
 

Internationale schietwedstrijd te Lefferingcoucke 2015 
 
De jaarlijks weerkerende schietwedstrijd tussen Franse, Duitse, en Belgische reservisten vond dit jaar plaats 
op zaterdag 26 september bij onze Franse vrienden te Lefferingcouke. De opdracht was beter doen dan 
verleden jaar waar we twee bekers en drie individuele medailles haalden.  
Uit de reservistenverenigingen GRWV en Brugs Ommeland hadden zich 12 schutters ingeschreven zodat 4 
ploegen van 3 schutters konden gevormd worden, een zelfde aantal als verleden jaar. 
GRWV met Pattyn Peter, Rotsaert Jos, Beyts Marc en Rosseel Eric,. Brug Ommeland met Devlieghe Didier, 
Possenier Gilbert, Brissinck Kurt, D’Hondt Pascal, Goethals Marc, Wensch Johan, Cassier Chris en Willems 
Patrick. Op 25 september melde Patrick Willems zich af wegens ziekte en gelukkig kon ik zoals verleden jaar 
beroep doen op mijn oud-collega Bonjé Rudi die de door omstandigheden de uitgevallen Patrick kwam 
vervangen. Op 26 sep, de dag van de wedstrijd, kwam Cassier Chris wegens ziekte ons ook niet vervoegen 
en was het te laat om nog een Belgische reservist te rekruteren voor de wedstrijd. Bij de Franse reservisten 
hadden ze een één op overschot zodat er dan een gemengde ploeg werd gevormd. 
Bij de Fransen was de gendarmerie niet aanwezig gezien de oorspronkelijke wedstrijddatum van 19 naar 
26 sep was verplaatst. Hun schutters waren allemaal van dienst en werd het dienstrooster niet aangepast. 
De meest gevreesde ploeg was nu de reserve Off van Duinkerke. 
Met de resultaten van vorig jaar in het achterhoofd werd een winnaarsploeg gevormd om een onklopbaar 
resultaat neer te zetten. Voor Didier en Kurt had ik geen twijfels het zijn ook twee schutters met ervaring 
die zich goed kunnen beheersen en geen wedstrijdstress hebben. Met mijzelf erbij kon niets verkeerd gaan. 
Het nadeel op deze wedstrijd is dat de banen uitgeloot worden en we het wapen waarmee geschoten wordt 
niet 100% kennen en niet zijn afgesteld op ons oog. Het komt er dus op neer na de proefschoten de juiste 
verbetering bij het mikken toe te passen.  
De wedstrijdjury die de kaarten controleerde en de uitslagen noteerden had plaatsgenomen in een ander 
lokaal zodat de tussenstanden niet gekend waren. Er bleef dus niets anders over dan bij ieder schot zo 
geconcentreerd mogelijk te blijven. 
Rond 12.30 uur werd verzameling geblazen op het binnenplein voor de prijsuitreiking. Vol spanning werden 
de plaatsen ingenomen en uitgekeken naar de resultaten. De resultaten voor geweer, die achterwaarts 
verkondigd werden, werd gespannen gevolgd tot de ploeg met Didier, Kurt en mezelf de beste ploeg bleken 
te zijn. Bij pistool steeg de verwachtingen gezien ook hier wij alle drie een zeer goed resultaat hadden neer 
gezet en wat bleek ook hier waren we de beste ploeg en haalden reeds de twee bekers voor de eerste 
plaatsen naar België. De beker voor de combiné was dus zeker ook voor ons. 
Door een telfout op het resultatenblad werden we echter als tweede in de rangschikking afgeroepen en 
een verkeerde ploeg als overwinnaar gehuldigd. Een fout die achteraf werd recht gezet. 
Individueel waren we ook beter dan vorig jaar en haalden 6 individuele medailles waarvan 4 eerste 
plaatsen. 
Eerste voor pistool was Peter Pattyn en mezelf, beiden met 91 punten op 100. Eerste met geweer en 
tweede in de combiné was Didier Devlieghe. Ook Kurt Brissinck haalde een medaille. Peter Pattyn was ook 
nog eerste in de combiné 
De volledige uitslag wordt op de website van GRWV geplaatst van zodra deze in ons bezit is. 
In het ploegenklassement waar we alle eerste plaatsen wegkaapten kunnen we zeker zeggen dat het 
resultaat beter was dan verleden jaar en zeker ook met vijf individuele medailles wordt het bijna een 
onmogelijke opdracht om volgend jaar nog beter te doen.  
De aansluitende aperitief en traditionele BBQ sloot deze aangename dag af.  
Volgend jaar zijn we er weer met de bedoeling het onmogelijke te doen. 
 
 
Possenier Gilbert 


