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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

Een lekker ontbijt,
belegde broodjes, panini's, ....
broodmanden voor alle feestjes
www.tattiesbrugge.com
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Jeugverantwoordelijke

Hollandse Vismijn
Het gezelligste praatcafe in Brugge
Vismarkt 4,
8000 Brugge
050/33 33 01

Op weg naar Den Haag met VSK

He ‘t was even schrikken en zweten toen ik hoorde
dat ik mee kon trainen met het Belgisch team, wat
zou ik daar als meiske van Zedelgem gaan doen?
Maar het moest, als ik mee wilde naar Den Haag
moest ik tonen dat ik het VSK dankbaar was voor die
kans.
Op zaterdag morgen vroeg uit bed. Stress? Neen,
had ik niet maar ik stelde mezelf toch wel veel
vragen.
Een goed ontbijt had mijn moeder (chauffeur,
mental coach, persoonlijke kokkin, secretaresse, …)
al klaar gezet met de woorden “dit moet op!”.
Nog even extra nazicht van schietkledij en karabijn,
alles ok, ook lood mee!!
In de auto nog even een dutje doen, zeer rustig op
de weg dus alles gaat zo vlot dat we daar een ½ uur
voor tijd zijn.
Boven is de enige bekende Dirk maar die stelt mij
onmiddellijk gerust en na een tijdje komen de
andere schutters ook toe, voor mij is het allemaal
nieuw, nieuwe gezichten, weg uit mijn vertrouwde
club, komt het wel goed?
Bij ons in de club is het de gewoonte dat we elkaar
persoonlijk begroeten, daar sta ik een beetje
verloren.
Ik ben blij als Dirk zegt dat we ons wapen mogen

nemen en beginnen proef schieten, regelmatig komt iemand
over mijn schouder meekijken maar dat stoort me nooit, dus
nu ook niet.
Na een half uurtje komt Dirk me halen om mijn karabijn op de
testbank te zetten, met 3 nemen ze mijn wapen mee, ik kijk
en hoop dat ze wat voorzichtig zijn, als mijn wapen goed vast
zit kan de test beginnen. Ze gaan erg zorgvuldig te werk en na
het 2de soort lood zitten ze goed, 3 schoten
perfect in hetzelfde gaatje!
Ik kan verder trainen, naast mij staat Jessy
Kaps, ik ben wat onder de indruk ….
Tegen de middag worden we allemaal samen
geroepen voor een update i.v.m. Den Haag, ik
voel me zo klein tussen al die ervaren
schutters, Dirk stelt me gerust, ze willen geen mirakels en
zeker geen stress, ik moet verder doen zoals ik bezig ben, ze
zijn tevreden over mijn inzet en over wat ik tot dan behaalde.
Ik was blij om dat te horen ook om te horen dat ik mee kan
naar Dortmund, maar ik dacht laat mij eerst maar Den Haag
overleven!
Na het eten gaan we nog een eindje door met trainen en dan
zie ik dat er nog zijn die eens een minder goed schot geven.
Om 15u zit het erop, moe maar een ervaring rijker kunnen we
naar huis vertrekken, hier en daar leerde ik iets bij en ik
probeer het te onthouden…
Enkele weken later zijn we in Den Haag, blij om te mogen
deelnemen maar toch wat zenuwen omdat je niet weet wat
komen zal, daar sta je dan, de leden van je vertrouwde team

verblijven ergens anders, wij komen als eersten in de
bungalow en wachten gespannen op de anderen. Ik vraag me
Steeds weer af of Eline het meisje is dat op BOA op me af
kwam en vroeg « wie ben jij, van waar kom je, wat is je naam,
hoe lang schiet je al…” Zou het dat vriendelijke meisje zijn???
Ineens gaat de deur open en daar staan ze, Eline en Tony,
vader en dochter… het is alsof er een last van mijn schouders
valt. Het is het vriendelijke meisje dat me aansprak op BOA en
een al even vriendelijke pa! Even later komt Arno ook aan en
zitten we allemaal gezellig te kletsen rond de tafel.
In de namiddag kledij controleren en trainen, de controle bleef
maar duren en was zeer streng, sommigen volgden de rij niet
en haalden in, pfff … een lange namiddag!
De volgende dag met Tony en Eline naar de schietstand, al die
nationaliteiten, daarvan was ik nogal onder de indruk,
wedstrijd liep goed af, ik kon tevreden zijn!
De drie dagen gingen snel voorbij en er was ook nog tijd voor
ontspanning, met Eline naar Den Haag, shoppen, daar waren
we zeer goed in!
Ik kijk met een goed gevoel terug op de training en het verblijf
met het Belgische team in Den Haag, ik leerde meer schutters
kennen zoals Arno, Anke…
Nu is het uitkijken naar de volgende wedstrijd en veel trainen,
ik weet dat ik het kan!

