Internationale schietwedstrijd te Lefferingcoucke
Bij onze Franse vrienden, te Lefferingcouke, vond op zaterdag 30
september 2017 de jaarlijks terugkerende schietwedstrijd tussen Franse,
Duitse, en Belgische reservisten plaats. In het historisch “Ford des Dunes
“ troffen zich 52 schutters om in ploegen van vier het beste van zichzelf
te geven om een mooi resultaat neer te zetten. We hebben daar een
behoorlijke reputatie te verdedigen gezien de 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 drie ploegen van 4 man kon gevormd
worden. KGRWV met LtKol (R) Pattyn, LtKol (R) Beyts, Maj (R) D’hondt
en Cdt (R) Castelein, Brugs Ommeland met Adc (R) Devlieghe, Adc (R)
Brissinck, EreAdjt Possenier en Adjt (R) Goethals groepeerden de beste
schutters en een derde ploeg met Adc (R) Cassier, Adjt (R) D’hondt,
EreAdjt Aspeslagh en Rosseel vormden het Belgische deelnemersveld.
Verder waren er 18 Duitse reservisten en 22 Franse. De twee ploegen
met een rijke ervaring, die zich goed kunnen beheersen en geen
wedstrijdstress hebben maakten een goede kans om een goed resultaat
te bereiken. Het enig nadeel op deze wedstrijd was dat de banen
aangeduid werden en we het wapen waarmee geschoten werd 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.
Na de schietbeurt kreeg ik al snel te horen dat het gestreefde resultaat
van de vorige jaren niet was gehaald.
In het ploegenklassement pistool waren Brugs Ommeland en KGRWV
met gelijke punten vierde. In het ploegenklassement carabijn behaalde
KGRWV de tweede plaats en Brugs Ommeland de derde plaats idem
voor de uitslagen combiné. Met vijf individuele medailles en vier bekers
in de ploegenrangschikkingen 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

