Verslag Europees Kampioenschap boogschieten 2018
te Lumbres (Frankrijk), door de heer Dieter Gezels

Beste schutters,

Afgelopen weekend was het eindelijk weer zover.
Het summum van het boogschieten, waarbij de jeugdschutters
en seniors van zowel Nederland, Frankrijk als onze eigen
schutters, gestreden hebben voor de titel Europees kampioen.

Dat dit soort manifestaties enorme voorbereiding en organisatie vraagt hoef ik jullie niet uit
te leggen.
De maatschappij van Lumbres heeft samen met de UAANF en het gemeentebestuur van
Lumbres, een pittoresk dorpje langs de rivier Aa met nog geen 4000 inwoners, kosten noch
moeite gespaard om dit EK zo comfortabel en aantrekkelijk mogelijk te maken.
Op vrijdag waren bij aankomst op het terrein al prachtige campers en tenten gestationeerd.
Het deed mij enorm veel plezier dat er een gemoedelijke, vriendschappelijke sfeer heerste
onder de aanwezige schutters van de verschillende landen.
Het voelde als schutter een beetje als thuiskomen.
Een prachtig, zonovergoten weiland, met daarop 2 open- en 3 mobiele wippen bezorgden
mij zowaar een kippenvelmoment. Het weekend kon nier meer stuk.
Met een plat watertje aan € 0,5 en een wijntje aan € 1 zagen we ook onmiddellijk dat het hier
ging om vriendschap en niet om het grote gewin, er was gedacht aan de schutters.
Op vrijdag eindigde de inschrijving met de teller op ongeveer 160 schutters over de 4
wippen. Het werd een zeer warme dag en een enorm mooie ervaring.
Hier en daar hoorde je al namen noemen en kandidaten naar voor dragen voor de titels van
de komende dagen. De spanning nam toe.
Op zaterdagmorgen waren er bij aankomst een pak extra campers en tenten bijgekomen,
blijkbaar was de intrek naar de kampioenschappen gestart.
Het was dan ook fantastisch om zoveel schutters van heinde en verre samen te zien.

All rights reserved © Schuttersgids

www.knbbw.be

Bij de opening van het EK voor de jeugd, door onze Europese voorzitter Dhr. Marc De Bruyne,
Europees secretaris generaal Dhr. Bram Uvyn, Vice-voorzitters Dhr. Wim de Keijzer en Dhr.
Hubert Murray, werd er vooral gesproken over sportiviteit, vriendschap en ééndracht.
Bij het hijsen van de vlaggen had Wim de eer voor Nederland, Hubert voor Frankrijk, Marc G.
voor België en Marc DB voor België. Een mooie ceremonie onder begeleiding van onze
traditionele hymnes.
De opkomst door de jonge schutters was groot en de spanning was te snijden.
Voor het individueel kampioenschap op de blokvogel, hadden de geselecteerde schutters elk
5 pijlen die ze mochten afvuren naar de blokvogel.
Frankrijk ging van start en er waren al snel enkele treffers, ondanks de opzettende wind en
bewolkte lucht.
De jeugdschutters die voor Frankrijk de blokvogel troffen waren :
Harsiuck Clement ( Hoymille FR )
Devos Margaux 2X ( Godewaersvelde FR )
De toon was onmiddellijk gezet toen Margaux een tweede treffer kon waarmaken.
Het zou een zware klus worden voor de jonge Belgen en Nederlanders die volgen.
De Belgische ploegleider is een collega van de KNBBW, Raf De Vleeschouwer.
Raf moedigde zijn schutters aan en gaf hen motiverend één voor één de pijlen aan.
De jeugdschutters die voor België de blokvogel troffen waren :
Cornelis Jitske ( Tubize St-Sébastien BE )
De Roock Nicholas ( Tubize St-Sébastien BE )
De Neve Alessio ( Bassevelde St-Sebastiaan BE )
De Belgische jeugd wist dat één keer niet voldoende was, toch hadden ze moedig gestreden.
Proficiat aan onze jeugdschutters voor hun inzet en sportiviteit.
De enige schutters die nog tegen Margaux in konden gaan waren onze Nederlands vrienden.
Ze schoten vol inzet maar geen enkele Nederlandse jeugdschutter slaagde erin de blokvogel
neer te halen.
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Het pleit was beslecht.
Proficiat Margaux Devos,
Europees jeugdkampioen 2018

Bij de jeugdploegen was het Nederland die als eerste van start ging, met als ploegleider onze
goede vriend André Elegeert ( 2X Europees kampioen bij de seniors ) die als geduchte EK
schutter de jonge troepen aanstuurde. In hun 240 pijlen schoten ze 45 punten, met als
uitblinker Killian Luteijn met 19 punten.
Frankrijk volgde daarna als ploeg en zongen luidkeels hun hymne vooraleer ze van start
gingen, dit onder leiding van mijn collega uit het Europees Comité Dhr. Jérôme Rubben.
Zij schoten 67 punten en legden de lat onmiddellijk zeer hoog, wetende dat een wip in
Frankrijk maar 83 punten telt.
De uitblinker was Ghiskier Thibaut met 13 punten.

Nadien waren de Belgen aan de beurt, de zenuwen stonden gespannen, maar ploegleider Raf
wist de schutters zowel mentaal als met goede raad bij te staan.
Steunpilaar Aaron Adam toonde zich een ware leider en hielp de jongeren door zijn ervaring
te delen.
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Thibau van Meirhaege trof tijdens de laatste ronde de zijvogel en zo staken ze de Fransen op
een heroïsche wijze voorbij.
België werd Europees kampioen bij de jeugd met 67 punten met als uitblinker Aaron Adam
goed voor 11 punten.

