwige rots in de branding. Met of zonder lepels Jan, je
blijft een topbegeleider! 
Riac 2018. We waren er bij. En zoals altijd…What happens
in Luxemburg…stays in Luxemburg…

VRIELYNCK ERIK
0476 52 05 58
RIK ANTIEK

Schietjaar start in januari tot december

Nuttige tips en weetjes

Lidgeld bedraagt €50 vanaf oktober is het €20.
Voor een goede sfeer in onze club begroeten we
alle andere leden, zo behouden we het
groepsgevoel.
Voor de jongeren tot 21j zit het geld voor de
training en de wedstrijdschietingen op vrijdag in
het lidgeld gerekend
Voor de volwassenen zijn de bedragen als volgt:
Training op woensdag €1 per discipline en
vrijdag €1,5 per wedstrijd.
De sprangeschietingen zijn €1,5 per wedstrijd
voor volwassenen en jeugd en speciale
schietingen kunnen variëren van prijs.
De woensdag wordt er gebruik gemaakt van
eigen lood (eventueel te koop in de club €7 voor
een doosje van 500 loodjes) de vrijdag kan er
gebruik gemaakt worden van clublood.
Schietjassen kunnen gehuurd worden voor €25
per jaar
De club is verzekerd voor alle leden en bij het
lidmaatschap vanaf januari zit er een aansluiting
bij van het VSK waar de schutters ook verzekerd
zijn.

Onze club blijft altijd 1ste club. Indien je bij meerdere
clubs bent aangesloten willen we dat je uitkomt voor
onze club
De leeftijdscategorieën zijn de volgende:
Vanaf 8 tot 10 duivel schiet met steun met veer
Van 10 tot 12 benjamin schiet met katrol
Van 12 tot 16 cadet schiet vrijstaand
Van 16 tot 21 junior dames of heren
Van 21 tot 50 senior 1 of dames 1
Van 50 tot 60 senior 2 of dames 2
Van 60 tot ouder senior 3 of dames 3
In onze club schieten we in categorieën gebaseerd op
punten.
Bij ons ben je zowel als recreatieve schutter of
wedstrijdschutter van harte welkom.
Voor meer uitleg of trainingen kan je bij onze trainers
terecht:
Gilbert Hoef, Daniel Michiels ( pistoolschutters),
Jan Gheleyns

Onze club neemt jaarlijks ook deel aan tal van
wedstrijden:

Wij hebben ons clubkampioenschap waar je 20 reeksen
moet afwerken gedurende het jaar 10 reeksen van 20
schot en 5 van 40 schot en 5 van 60 schot.
Sprangeschietingen doen we 2 maandelijks we schieten
dan 20 schoten op een avond op de liggende wip.
We nemen deel aan het gewest Brugge. Dit is een
wedstrijd tussen 5 clubs waaronder De Derbyschutters
Brugge,
Sint Baafsschutters, Vossenhul, X-shooting en
wij. Die schietingen worden in het begin van het jaar
vastgelegd er zijn altijd 5 wedstrijden in het voorjaar en 5
in het najaar. Iedereen kan daaraan deelnemen.
We hebben jaarlijks de provinciale kampioenschappen,
gevolgd door de Vlaamse kampioenschappen en het
Belgian Open Air. Je moet altijd de provinciale
kampioenschappen geschoten hebben om te kunnen
deelnemen aan de rest.
Er is dan ook de Beker van Vlaanderen deze gaat normaal
door op 2 datums 1 in het voorjaar of 1 in het najaar.
Hier moet de schutter kiezen welke hem het beste past.
Deze wedstrijd wordt vervolgd met een finale in
Mechelen.
We hebben tot slot ook nog een paasschieting en een
sintschieting in Mechelen voor jongeren en dames.

