Drielanden schiettornooi Fort des Dunes
Op 29 september 2018 waren we opnieuw te gast in de schietstand van het Fort des Dunes in
Leffrinkhoeke vlakbij Dunkerque. Daar vond de jaarlijkse schietcompetitie plaats tussen de
reservisten van Dunkerque, West-Vlaanderen en Krefeld.
De 33 schutters werden in 11 ploegen van drie ingedeeld: vier West-Vlaamse, vier Duinkerkse, een
Duitse en twee ploegen van de plaatselijke schietclub Jean Bart. Dit is een vermindering ten opzichte
van de 52 deelnemers van vorig jaar. Vooral uit Krefeld waren er weinig deelnemers. Vorig jaar
waren ze met 18 en nu slechts met twee, zodat Col Jean CAENEN, erevoorzitter van de Reservisten
van Dunkerque en organisator, hun ploeg vervoegde (en tevens hun score van pistool merkbaar
verbeterde).
De wedstrijd bestond uit twee disciplines, met pistool .22 LR Uberti Rolling Block op normale schijf op
25 m en met karabijn .22 LR St-Etienne grendel op verkleinde schijf op 50 m. Er dienden steeds 10
patronen te worden afgevuurd met telkens eerst 3 proefschoten waarna we de schijf konden
controleren. Van de 13 schoten werden de beste 10 treffers in rekening gebracht.
Dit jaar werden de punten van elke individuele schutter genoteerd volgens de gemaakte treffers,
zodat in geval van ex-aequo de schutters met de meeste 10-en hoger gerangschikt werden.
Ploeg Offr W-Vl 1 bestond uit LtKol (R) Marc BEYTS, Maj (R) Didier PYPE en Maj v/h Vlw (R) Koen
D’HONDT. OOffr W-Vl 2 uit AdjtChef (R) Didier DEVLIEGHE, Ere Adjt Gilbert POSSENIER en Ere Adjt
Marc GOETHALS. W-Vl 3 uit AdjtChef (R) Chris CASIER, Adjt (R) Pascal D’HONDT en Ere Adjt Roland
ASPESLAGH. W-Vl 4 ten slotte bestond uit Cdt (R) Geert DEVOGHEL, Adjt (R) Rudi BONJE en Eric
ROSSEEL.
Vorig jaar waren we erin geslaagd om enkele bekers (in groep) en medailles (individueel) te winnen,
dus de verwachtingen waren hoog gespannen.
Iets voor de middag hadden alle schutters geschoten en was het afwachten in de bar onder het
nuttigen van een koffie, een pintje of een kir tot het rekenbureel alle resultaten had verwerkt en we
ons konden begeven naar de prijsuitreiking buiten in het Fort. Op een grasplein ten zuiden van de
Cour Central verzamelden we onder een stralende zon.
Zoals de traditie het verlangde, waren er nu ook weer meerdere lokale mandatarissen aanwezig.
Frankrijk heeft nooit een fusie van gemeenten gehad zoals we die in België sinds 1976 hebben
gekend en dus waren er opnieuw meerdere schepenen (Adjoints de Maire) en vertegenwoordigers
aanwezig van Leffrinkhoeke, Bray-Dunes en Dunkerque om de prijzen uit te reiken.
Eveneens volgens traditie las Col Jean CAENEN de rangschikking voor in het Frans, Vlaams en Duits.
Telkens werd de top-3 van het klassement pistool, karabijn en combiné, zowel per ploeg als
individueel, naar voren geroepen om hun prijs (een beker of een medaille) in ontvangst te nemen uit
handen van een van de aanwezige politieke prominenten, steeds vergezeld van een, twee of
meerdere kussen. Wij denken steeds dat wij Belgen met drie kussen uitzonderlijk zijn, maar blijkbaar
geven ze daar in Le Nord er soms wel vier! Enfin, voor ons niet gelaten want wij mochten opnieuw
met enkele prijzen naar huis. Offr W-Vl 1 won de eerste prijs Pistool en de derde combiné. OOffr WVl 2 won de tweede prijs Pistool, de eerste prijs karabijn en de eerste combiné. Individueel won Maj
Koen D’hondt de eerste prijs pistool en de eerste prijs combiné. AdjtChef Didier Devlieghe won de
tweede prijs pistool en de tweede prijs combiné. LtCol Philippe CAENEN, zoon van, kwam hierin op
de derde plaats. Koen D’hondt en SgtChef Kropp van Krefeld ontvingen ook nog een aandenken als

schutter met de meeste 10-en met respectievelijk pistool en karabijn. In het individueel
karabijnschieten moeten we nog wat oefenen, daar waren een Duitser en enkele Fransen ons voor.
Toen was het tijd voor het aperitief. Naar goede Franse gewoonte was er voorzien in pastis, bier en
schuimwijn.
De zon schoof verder in de middag en we plaatsten ons aan tafel voor de traditionele barbecue.
Hierbij geen assortiment van verschillende vleessoorten en groenten, maar dunne braadworsten en
merguez op stokbrood met pikante Franse mosterd. Na het dessert met camembert en appeltaart
was er voor de geïnteresseerden nog een gegidst bezoek aan het Fort voorzien.
Voldaan en tevreden namen wij afscheid, hierbij belovend dat we er de volgende keer opnieuw
zullen bijzijn.

Koen D’hondt