Kleine Loïc Uvyn trof in het begin onmiddellijk de hoofdvogel en hiermee doet vermoeden
dat de toekomst bij de jeugd is verzekerd.
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Na een vermoeiende, prachtige dag vol emotie werd er afgesloten met de ceremonie.
De winnaars werden gehuldigd maar de verliezers werden zeker niet vergeten en met mooie
woorden en een aandenken bedankt voor hun bijdrage aan dit jeugd-EK.
Iedereen ging als sportieve deelnemer van het terrein, het is mooi geweest en tijd om ons
voor te bereiden voor zondag, het hoogtepunt van EK bij de seniors.

Heel vroeg ( 8u15 ) kwam ik aan op het EK-terrein waar al een enorme bedrijvigheid heerste.
De stoet werd voorbereid, eerst de fanfare en de vaandels. Gevolgd door het Europees
Comité samen met de Burgemeester en schepenen van Lumbres en de bondsbestuursleden.
De talrijke schutters en sympathisanten sloten de stoet.
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Een stoet door het mooie dorpje naar het beeld van de onbekende soldaat.
Het viel op dat alles prachtig onderhouden was en overal verse bloemen werden aangeplant
voor dit evenement.
In serene sfeer legden de Burgemeester samen met de voorzitter Marc en vice-voorzitters
Wim en Hubert een bloemenkrans neer.
De hymnes werden gespeeld en vol respect keerden we terug richting de schietstand.

Het kampioenschap voor seniors werd geopend door een speech van Hubert, door Bram
Uvyn vertaald naar het Nederlands.
Hubert sprak over het respect tegenover de gesneuvelden,
die gestorven zijn om ons in vrijheid te laten leven.
Hij sprak over respect, vriendschap en het goede in de mens waarnaar we moeten streven.
Een prachtige speech die naar de adem greep.
Het was zover, de inschrijvingen konden beginnen en de spanning begon te stijgen.
Naast enkele afwezigen met een geldige reden was het spijtig dat sommige geselecteerden
zonder verwittiging afwezig bleven. Hierdoor werd geloot onder de aanwezige reserves.
De geselecteerden namen dankbaar deel aan de individuele wedstrijd.
De ploeg was voltallig aanwezig. Iedereen maakte zich klaar om de strijd aan te gaan.
Ter voorbereiding genoot iedereen van de receptie, vriendelijk aangeboden door de
maatschappij van Lumbres.
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Net zoals gisteren bij de jeugd, startten de Fransen individueel.
Voor de Franse ploeg troffen volgende schutters de blokvogel binnen hun 3 pijlen:
Vangrevelynghe Jean-Paul 2X ( Saint Pierrebrouck FR )
Mobailly Jean-Pierre ( Lumbres FR )
Ourdouillie Christophe ( Arneke FR )
Carton Gregory ( Hazebrouck FR )
Ook zoals gisteren werd de adem afgesneden wanneer de Fransen de blokvogel een tweede
maal troffen.
De Belgen volgden onder leiding van onze ceremoniemeester binnen het Europees Comité
Dhr. Frederic Rimaux.
Voor de Belgische ploeg troffen volgende schutters de blokvogel binnen hun 3 pijlen:
Vanhoudt Bjorn ( Heusden Hal BE )
Van Camp Gerard ( Schelle BE )
Syx Lauranne ( Boezinge St-Joris BE )
De Vuyst Hubert ( Bassevelde BE )
Van Parys Melissa ( Overmere SS BE )
Geen enkele Belg slaagde erin om onze Franse vrienden te evenaren of overstijgen.
Het was aan de Nederlanders om als laatsten een poging te ondernemen om dit EK
individueel te winnen.
De enige persoon die voor Nederland raak schoot was Mevrouw Desiree Elegeert.

Europees kampioen 2018
boogschieten individueel,
Dhr. Vangrevelynghe Jean-Paul.
Een welgemeende proficiat.
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Ondertussen waren ook de ploegen aan de beurt, gestart door Nederland.
De Nederlanders schoten 71 punten, met als uitblinker Patrick Gauwe met 10 punten.

De Fransen volgden en schoten 81 punten, ze lieten maar 2 vogeltjes staan na hun 240 pijlen.
Uitblinker was Nicholas Choquet met 10 punten. We kunnen dus stellen dat de Fransen
algemeen sterk waren.
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Nu was België aan de beurt. Er werd hier en daar al gefluisterd dat ze de wip zouden moeten
kunnen leegschieten om te winnen. De druk was erg hoog.
De ploegleider stuurde zijn troepen aan en België ging gretig van start.
De 81 punten werden niet gehaald, het werden er 71 met Frans Michielsen van Kallo als
schutter met meeste punten ( 9 ).

België had dus een verdienstelijke 3de plaats, Nederland 2de plaats, maar de Europees
Kampioen 2018 in ploeg was dus Frankrijk.
Frankrijk kaapte op twee dagen drie van de vier titels weg en toonde zich het sterkste op dit
EK.
Proficiat Frankrijk.
Na een sportieve en vermoeiende dag hebben we ons opgemaakt voor de prijsuitreiking.
De vrijwilligers werden bedankt door de voorzitter van de maatschappij van Lumbres en de
schutters werden bedankt door de mensen van het Europees Comité.
De deelnemers mochten hun prijzen in ontvangst nemen en de kampioenen werden op het
podium gevraagd. De hymnes werden gespeeld en prijzen werden in ontvangst genomen.
Tot slot bedankt de voorzitter iedereen en wenst iedereen een behouden thuiskomst.
Het EK 2018 zat erop, en we maken ons klaar voor het EK 2019 in Tervant België.

Dieter Gezels
Secretaris digitale communicatie KNBBW
Secretaris verslaggever Europees Comité
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