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Jaarverslag 2016
Administratie
De administratieve werking wordt onderverdeeld in de volgende punten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sportschutterslicenties
Personeel
Website
Clubondersteuning
Vertegenwoordiging
Raad van bestuur

1. Sportschutterslicenties
De verwerking van de sportschutterslicenties verloopt vlot dankzij de goede samenwerking tussen
Tessa Toebaert en Sanne Raeymaekers. Beide dames werken enkel aan de sportschutterslicenties
en worden bijgestaan door Nadia Lodewyckx. Wekelijks worden er sportschutterslicenties en
valideringen afgeleverd. Op deze manier trachten wij ervoor te zorgen dat de schutter die zijn
volledige en goed samengestelde dossier afgeeft aan de club of aan VSK bezorgt, niet lang op zijn
SSL moet wachten.
Hieronder enkele grafieken i.v.m. de sportschutterslicenties:

Figuur 1: Aantal personen aan wie een sportschutterslicentie werd uitgereikt: Definitieve SSL,
Voorlopige SSL, Hernieuwing.
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Figuur 2: Aantal afgeleverde valideringen per valideringsjaar

Figuur 3: Aantal personen wiens SSL werd ingetrokken: Def SSL, VL SSL

2. Personeel
Volgende wijzigingen hebben zich voorgedaan in het werkingsjaar 2016:



Jonathan Van de Vloet, in dienst gekomen op 1/01/2013, vond dat het tijd was voor een
nieuwe uitdaging en nam ontslag op 31/05/2016.
Conform het geldende decreet in 2016 moest Jonathan vervangen worden binnen de 4
maanden. Op 1 september kwam Nora Claeys in dienst. Begin oktober vroeg zij om haar
contract met VSK te verbreken aangezien werken in een federatie niet was wat zij ervan
verwacht had. Het contract werd dan ook verbroken op 7 oktober 2016
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Tijdens de vorige AV (maart 2016) had VSK aangekondigd Ann Verheyden in dienst te
nemen om de boekhouding over te nemen van de administratief directeur, zodat zij meer
de clubs zou kunnen gaan bezoeken. Ondanks haar Curriculum vitae met meer dan 10 jaar
ervaring in de boekhouding bleek dit geen juiste keuze. De overeenkomst werd dan ook
verbroken op 14 oktober 2016
VSK moest dus opnieuw op zoek gaan naar een administratieve medewerker. Er werd dan
ook beslist om met een interimkantoor te werken. Inge Hanegreefs werd voorgesteld en
heeft bij VSK gewerkt van half november tot half januari. Intussen is Susana Henriquez
Devia bij VSK te werk gesteld.

3. Website
De website wordt op regelmatige tijdstippen geüpdatet en voorzien van belangrijke info.
Contacteer regelmatig de clubzone voor informatie.

4. Clubondersteuning







Zoals steeds werden de nodige folders of affiches aangemaakt. In vergelijking met de
voorgaande jaren worden ze professioneler opgemaakt en gedrukt. Op die manier tracht
VSK het imago van het sportschieten te verbeteren. Voor volgende activiteiten werden er
folders/affiches gemaakt:
o Weischietingen 2016 (via tijdschrift bij alle leden)
o Flyer Rio house
o Sinterklaasschieting
De maandelijks nieuwsbrieven zijn intussen goed ingeburgerd.
Infofiche sportclub. In het kader van het nieuwe beleidsplan werd in 2016 de eerst keer de
informatiefiche gegeven. De bedoeling is dat deze fiche gecorrigeerd terug aan VSK
bezorgd wordt. Niet alle clubs hebben dit gedaan.
VSK is trots te kunnen melden dat in 2016 “het witte boek” gelanceerd werd. Dit boek
(map) is een belangrijk werkdocument in de club. Alle nodige en nuttige info is er in
aanwezig. Regelmatig zal u updates ontvangen ter aanvulling. Ook zijn er twee secties
voorzien waar u eigen informatie in kan toevoegen.

5. Vertegenwoordiging




Vlarem: de admin directeur volgt de vergadering van Vlarem op. Momenteel is er niets
nieuws te vertellen en is het wachten.
Adviesraad Wapens: Begin maart is deze samengekomen. De admin directeur
vertegenwoordigt in de adviesraad wapens de sportschutters van gans Vlaanderen.
Overlegforum springstoffen: VSK is vertegenwoordigd in deze werkgroep. Deze werkgroep
komt op regelmatige basis samen. VSK volgt dit op.