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

Maandag tot zaterdag van 11u tot 23u
Zondag van 17u tot 23u

0494 52 72 52

Koning Albert I laan 108, 8200 Sint Michiels

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 …

Kalender Master of Flanders
29-30 Dec – 5-6 jan 2019

'19

Leieschutters

Gent

SV Tongria

Tongeren

16&17 – 23&24 Feb 2019

X Shooting

Loppem

ar 88 8-15-16-17 Mar 2019

Het Loodje

Mechelen

5-6 & 7 Apr 2019

NWS

Nieuwpoort

27&28 Apr 4&5 Mei 2019

SBZ

Zwevegem

15-17-19-25 Mei 2019

Spirit

Mechelen

20-22-23-29-30 jun 2019

Sint Pieters Roos

Brugge

27&28 July 2019

Polderschutters

Vrasene

24 & 25 Aug 2019

Keepkorrel Shootteam

Geeraardsbergen

4-7-8&9 September

Arizona

Tienen

27-28 & 29 Sep 2019

Mikpunt

Maasmechelen

17-20 oktober 2019

Derbyschutters

Brugge

23 tot 23 21 tot 27 Okt 2019

Arkebuze

Vilvoorde

25-26 & 27 Okt 2019

Vossenhul

Knokke-Heist

7 tot 11 &14 tot 17 Nov 2019

Sakal

Genk

18 & 19 Jan 2019

Elke dag open van 9 :00 tot 19 :00
Kerkstraat 102
8730 Blankenberge
050/66.26.90
Bierhuis.herman@telenet.be

Resultaat karabijn

Cat I
Ine Verschragen
Cyril Jonniaux
Rhune Dean
Emiel Vanhauwaert
Cat II
Daan Vandenbroele
Glenn Dierickx
Bertil Vanhauwaert
Maxim Devolder
Bran De Witte
Jan Huysman
Cat III
Hubert Neirinck
Pascal Geerolf
Gerard Vandecasteele
Ilias Helsmoortel
Ricardo Van Pamel
Lorenzo Deceuninck
Opgelegd Zittend
Peter Koning
Jan Gheleyns
Sabine Dendooven
Linda Van Pamel
Jan Huysman
Opgelegd Staand
Peter Koning
Alain Helsmoortel
Ann Vanoverbeke
Dominiek Gydé
Barend Coveleijn
Lorenzo Deceuninck
Petra Dhaenekint
Cleo Dehouck
Axelle Koning
Rémi Vanhauwaert

Gem.

/20 /40 /60 Totaal

202,7
199,0
193,9
185,7

10
2
3
1

5

191,5
186,7
184,8
184,0
183,5
177,9

10
10

5
5

181,5
169,5
158,7
149,9
111,1
79,6

10
10
9
10

205,1
201,6
197,6
194,7
193,1
202,6
187,6
186,8
181,9
181,5
178,2
176,1
175,1
148,0
126,2

5

20
2

5

1

9
1
15

4
1

19

5
5
5
5
1

5
5
1
5

20
20
15
20
1
1

9
8
10
1
5

5
5
4
1

3
1
5
1

17
14
19
3
5

10
10
10
10
4
9
10
6
0
1

5
3
5

5
2
4

3
5
5
0
2
0

2
4
5
0
0
0

2
4
2

1

1
2
4
2

20
15
19
10
9
18
20
6
2
1

Resultaten pistool

Cat I
Frédéric Vukojevic
Davy Debel
Stephen Evans
Valerie Willems
Cat II
Jan Gheleyns
Cat III
Sabine Dendooven
Hubert Neirinck
Peter Volckaert
Glenn Dierickx

185,7
179,7
175,7
174,9

10
3
10
10

5

3

4
5

4
3

18
3
18
18

168,9

10

5

5

20

159,6
155,9

10
7
10
4

4
0
4
0

4
0
3
0

18
7

147,2

141,0

17

4

KBC Brugge-Assebroek
Bossuytlaan 1
8310 Assebroek
tel. 050 46 18 50
fax. 050 46 18 51
brugge.assebroek@kbc.be

Slachthuisstraat 20
8000 Brugge
050/66 03 21
De plaats in Brugge voor een gezellige namiddag biljarten op de
verschillende tafels of darts met vrienden. Lekkere dagschotels
of uw aankomend feest. Groot zonneterras vooraan.
www.kings-club.be
info@kings-club.be

Open : maandag, woensdag
donderdag, vrijdag, zaterdag
en zondag van 10u tot 20u
gsm nr: 0476 34 39 38
facebook: Tattoo Toretto’s place

VERZEKERINGEN
Brugse Steenweg 96
8000 Brugge
050/33 55 55
info@rdc-brugge.be

O.NR. 0459344191

FSMA14183A

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

Baron Ruzettelaan 78
050/50 00 25

8310 Assebroek
info@inte-tinte.be

Sanitair en Verwarming
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

Algemene
Bouwonderneming
Lothar Boerjan BVBA
Velodroomstraat 108
8200 Sint Andries
050/37 32 22
0474 77 64 28