Rhune Dean

Mooi hé, mijn nieuwe shirt

Klaarmaken voor de wedstrijd

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

‘t Boldershof
bij Petra & Claude
Kerkstraat 13,
8377 Blankenberge
Elke dag open

Gezellige praatcafe en eetcafe
In de zomer een mooi zonnig terras
2 zalen ter beschikking
Meer info 0486/724337

Intershoot Den Haag

De kans krijgen om deel te nemen aan een
internationale wedstrijd is een kans die men niet
mag laten schieten. No pun intented.
Rhune, Ine, Valerie, Cyriel en mezelf. Allen
aanwezig in Den Haag van woensdag 31 maart tem
zondag 4 februari. Back up van Jan Gheleyns als
trainer en Jan Huysman als logistieke
ondersteuner. Twee vaste SPR-waarden die ter
plaatse hun aandacht en steun perfect wisten te
verdelen. De overige bestuursleden die ons via sms
aanmoedigden. De andere leden van SPR die online
onze knallers en losse flodders via de webcam
volgden. Kortom, een groepsgevoel tot (ver) buiten
de landsgrenzen heen.
Het waren dagen van uiteenlopende emoties.
Fierheid om rode vestjes te zien tussen een bonte
mengeling van culturen. Teleurstelling na een
mindere wedstrijd. Verwondering om scores die
ver boven onze gemiddelden liggen. Vreugde als
een teamgenoot persoonlijke records breekt. Hoop
voor de toekomst als de jeugd van SPR schittert.
Mijn deelname aan deze wedstrijd was een eyeopener, een ontnuchterende ervaring. Het besef
dat een wekelijkse training en ‘letten op dat
vingertje’ onvoldoende is. Eventjes een theetje
drinken vooraleer de stand in te gaan geen vorm
van opwarming is. Dit zal me niet op wereldniveau

brengen. Wel van onschatbare waarde is beginnen bij een
club dat talent ziet en er durft in te investeren. Met veel tijd
en geduld brengen de voorzitter, de trainer, het bestuur, de
leden en de palmhartigen je stap per stap dichter bij je
doel… Op dat vlak is SPR absoluut een schot in de roos!
Wellicht zijn er die graag ook de verhalen zouden lezen van
onze avonturen in het vakantiehuisje. Aan hen zeggen we:
‘What happens in Den Haag stays in Den Haag’
Merci, SPR!
Frédéric

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

Uitslag wipschieting

Karabijn Heren
Brent Vandenbroele
Bran De Witte
Daan Vandenbroele
Gerard Vandecasteele
Ricardo Van Pamel
Pascal Geerolf
Ilias Helsmoortel

14
13
11
8
8
8
2

20
20
20
20
20
20
20

Spr on Ice
We waren met een kleine groep maar het was
toch leuk

VRIELYNCK ERIK
0476 52 05 58
RIK ANTIEK

Kampioenenhulde 2018

Dit jaar ging onze kampioenenhulde door in Clos
du Midi. We waren met een 40 tal. Hieronder
enkele sfeerbeelden:

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

Kalender april, mei, juni 2018

April
zondag
woensdag
vrijdag
woensdag
vrijdag
woensdag
vrijdag
woensdag
vrijdag

1/04
4/04
6/04
11/04
13/04
18/04
20/04
25/04
27/04

Paasschieting om 19u
training
sprangeschieting
training
wedstrijd
training
wedstrijd
training
gesloten

woensdag
vrijdag
zaterdag

02/05
04/05
05/05

woensdag
vrijdag
woensdag
vrijdag
woensdag
vrijdag
woensdag

09/05
11/05
16/05
18/05
23/05
25/05
30/11

training
wedstrijd
Een fijne dag met
schuttersclub ‘t Loodje
training
wedstrijd
training
wedstrijd
training
Mooiste Roos
training

Mei

Juni
vrijdag
woensdag
vrijdag
woensdag
vrijdag
woensdag
vrijdag
woensdag
vrijdag

01/06
06/06
08/06
13/06
15/06
20/06
22/06
27/06
29/06

5 & 7/04
8/apr
13, 14, 15/04
21, 22, 28, 29/04
28/apr
12/mei
17 & 19/05
23, 25, 26/5 + 3/6
21 & 23/06
24/jun
21,23,24,30/06&1/7
30/jun

sprangeschieting
training
wedstrijd
training
wedstrijd
training
wedstrijd
training
MOF wedstrijd voor de leden

Gewest Sint Baafsschutters
Vlaams Kampioenschap
MOF wedstrijd NWS
MOF wedstrijd SBZ
Vlaams Kampioenschap
Vlaams Kampioenschap
Gewest Vossenhul
MOF wedstrijd Spirit
Gewest X-shooting
Vlaams Kampioenschap
Mof wedstrijd KSPR
Selectie Beker van
Vlaanderen

Sint Andries
Mechelen
Nieuwpoort
Zwevegem
Mechelen
Mechelen
Knokke
Mechelen
Loppem
Mechelen
Brugge
Zwevegem

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 …

Resultaat karabijn

Karabijn
Cat I
Ine Verschragen
Cyril Jonniaux
Rhune Dean
Emiel Van Hauwaert
Emiel Van Hauwaert
Cat II
Daan Vandenbroele
Glenn Dierickx
Bertil Van Hauwaert
Bran De Witte
Maxim Devolder
Jan Huysman

Gem.