6. Raad van bestuur


Wijzigingen in de raad van bestuur:
o Op 4 februari 2016 nam Luc Brees ontslag als voorzitter van de federatie met
ingang vanaf de AV van 13 maart 2016
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Tijdens de vergadering van 13 maart 2016, werd Daniel Creël, die reeds tijdens
de AV van 15 maart 2015 verkozen werd als plaatsvervangend voorzitter,
geacteerd.
o Op 14 september 2016 nam Mathieu Boonen wegens persoonlijke redenen
ontslag als penningmeester.
o Tijdens de AV van 20 november 2016 werd Bettina Bal door de AV aangesteld als
penningmeester.
Onkosten leden raad van bestuur
o Alle leden van de raad van bestuur krijgen een onkostenvergoeding op basis van
de reële kosten vergoeding binnen de vrijwilligerswetgeving. Er zijn geen andere
vergoedingen of voordelen in natura.
o Tevens wordt hen een fiscale fiche 281.30 afgeleverd.
o Mocht er bij een beslissing blijken dat er een bestuurder een belangenconflict
heeft, stond zowel in het oude als het nieuwe huishoudelijk reglement, dat de
betrokken persoon zich dient te onthouden van de stemming. In 2016 hebben er
zich geen belangenconflicten voorgedaan.
Code goed bestuur
In het kader van het nieuwe decreet, zal de sportfederatie de nodige aandacht besteden
aan de code goed bestuur. Tijdens de AV van maart 2017 zullen de leden van VSK
stemmen over het al dan niet inzetten op de harde indicatoren. Er zal een schriftelijke
stemming georganiseerd worden tijdens de AV. Indien de AV met een gewone
meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde leden ja stemt op een indicator
en/of deelindicator, zal de raad van bestuur het nodige toen om te voldoen aan de
voorwaarde van de indicator. Dit kan voor gevolg hebben dat er nog wijzigingen aan de
statuten zullen moeten doorgevoerd worden. Mocht de AV beslissen om op bepaalde
indicatoren of deelindicatoren niet in te zetten, zullen deze niet opgevolgd worden.
(Aanpassing goedgekeurd op de AV 03/12/2017)
o
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Dirco doelschieten
Het beleid 2016 aan u voorgesteld tijdens de algemene vergadering van maart 2016 had de volgende
onderdelen:
1.
2.
3.
4.
5.

Administratief
Sporttechnisch
Technisch
Jongerenwerking
Sportpromotie

Deze punten zullen kort hieronder overlopen worden:

