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Beste schutters, afgelopen weekend was het eindelijk weer zover. 

Het summum van het boogschieten waar bij de schutters van zowel Nederland, Frankrijk als onze 

eigen schutters gestreden hebben zowel bij de jeugd als bij de seniors. 

Dat dit soort manifestaties een enorme voorbereiding en organisatie vragen, hoef ik jullie niet uit te 

leggen. 

De maatschappij van Paal Tervant heeft samen met de KNBBW, de collega’s van sector 4 en het 

stadsbestuur van Beringen, de derde grootste stad van Limburg met 46.000 inwoners kosten noch 

moeite gespaard om dit EK zo comfortabel en aantrekkelijk mogelijk te maken. 

Op vrijdag waren bij mijn aankomst op het terrein al prachtige campers en tenten gestationeerd en 

het deed mij enorm veel plezier dat er een gemoedelijke, vriendschappelijke sfeer heerste onder de 

schutters van de aanwezige landen. Het voelde een beetje als thuiskomen. 

De prachtige stand van Paal Tervant herbergt 2 muitwippen en maar liefst 4 open wippen. Alles wat 

we nodig hadden en meer om er een prachtig weekend van te maken.  

Toen op vrijdag de inschrijving begon stond de teller op ongeveer 140 schutters die zich hadden 

ingeschreven over de 4 wippen.  



Het werd een zeer warme dag en het was een enorm mooie ervaring. Hier en daar hoorde je al 

bepaalde namen noemen die als kandidaat naar voren werden gedragen voor de titels de komende 

dagen. De spanning nam toe. 

Op zaterdagmorgen waren er bij aankomst vele nieuwe gezichten bijgekomen, blijkbaar was de 

intrek naar de kampioenschappen gestart. 

Het was dan ook fantastisch om zoveel schutters van heinde en verre samen te zien. 

Bij het openen van het EK voor de jeugd door onze Europese voorzitter Dhr. Marc De Bruyne, 

Europees secretaris generaal Dhr. Bram Uvyn, vicevoorzitters Dhr. Wim de Keijzer en Dhr. Hubert 

Murray werd er vooral gesproken over sportiviteit, vriendschap en ééndracht. Bij het hijsen van de 

vlaggen had ondervoorzitter Wim de eer voor Nederland, ondervoorzitter Hubert voor Frankrijk, 

jeugdvoorzitter en lid van het Europees Comité Marc Goedertier voor België en de voorzitter Marc 

De Bruyne voor België. Dit onder begeleiding van respectievelijke hymnes. 

De opkomst was groot en de spanning onder de jeugdschutters was te snijden. 

Voor het individueel kampioenschap op de blokvogel, hadden de geselecteerde schuttertjes elk 5 

pijlen die ze mochten afvuren naar de blokvogel. Het was België die dit eerst mocht doen en er 

waren geen treffers, dit onder een stralende zon en een eveneens was het windstil. 

De ontgoocheling was groot bij onze jonge Belgische schutters, onder leiding van onze 2 coaches 

Gilbert Meeuws en Joseph Koekelbergh. 

 

Ook de Nederlandse jeugd onder leiding van André Elegeert kon de blokvogel niet raken. 

Wat zou er gebeuren als de Fransen hem ook niet kunnen raken, kordaat antwoordde Bram Uvyn 

“herschieten in rondes en alle ronden af”. 

 

 



Maar de Fransen maakten hun ervaring waar, Clarisse Alberger van Dunkerque Alliance schoot de 

blokvogel 2 X af en kroonde zichzelf tot Europees kampioen 2019 

 

Volgende schutters schoten de blokvogel ook nog af voor Frankrijk : 

- Yolan Castien ( Loon Plage ) 

- Baptiste Regnier ( Aire Sur La Lys ) 

- Martin Spillemaecker ( Esquelbecq ) 

 

Bij de ploegen was het Frankrijk die als eerste van start ging, met als ploegleider onze goede vriend 

en eveneens lid van het Europees Comité Jérôme Rubben. 

In hun 240 pijlen schoten ze in totaal 33 punten. 

België volgde daarna als ploeg en ze schoten 41 punten, met als uitblinker Quinten Van Der Weyen 

met 7 punten.  

Wie zou hier nog iets tegenin kunnen brengen? 

De oranje ploeg kwam zeer gemotiveerd onder de wip en slaagde erin om 29 punten te schieten, een 

zeer verdienstelijke poging. 

Op de publieke schieting waren er op Zaterdag 207 schutters aanwezig, waaronder 17 

jeugdschutters. 

 

 

 

 



Het pleit was beslecht, de Belgische jeugdploeg was Europees kampioen 2019 

 

 

Na een vermoeiende maar prachtige dag vol emotie werd er afgesloten met de ceremonie. 

De winnaars werden gehuldigd, de verliezers werden zeker niet vergeten en iedereen ging als 

sportieve deelnemer van het terrein. Het was mooi geweest en het werd tijd ons voor te bereiden 

voor zondag, het hoogtepunt van het EK bij de seniors. 