K

VAN NIEUWENHUYSE
PASCAL

0475 91 20 97
PASCAL.VAN.NIEUWENHUYSE1@telenet.be
www.pascalvannieuwenhuyse.be
www.bouwwerkenvannieuwenhuyse.be

ALGEMENE BOUWWERKEN

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

Duvivier-Motronic, uw partner in aandrijftechnologie.
Het herstellen en verdelen van een breed gamma aan elektromotoren, motorreductoren, pompen, frequentiesturingen en de
bijbehorende toepassingen, vormt de corebusiness van het
bedrijf.
Wij zijn open van maandag tot vrijdag van 8u tot 18u.

Kritisch Bekeken

SORRY DAT IK ME EXCUSEER
Een nieuwe Amerikaanse reclamespot stelt de
vraag: waarom excuseren vrouwen zich
voortdurend, en toont dames in allerlei
omstandigheden die sorry zeggen voor…tja,
waarvoor eigenlijk? Voor het feit dat ze een vraag
stellen of omdat ze naast een man zitten die veel
plaats inneemt. Ze zeggen het als ze in bed het
laken terugnemen van hun vriend of als ze bij het
rommelen in de frigo de baby aan hun man
teruggeven. Ze zeggen het op alle momenten en
om alle verkeerde redenen. Don’t be sorry zegt
de spot, gevolgd door de slogan: Shine Strong.
Sorry is inderdaad een woord dat er ook bij mij
heel vlot uitkomt. Het kan betekenen: oeps, ik
had u niet gezien en, daarom schrik ik. In de
winkel wil het zeggen: wat jammer dat mijn voet
in de weg stond en dat u er daardoor met uw
winkelkar bent over gereden. Of op het werk: hoe
erg ik dat voor u aan de koffiemachine sta en dat
u nu dertig seconden moet wachten op een
bekertje koffie. Ik zeg het te pas en te onpas, en
meestal als het eigenlijk helemaal niet nodig is. In
een overvolle metro als ik naar buiten wil. Bij het
afstappen van de trein als ik niet vertrappeld wil
worden door de reizigers die naar buiten
stormen. Sorry voor het late antwoord, typ ik, als
de mail ouder is dan een dag. Sorry zeggen wordt
een gewoonte; een vrij onschadelijke gewoonte
zou je denken, maar het is ook een luie manier

om te communiceren, en eentje die erg beladen is. Soms
betekent sorry dat je je echt wil excuseren, soms betekent dat
dat je vriendelijk en beleefd wil zijn, en soms dat je je op je
ongemak voelt.
Studies wijzen uit dat vrouwen zich vaker excuseren dan
mannen. “Mannen verontschuldigen zich niet graag, ze
beschouwen het als een nederlaag” lees ik van een bekende
schrijfster. “Wie sorry zegt, stelt zich kwetsbaar en onderdanig
op”.
“Sorry is voor vrouwen een soort glijmiddel om moeilijke
boodschappen over te brengen”. Ook zoals: sorry, maar ik heb
te veel werk en kan deze opdracht er niet bijnemen. Vrouwen
verontschuldigen zich voor van alles en nog wat, mannen
hebben niet de neiging hun boodschap in te pakken. Zij
zeggen: ik doe dit niet, ik heb teveel werk.
Henry Hitchings. Schrijver van een boek over de Engelsen en
hun al dan niet goede manieren, beweert dat de Britten per
dag gemiddeld acht keer “sorry” zeggen en dat het telkens
pure hypocrisie is. Shakespeare heeft het woord sorry nooit
neergeschreven. Pas in het midden van de negentiende eeuw
werd het een “stand alone” woord, dat los werd gemaakt van
de uitdrukking: I am. Het gevoel werd gescheiden van de
persoon, en uiteindelijk verdween zelfs het gevoel. Mensen die
sorry zeggen, menen het haast nooit, het is een volledig leeg
begrip geworden, en betekent eigenlijk net het omgekeerde.
Net als wanneer een Brit je zegt : ik zal dat in gedachten
houden, synoniem met: ik vind dit absoluut niet belangrijk en
zal het onmiddellijk vergeten”.
Sorry dat dit het laatste boekje is, en mijn laatste “kritisch
bekeken”.