1. Administratief
a. Communicatie onderhouden met het secretariaat
De admin. directeur neemt deel aan de vergaderingen van het dirco doel. Dit zorgt voor
een betere beleidsmatige samenwerking rekening houdend met de visie van VSK. Het
sporttechnische personeel is in 2016 gewijzigd. Jonathan ging een andere uitdaging
aan en Nora die hem moest vervangen, zag het werk in een sportfederatie na 1 maand
niet echt zitten. De samenwerking tussen de directeuren en Jolien, alsook het werk van
Jolien verloopt catastrofaal.
b. Verder streven naar een eenvoudige en doorzichtige administratie.
In het kader van het uitlenen van materiaal voor initiaties en materiaal in bruikleen,
werden er formulieren opgesteld en een reglement. Op deze manier is er, in
tegenstelling tot in het verleden, een duidelijk spoor voor zowel de ontlener als voor
VSK.
Ontlenen van elektronische wapens:
i. 01/05 X‐shooting
ii. 11/09 Sint‐Pieters‐Roos
iii. 11/09 Vossenhul
iv. 18/09 X‐shooting
v. 25/09 Trigger
vi. 10‐18/12 Wim Franssens uiteenzetting Artesis Hogeschool
c. Vereenvoudiging door maximaal gebruik van de website
De bestaande webformulieren worden gebruikt en indien nodig aangepast. Een
grondige wijziging van de website zal in de beleidsperiode 2017 ‐2020 gebeuren.
d. Goede communicatie onderhouden met de provinciale verantwoordelijken,
medewerkers en clubs
Er werd 1 vergadering georganiseerd samen met de provinciale verantwoordelijken om
de nodige afspraken te maken.
e. Goede opvolging van onze middelen
i. Financieel: punctueel opvolgen
ii. Materieel: nieuw systeem uitwerken
Er werd een nieuw systeem met formulieren en een reglement uitgewerkt.
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2. Sporttechnisch
a. Ondersteuning van de trainingscentra
i. Landelijk trainingscentra (Mechelen – Zwevegem)
De trainingen in Mechelen voor de geselecteerde schutters werden terug
opgestart, onder de deskundige leiding van Stephanie Vercrusse en Bart
Liebens.
ii. Provinciale trainingscentra
De rendabiliteit van de provinciale trainingscentra werd op het einde van 2016
bekeken en de nodige aanpassingen voorgesteld voor 2017.
b. Blijven voorzien in de nodige en mogelijke omkadering van die schutters op de
internationale wedstrijden
c. Deelname aan internationale wedstrijden
i. Meyton Cup : 1 deelnemer
ii. IWK Munchen: 1 deelnemer
iii. GP France: 5 deelnemers
iv. Intershoot: 9 deelnemers
v. EK Gyor: 4 deelnemers
vi. ISAS Dortmund: 14 deelnemers
vii. Bel‐Fra (afgelast tgv aanslag 22 maart 2016)
viii. Junior World Cup: 5 deelnemers
ix. World Cup München: 3 deelnemers
x. 4 Landen wedstrijd: 17 deelnemers
xi. Fra‐Bel jeugd: 3 deelnemers
xii. RIAC Luxemburg: 9 deelnemers

Figuur 4: Internationale wedstrijden: aantal deelnames tijdens aantal
wedstrijden
d. Topsportbeleid
i. Topsportcommissie ondersteunen
In 2016 heeft de voorzitter van de topsportcommissie geen vergadering
bijeengeroepen van deze commissie.
ii. Helpen bij het uitschrijven van een actieplan
Vanaf 2017 is er een nieuw decreet op de georganiseerde sportsector. VSK
heeft opnieuw een aanvraag ingediend voor topsportsubsidies. De voorzitter
van het dirco doel heeft het gedeelte topsport van het beleidsplan samen met
de admin dir opgesteld.
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iii. Actieplan implementeren
iv. Opvolging geselecteerde schutters
e. Organisatie van trainerscursussen
De cursus initiator was gepland in het voorjaar van 2016 doch t.g.v. onvoldoende
inschrijvingen werd deze afgelast.
f.

Bijscholing bestaande trainers
Voor de trainers, al dan niet gediplomeerde, organiseerde VSK tijdens de Dag van de
trainer in 2016 2 sessies met Peter Hellebrand. VSK en de Vlaamse Trainersschool
waren tevreden over het aantal deelnemers (ongeveer 25 personen). Peter besprak in
een eerste sessie de schietsport en de begeleiding en in een tweede sessie de mentale
begeleiding en stress in de schietsport.

g. Activering van trainers
Ter voorbereiding van het beleidsplan werd een bevraging gedaan bij de trainers.
61.27% van de bevraagde heeft de enquête ingevuld. De resultaten zijn beschikbaar
op de website van VSK.
h. Ondersteunen van de Provinciale werking
i. Interclubwedstrijden
ii. Provinciale kampioenschappen
 1891 inschrijvingen
 61disciplines
 722 unieke deelnemers

Figuur 5: Overzicht Provinciale wedstrijden: aantal inschrijvingen, aantal disciplines en
uniek aantal deelnemers..
i.

Organisatie van:
i. Vlaamse Kampioenschappen
 Er werden in 25 disciplines wedstrijden georganiseerd.
 602 deelnames
 Maximaal gebruik standen met elektronische schijven
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Figuur 6: Vlaamse kampioenschappen: aantal deelnemers in aantal disciplines
ii. Nationale Kampioenschappen
 In 2016 werden deze georganiseerd door URSTB‐f
 220 Vlaamse deelnames in 20 disciplines (zonder BOA)

