Internationale schietwedstrijd te Lefferingcoucke
Op zaterdag 27 september 2014 vond, bij onze Franse vrienden te Lefferingcouke, de jaarlijks terug
kerende schietwedstrijd tussen Franse, Duitse, en Belgische reservisten plaats. We hebben daar een
behoorlijke reputatie te verdedigen gezien onze schitterende uitslagen die we bij deze wedstrijd in
het verleden behaalden.
Een twaalftal reservisten voelden zich geroepen om er onze reservistenverenigingen te
vertegenwoordigen zodat er vier ploegen van 3 man kon gevormd worden.
GRWV met Pattyn Peter, Rotsaert Jos en Aspeslagh Roland, Brug Ommeland met Devliege Didier,
Possenier Gilbert en Willems Patrick. Enkele leden van Brugs Ommeland behorend tot het
luchtcomponent vormden een ploeg Luchtmacht met Brissinck Kurt, Cassier Chris en Delrue
Dominque. Een ploeg West Vlaanderen werd gevormd met D’Hondt Pascal, Rosseel Eric en een bij
haast ingevallen oud collega van mij, Bonjé Rudi die de door omstandigheden de uitgevallen Beyts
Mark kwam vervangen.
De Fransen hadden weer de gendarmerie met hun goede schutters uitgenodigd en een voor mij
onbekende ploeg reservisten uit Calais. De meest gevreesde ploegen waren de gendarmerie, de
reserve Off van Duinkerke en de voor mij onbekende ploeg uit Calais. Met deze gegevens in het
achterhoofd vroegen de beide schietbeurten geweer en pistool een hoge concentratie om een zo
hoog mogelijk resultaat neer te zetten. Voor Didier en Patrick had ik geen twijfels het zijn ook twee
schutters met een rijke ervaring die zich goed kunnen beheersen en geen wedstrijdstress hebben.
Het enig nadeel op deze wedstrijd is dat de banen uitgeloot worden en we het wapen waarmee
geschoten wordt niet 100% kennen en niet is 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 plaats genomen in een
ander lokaal zodat de tussen standen niet gekend waren.
Bewust had ik ervoor gekozen als laatste ploeg te vuren met pistool omdat je dan, met de kennis van
resultaten, u beter kan focussen op uw prestatie wat nu niet mogelijk was. 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 prijs uitreiking. Vol spanning
werden de plaatsen ingenomen en uitgekeken naar de resultaten. De resultaten voor geweer, die
achterwaarts verkondigd werden, waren weinig hoopgevend gezien de beste schutters uit Calais en
de gendarmerie kwamen Brissinck Kurt had er zich wel tussen genesteld met de tweede individuele
plaats. Bij pistool stegen de verwachtingen gezien de deelnemers uit Calais en de gendarmerie alle
resultaten hadden lager dan 88 op 100. Ik zelf was individueel eerste met 92 punten op 100. De beste
geweerschutter uit Calais had met pistool bedroevende cijfers neergezet wat de hoop op mooie
individuele plaatsen in de combine en ploegen rangschikking deed leven. In de twee disciplines
samen ging de eerste plaats dan ook naar mijzelf maar ook de andere deelnemers schoorden goed.
In het ploegenklassement Pistool werd Brugs Ommeland tweede als ook in de combine.
Met drie individuele medailles en twee bekers in de ploegenrangschikking mogen we zeggen dat we
weer een zeer goed resultaat hebben neergezet.
De aansluitende aperitief en traditionele BBQ sloot deze aangename dag af.
Volgend jaar zijn we er weer met de bedoeling het nog beter te doen
Possenier Gilbert