Heel vroeg (8u15) kwam ik het terrein op maar tegen mijn verwachting in, was er al een enorme 

bedrijvigheid. De stoet werd voorbereid, eerst de fanfare en de vaandels, daarna het Europees 

Comité samen met de Burgemeester en schepenen van Beringen, gevolgd door de 

bondsbestuursleden, schutters en sympathisanten. 



 

 

Een stoet door het mooie dorpje Tervant naar het graf van de onbekende soldaat. 

In serene sfeer legden de Burgemeester samen met voorzitter Marc en vicevoorzitters Wim en 

Hubert een bloemenkrans neer. 

 



 

De hymnes werden gespeeld en vol respect wandelden we door naar de voetbalkantine, waar ons 

een receptie werd aangeboden door het stadsbestuur. 

 

 

 

Het kampioenschap voor seniors werd geopend door een speech van onze voorzitter Marc De 

Bruyne. In grote lijnen sprak Marc over vriendschap, sportiviteit en integriteit. Hij bedankte de 

organisatoren en zijn collega’s van het Europees Comité en de inrichtende maatschappij. Dat de 

beste mogen winnen. 

Het was zover, de inschrijvingen konden beginnen en de spanning begon te stijgen. 

Op de publieke schieting waren er 231 schutters van de partij, waaronder 23 jeugdschutters. 



 

De Belgische schutters mochten individueel starten. 

Heel snel schoot Danny Vervacke (Heestert Sint-Sebastiaan) de blokvogel 2 X af, wie doet hem dit 

nog na? 

 

De Belgen, onder leiding van onze schatbewaarder binnen het Europees Comité Mevrouw Maria Van 

Den Heuvel.  

Volgende schutters schoten de blokvogel: 

- De Block Eric (Dendermonde SGW) 

- Delcart Evy (Wintam SS) 

- Docx Jan (Schriek St-Jan Baptiste) 

- Naert Pascal (Staden SS) 

- Bukenbergs Johny (Tubize SS) 

- Vanneste Davy (Kuurne St-Katarina) 

- Vyncke Alain (Heist Duinengalm) 

- Vlassenrood Peter (Stekene SS) 

- Van Pottelberg Giovanni (Overmere SS) 

- Van Breda Kevin (Beerse Edele Handboog) 

- Beyens Herwig (Arendonk SS) 

 

 

 

 



Nederland mocht volgen, wie zal Danny Vervacke evenaren? 

Voor Nederland schoten volgende schutters hem 1 X: 

- Rentmeester Jan (Willem Tell Ovezande) 

- Elegeert André (Terneuzen De Westerschelde) 

- Boonman Johnny (Willem Tell Ovezande) 

- Proost Bjorn (Wemeldinge) 

- Van Osselaer Werner (Terneuzen De Westerschelde) 

 

Als laatste ploeg was Frankrijk aan de beurt. Doen ze hun reputatie de eer aan om opnieuw een 

Europees kampioen aan te leveren? 

Volgende schutters schoten de blokvogel voor Frankrijk: 

- Bardoula Folquin (Hoymille) 

- Choquet Sebastien (Caestre) 

- Vervaque Florence (Steenvoorde) 

- Marquant Julien (Steenvoorde) 

- Delaeter Hector (Terdeghem) 

- Duyck Jean-François (Bailleul) 

- Lecocq Catherine (Saint Venant) 

- Majchrzak Philippe (Lievin) 

- Poincelet Yves (Lillers) 

 

De winnaar was dus na een lange strijd gekend, proficiat Danny Vervacke (Heestert Sint-Sebastiaan), 

jij mag jezelf Europees kampioen 2019 noemen. 

 



Ondertussen waren ook de ploegen aan de beurt, en werd daar opgegaan door Frankrijk. 

De Fransen schoten 49 punten en lieten 1 vogeltje staan. 

De Belgen volgden en schoten de wip leeg na 224 pijlen. 

Voor België waren de uitblinkers: 

- Olivier Witvrouw 11P 

- De Schamphelaere Raf 6P 

Als laatste was Nederland aan de beurt, ze wisten dat ze de wip zouden moeten leegschieten, dit 

onder de 224 scheuten, van een klein beetje druk gesproken. 

Nederland ging gretig van start en schoot uiteindelijk ook de wip leeg, dit met het voorlaatste schot. 

Proficiat Nederland met de tweede plaats. 

Ook hier won België dus de hoofdprijs, proficiat aan onze Belgische ploeg met de titel van Europees 

kampioen 2019. En ook een dikke proficiat aan Maria om de schutters van jouw team te motiveren. 

 

België heeft dit jaar dus 3 van de 4 prijzen in de wacht weten te slepen. Proficiat! 

Na een sportieve en vermoeiende dag hebben we ons opgemaakt voor de prijsuitreiking. 

De vrijwilligers werden bedankt door de voorzitter van de maatschappij van Tervant 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, de prijzen werden in ontvangst genomen. 

Tot slot bedankt de voorzitter van het Europees comité iedereen en wenste iedereen een behouden 

thuiskomst. 

 



Het EK 2019 zat erop, en we maken ons klaar voor het EK 2020 te Ovezande (NL).  

Wij hebben er alvast van genoten dit jaar, hopelijk jullie ook. 

 

 

 

 

 