Figuur 7: Nationale Kampioenshappen: aantal deelnemers in aantal disciplines
iii. Belgian Open Air
 Georganiseerd te Zottegem op 5&6 november
 Elektronische schijven
 570 deelnemers
Vlaamse deelnemers (268)
i. Luchtgeweer: 146
ii. Luchtpistool: 122
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Figuur 8: Belgian Open Air: aantal deelnemers
iv. Selectiewedstrijden
 96 selectieschutters
 11 disciplines

Figuur 9 – 10: Selectiewedstrijden: aantal deelnemers in aantal disciplines. – Aantal
geselecteerde schutters per niveau
(onze excuses voor het ontbreken van bepaalde info. Deze werd verschillende malen
opgevraagd aan Jolien Janssens, doch niet aangeleverd)
v. Antique firearms
 World Championships 13‐21/08/2016, Hongarije
a. 8 deelnemers (6 Vlaamse en 2 walen)
b. Vanhille Willy: Wereldkampioen Caminazzo
c. 2e plaats met de ploeg (El Alamo)
d. 4e plaats (Magenta)
e. 5e plaats (Peterlongo)
vi. Benchrest Rimfire
 World Championships 18/07 ‐23/08/2016, Portugal
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vii. Benchrest Centrefire
 European Championschips 27/06 – 02/07, Zweden
j.

Registreren van Vlaamse ‐en Nationale records
Het nieuw stramien werd door de verantwoordelijke directeur A&A niet uitgewerkt.

3. Technisch
a. Opvolgen van de wijzigingen aan de reglementen
Dit wordt systematisch opgevolgd.
b. Vergaderingen Technische Commissie
We kregen geen info door of er een technische commissie is doorgegaan.
c. Bijscholing van de scheidsrechters
In 2016 werd er geen bijscholing georganiseerd.
d. Goede opvolging technische vernieuwingen
Enkele leden hebben op eigen kosten deelgenomen aan de IWA
e. Ondersteuning van leden die uitzonderlijke investeringen doen voor optimalisatie
van de schietsport.
De lopende leningen aan de clubs lopen verder.

4. Jongerenwerking
a. Ter beschikking stellen van uitrusting aan beloftevolle schutters
Wanneer er vragen komen wordt er gekeken of het gevraagde materiaal aanwezig is
of aangekocht kan worden en in bruikleen kan gesteld worden.
b. Sportkampen
Het initiatiesportkamp werd georganiseerd te Puyenbroeck met 12 deelnemers.

Figuur 11: Sportkamp aantal deelnemers
c. Zomerstage voor gevorderden
Een zomerstage voor gevorderden werd niet georganiseerd, de trainingsstage voor
de beloftevolle schutters werd wel terug opgestart.
d. Start with Sportshooting
In 2016 werden er 17 activiteiten georganiseerd.
Met het einde van het project Start With Sportshooting en het dus niet meer
ontvangen van subsidies hiervoor vanuit Sport‐Vlaanderen werd beslist om toch
verder te gaan met het organiseren van initiaties. Vanaf heden vragen we daar een
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klein bedrag voor, waarmee de kosten van de vrijwilligers en de slijtage van het
materiaal worden opgevangen. Voor particulieren gaat het over €25/dagdeel +
€25/begeleider + kilometervergoeding. Voor scholen gaat het over €25/begeleider +
kilometervergoeding

5. Sportpromotie
a. Inrichten en steun geven aan evenementen ter promotie van de schietsport
i. 28/04 Sportsterrendagen Hofstade Sport‐Vlaanderen
ii. 12/05 Sportsterrendagen Gent Sport‐Vlaanderen
iii. 19/05 SWSS Parkschool Ieperman
iv. 20/05 Sportsterrendagen Berchem Sport‐Vlaanderen
v. 31/05 SWSS Survival@ATCC
vi. 02/06 SWSS Gemeentelijke Basisschool Wevelgem
vii. 03/06 SWSS School Scheppers Wetteren
viii. 03/07 Personeelsfeest Artes
ix. 12/07 Zomersportpromotietoer Westende
x. 13/07 MFC Sint‐Lodewijk Wetteren
xi. 14/07 Zomersportpromotietoer Middelkerke
xii. 08‐10/08 en 12/08 RIO‐House Oostende
xiii. 27/08 Sport@Hasselt
xiv. 04/09 Gordelfestival
xv. 15/09 Sportdag voor Vlaamse Ambtenaren Sport‐Vlaanderen
xvi. 02/10 Jeugdsportival Hofstade
xvii. Dag van de Trainer
xviii. Jeugdsportival
xix. Beker van Vlaanderen
 4 disciplines (4‐5‐9‐11) met 183 deelnemers
xx. Masters of Flanders
 Deelnemers in de disciplines
Disc
Wedstrijden
Deelnemers
4&5
7
63
9
15
114
11
15
181
15
4
13
16
8
95
17
6
21
Tabel 1: overzicht deelnemers, in het aantal wedstrijden en
per discipline in de master of Flanders
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Figuur 12 – 13: Masters of Flanders, aantal deelnemers – Master of Flanders aantal wedstrijden en
het aantal disciplines
xxi. Paasschieting
 16 deelnemers