Reeksen

200,73
199,00
192,97
185,70

03/20
02/20
3/20
1/20

192,10
189,70
184,78
184,03
184,00
177,90

06/20
04/20
01/20
03/20
02/20
02/20

Cat III
Hubert Neirinck
Pascal Geerolf
Gerard Vandecasteele
Ilias Helsmoortel
Lorenzo Deceuninck

180,90
168,40
156,50
141,70
79,60

06/20
05/20
05/20
07/20
01/20

Opgelegd Zittend
Peter Koning
Sabine Dendooven
Linda Van Pamel

205,50
199,00
195,50

03/20
01/20
02/20

Opgelegd Staand
Peter Koning
Dominiek Gydé
Rémi Van Hauwaert

201,80
174,70
126,20

03/20
02/20
01/20

Resultaat pistool

Pistool

Gem.

reeksen

Cat I
Frédéric Vukojevic
Stephen Evans
Davy Debel

186
181
179

05/20
03/20
01/20

Cat II
Jan Gheleyns

171

02/20

Cat III
Sabine Dendooven
Hubert Neirinck

164
157

02/20
02/20

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

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

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

O.NR. 0459344191

FSMA14183A

Zoek de oplossing stop het in het bakje in de schieting en
maak kans op 5 drankbonnen
Winnaar vorig kruiswoordraadsel Gerard Vandecasteele

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

Kan jij een mooiere 10 schieten
dan deze hieronder

Kom het op vrijdag 25 mei
proberen op de wedstrijd

De mooiste roos
De wedstrijd start vanaf 19u
Inleg is €1,5
Een reeks van 20 schot en 1 mooie
10 schieten

K

Baron Ruzettelaan 78
050/50 00 25

8310 Assebroek
info@inte-tinte.be

VAN NIEUWENHUYSE
PASCAL

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

ALGEMENE BOUWWERKEN

Vorig jaar kwam
schuttersclub ’t Loodje
op bezoek.
Toen werd beslist dat er
dit jaar een vervolg
kwam aan dit verhaal.
Hierboven zie je hoe de dag overlopen werd. Nieuwe plannen
werden gesmeed.
Dit jaar gaat de bijeenkomst terug door in ons lokaal op

Zaterdag 5 mei we starten
in de voormiddag
We beginnen met een schieting daarna eten we wat samen
en in de namiddag is er een activiteit.
S’avond is er een maaltijd voorzien de prijs voor deze dag
zal nog doorgegeven worden.

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.

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

Kritisch Bekeken

Nooit genoeg
Als ik ’s ochtends wakker word, bedenk ik dat ik
eigenlijk liever nog wat langer had geslapen.
Vervolgens moet ik een keuze maken: toilet
maken, haar wassen, ontbijten of snel nog iets
lezen. Of het nu zo is of niet, ik ben amper wakker
en heb al niet genoeg tijd. Dan vind ik dat ik de
vorige avond te veel heb gegeten, te veel tv heb
gekeken en te weinig heb gelezen, niet genoeg
mails heb beantwoord. Te weinig, niet genoeg,
nooit genoeg. En zo gaat het eigenlijk de hele dag
door. Iedereen kent ook die “nooit genoeg”
gesprekken. Andere mensen schijnen meer te
doen met hun geld, ik heb nooit genoeg. Ik werk
even hard als iedereen, maar ik raak nergens. Ik
ben altijd zo druk bezig en heb er zo weinig
plezier in. Liefde, tijd, geld, plezier. Alles wijst
erop dat we enorme hoeveelheden tijd
spenderen aan het berekenen van hoeveel we
ervan bezitten, nodig hebben, willen en hoeveel
anderen hebben en willen. In ons hart zijn we
ervan overtuigd dat er “nooit genoeg” is. En dat
we voortdurend moeten opletten, alert blijven, of
we zijn de pineut. Alsof er een gigantische
kosmische stoelendans bezig is. En als de muziek
stopt, wil je niet degene zijn die als enige nog
rechtop staat.

We vergelijken onszelf met de buren, die hun zaakjes zoveel
beter geregeld hebben. Met dat koppel in de kennissenkring
dat zo moeiteloos hecht en echt lijkt. Met die andere in de
fitness die wel gewicht verliest en stevige bovenarmen heeft.
Met die collega die wel slim is, hardwerkend en ook nog knap
is. Want het enige waar “nooit genoeg” naar leidt, is naar “ik
ben niet goed genoeg”.
We worden voortdurend verteld dat er niet genoeg is: niet
genoeg werk, geld, water, succes, geluk, gezondheid…Onze
geest wordt geregeerd door vraag en aanbod, zodat we
uiteindelijk ook onszelf de hele dag in de weegschaal leggen,
en onszelf heel vaak te licht bevinden.
We gaan misschien wel naar een tijd van weinig, naar een
moment waarop we echt spaarzaam moeten zijn. Misschien is
het een goed idee om alvast het motto “meer is beter” los te
laten. En vooral om te denken er is wel genoeg. Gelijk wat de
toekomst op mijn pad brengt. Ik ben genoeg.