Figuur 14: Paasschieting: aantal deelnemers
xxii. Sinterklaasschieting
 28 deelnemers

Figuur 15: Sinterklaasschieting: aantal deelnemers
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xxiii. Nacht van VSK te Kampenhout
 Georganiseerd op 23 januari
a. 71 deelnemers aan de nieuwjaarsreceptie
b. 62 deelnemers aan het avondfeest

Figuur 16: Nacht van VSK: aantal deelnemers tijdens de receptie en het avondfeest.

xxiv. VSK‐shop
Na een aantal vragen van schutters werd beslist dat al het materiaal dat
aangeboden wordt op de VSK‐webshop ook aangekocht kan worden met de
punten die de schutters ontvangen voor hun ereplaatsen tijdens de PK’s.
De procedures voor het inleveren van de PK punten werd geoptimaliseerd.
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Dirco Kleischieten
Volgend info mochten we ontvangen van het directiecomité kleischieten:

JACHT&COMPAK
sportief
Blijft ongeveer op hetzelfde niveau als de vorige jaren.
‐ 64 schutters/wedstrijd in 2014
‐ 62 schutters/wedstrijd in 2015
‐ 64 schutters/wedstrijd in 2016.
Dit betekent dat onder andere de afschaffing van patronen voor de prijzentafel in 2016 geen grote
invloed heeft gehad op de inschrijvingen.
Daarenboven hebben enkel nog 3,7 % van de schutters hun inschrijving cash betaald!
12 schutters betaalden een administratieve boete van € 10.
Voor de junioren blijft het aantal deelnames spijtig genoeg jaar na jaar achteruitgaan.
‐ sponsoring junioren 2014: € 2.315
‐ sponsoring junioren 2015: € 1.290
‐ sponsoring junioren 2016: € 975.
Arbitrage
De tevredenheid van de schutters over de arbitrage blijft in stijgende lijn.
We mogen stellen dat er nu een “team” van arbiters met ervaring is waarop de Commissie kan
rekenen en er zijn in 2016 opnieuw enkele nieuwe kandidaten actief geworden.
In 2016 hebben ook Ann en Yves hun brevet als internationaal arbiter jachtparcours behaald.
Voor alle wedstrijden die voorzien waren met arbiters, onder andere het BK Jachtparcours in
Andenne, waren er voldoende arbiters. Dit is de laatste 10 jaar niet meer het geval geweest.
Deze inspanning heeft ons wel een extra kost van € 1.710 opgeleverd ten opzichte van 2015.
Ook voor volgend jaar is er blijkbaar al interesse van een aantal nieuwe kandidaten (echtgenotes van
Nico en Geert).
De netto‐kostprijs per prestatie is in 2016 significant gedaald en dit ondanks het inzetten van
buitenlandse arbiters.
‐ kost arbiter per wedstrijd in 2014: € 123
‐ kost arbiter per wedstrijd in 2015: € 108
‐ kost arbiter per wedstrijd in 2016: € 82.
Varia
Via onze nieuwe tool “Uw mening/Votre opnion” zijn maar een zeer beperkt aantal opmerkingen
binnengekomen. Dit wil zeggen dat er toch een vrij grote tevredenheid bestaat over het werk van de
Nationale Commissie Jachtparcours.
Er dient stilaan uitgekeken te worden naar een kandidaat om vanaf het seizoen 2020 mijn taken als
secretaris van de Commissie en als organisator van onze federatiewedstrijden over te nemen.
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Ik heb mij vanaf mijn aanstelling in 2010 geëngageerd om gedurende maximum 10 jaar het
secretariaat van de Commissie te doen en de organisatie van de federatiewedstrijden Jachtparcours
en Compak Sporting op mij te nemen. Ik zal dat dan ook blijven doen tot en met het seizoen 2019.

TRAP
Sportief :
2016 was een bewogen jaar voor de TRAP‐discipline, met positieve en deels ook negatieve
elementen.
Positief, we konden een mooie kalender voorleggen op nationaal gebied, 20 wedstrijden mooi
verdeeld over de beide communes, in aantal inschrijvingen gingen we er mooi op vooruit, weliswaar
een honderdtal schutters minder dan 2015, maar we hadden dan ook 5 wedstrijden minder.
Zeer hoopvol was het aantal junioren dat aan de wedstrijden deelnam, hadden we in 2014 er nog
twee, dan gingen we in 2016 naar 6 junioren, waarvan 2 zeer getalenteerd. Ondertussen is er ook
een trainingsplan opgesteld om deze jongeren verder te ontwikkelen. We namen zelfs deel met
enkele junioren aan het EK, natuurlijk niet voor de ereplaatsen maar vooral om ervaring op te doen,
hoe toppers zich voorbereiden, kleis observeren, concentratie, voeding.
Verder waren er voor Yannick Peeters internationaal enkele overwinningen en podiumplaatsen, met
als uitschieter natuurlijk de zilveren medaille tijdens de World Cup pre test event in Rio.
Negatief, was natuurlijk de niet‐selectie voor de OS van Yannick Peeters, die in 2016 duidelijk de
beste was, maar door het Waalse gelobby van enkele mensen niet weerhouden werd door het BOIC.
Ook de visie van sommige mensen van URSTB‐f gaat onze schietsport niet ten goede komen, heb dit
voorspeld midden 2016 en de feiten zijn reeds daar. Kleine schande.
Wat 2017 betreft zitten we met de nasleep van de perikelen dat de nationale coach is verdwenen en
elke kant zijn eigen coach meestuurt, twee aparte delegaties, twee mensen die formulieren
doorsturen, twee aparte betalingen. URSTB‐f spreekt over professionaliteit, die is hier ver zoek mijn
mening. Ook twee Franstalige mensen die hard werkten op het terrein en die rechtlijnig en kordaat
waren, werden aan de kant gezet, alleman weet waarom!!!?? Nu is er natuurlijk geen directeur trap
meer, maar niemand die de handen uit de mouwen steekt aan die kant. Ik heb dan zelf initiatief
genomen en met de ex‐directeur trap een kalender opgesteld, natuurlijk wil deze man maar
beperkte tijd steken in dit verhaal, met als resultaat maar 5 wedstrijden in het Franstalige gedeelte,
tegen 8 bij ons.
Een commissie zal voorzien worden om de atleten van hoog niveau te selecteren en een Belgian
Ranking uit te werken die voor iedereen tolereerbaar is, ook de selectiecriteria voor de OS.
Hopelijk komt er van Sport Vlaanderen nog goed nieuws zowel voor Yannick als voor VSK, meer
duidelijkheid hierover begin maart.
Er zullen brokken gelijmd moeten worden en duidelijkheid geschept, want de visie van enkelen
maakt onze sport kapot. Na Sydney hebben ze het Internationaal kleischieten nog is overgenomen
waarna het bijna uitgestorven was. Onze sport is meer dan twee of drie individuen, wat met die
andere competitieschutters die het beste van zichzelf geven en die tenslotte de schietsport dragen.
De punt van onze piramide is scherp, maar als we onze basis niet verbreden is de toekomst niet
verzekerd, het is ook de basis onder de punt die de toppers scherp zal houden indien ze weten dat er
anderen klaar staan.
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SKEET
Sportief
De Commissie Skeet organiseerde dit jaar twee wedstrijden: Het BK Jachtskeet en het BK
Olympische Skeet
BK Jachtskeet: 44 schutters (37 in 2015) ‐ 21 buitenlanders (een aantal zijn leden van VSK).
Winnaar Jeff Van der Haegen: 97/100 + finale 25/25
Dit BK werd gecombineerd met de GP VSK:
Winnaar Jeff Van der Haegen 97/100 + finale 23/25
BK Olympische Skeet: 31 deelnemers waarvan 6 buitenlanders. (34 in 2014)
Winnaar Jeff Van der haegen: 104/125 – semifinale 15/16 en finale 13/16.
Verder 5 wedstrijden van Elan: met in totaal 157 deelnames tegenover 155 in 2015.
Verder doen een aantal van onze leden zeer gedreven en actief mee aan wedstrijden in het
buitenland.
Ondanks de ongunstige omstandigheden waarin de Skeet moet beoefend worden is het aantal
enthousiaste skeetschutters niet in dalende lijn. Gezien de veroudering zullen we in de komende
jaren toch wel verliezen moeten noteren.
De “ongunstige omstandigheden” zijn oa.:
‐ de afwezigheid van skeet‐infrastructuren in Vlaanderen waardoor toch steeds niet onbelangrijke
verplaatsingen nu eenmaal niet te vermijden zijn waardoor deze kosten de grootste hap in het
sportbudget vertegenwoordigen.
‐ de wijzigingen die na de laatste 3 Olympische Spelen werden aangebracht in de Olympische Skeet,
vooral in de finales
‐

‐

‐

Het technischer maken van het parkoers door het schrappen van de enkele inkomers. Deze
kleis waren voor de mindere schutter een mogelijkheid om hun scores te verbeteren maar op
de ISSF‐wedstrijden zagen we dat deze kleis verraderlijk “gemakkelijk” waren voor de
topschutters en vaak werden gemist. Toen deze kleis nog in het parkoers waren ging men
met 117, 118 nog in de finale. Sedert de schrapping van deze enkels hebben de finalisten
minimum 120 en zelfs meer.
Het invoeren van finales die helemaal geen “finales van de discipline” zijn. In de finale
moeten andere kleiduiven worden geschoten die niet in de ronde skeet voorkomen. De
beste skeetschutter wint dan ook vaak niet meer, wat vooral in onze regionale wedstrijden
zeer duidelijk tot uiting komt (zelfs Duits Kampioenschap 2016). Hierdoor gaan onze
topschutters gefrustreerd geraken en afhaken. Bij de ISSF‐toppers is dat nog wel een beetje
te verdedigen maar niet in onze regionale wedstrijden met 2 of 3 topschutters in de finale
terwijl de andere niet zo top zijn in de skeet maar het goed doen in vb. jachtparkoers zodat
de zuivere skeetschutter de duimen moet leggen voor “allrounders” die geen echte
topschutters hoeven te zijn in skeet of ik een andere discipline. Of is de skeet één van de
weinige sporten geworden waar de finale helemaal anders is dan de kwalificatieronden.

Terwijl vroeger alle wedstrijden skeet Olympisch waren is dat nu slechts een minder gedeelte.
Veel schutters verkiezen jachtskeet wat soms spanningen veroorzaakt tussen de schutters
onderling (eigen ervaring!) en dat is niet zo aangenaam.

Financieel.
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Uit het BK Jachtskeet, dat gecombineerd werd met de GP VSK met prijzentafel puurden we na aftrek
alle kosten (prijzentafel, verplaatsingsonkosten, kosten arbitrage en horeca) een wedstrijdresultaat
van 181,92 Euro.
Het BK Olympische skeet (zonder prijzentafel) gaf een matig saldo van 190,73 euro.
Alles bij mekaar een financieel gezonde situatie!

WEISCHIETINGEN
Sportief:
2016 was een goed seizoen voor de inrichters. Er was een behoorlijk tot zeer goede opkomst op de
schietingen die er nog geweest zijn. Enkele zijn niet kunnen doorgaan door het niet verkrijgen van de
toelating.
Om welke reden ook: dit blijft een netelig punt.
Ik hoop dat in 2017 er enkele nieuwe inrichters zich aanmelden, maar de hoop is niet groot. We
mogen de hoop echter niet laten zakken.
De jachtparcours wedstrijden zitten nog goed in de lift.
Voor trap is dit fel achteruitgegaan in de provincies Antwerpen en Limburg. Voor Oost‐ en West‐
Vlaanderen valt het nog wel mee, houden zo.
In januari worden de nieuwe kalenders samengesteld voor 2017 en zien we 2017 hoopvol tegemoet.

