
 
Schutterskoning, voorzitter en zaalschietkampioen 
 
Van Velzen verslaat grote favoriet Schulte bij St. Hubertus 
 

 
 
Voorhout – De grote vraag bij schuttersvereniging St. Hubertus was of Jeroen Schulte, kampioen van 
de 1e klasse, voor de achtste maal zaalschietkampioen zou worden. In een nerveuze strijd en met grote 
winst verslaat voorzitter Kees van Velzen echter favoriet Schulte. In de finale, aansluitend op de 
jaarvergadering, schiet Schulte 113 punten tegen Van Velzen 107 punten. Maar met een 
handicapopslag van 9% eindigt Van Velzen op de eerste plaats met 116 punten. Hiermee bewijzen de 
schutters dat het wedstrijdsysteem op de juiste manier werkt. Ook de mindere schutters maken kans 
op het zaalschietkampioenschap. Wat is er nu nog verder voor Van Velzen weggelegd? Hij is reeds 
Schutterskoning (2017), voorzitter (2018) en nu dus Zaalschietkampioen. 
 
Na de jaarvergadering afgelopen vrijdag schieten acht schutters na een jaar felle strijd in twee poules om een 
plaats in de halve finale. Alleen de beste uit elke poule plaats komt hiervoor in aanmerking. Al na twee 
wedstrijden wordt duidelijk dat Van Velzen met gemak afstevent op een finale plaats. Zijn gemiddelde 
schietresultaat staat op 58. In zijn poule wint hij alle wedstrijden. Schulte moet hard werken voor zijn 
finaleplaats. De beslissende uitslag wordt die tegen René Zwetsloot. Deze strijd eindigt gelijk en daarmee 
behaalt Schulte 5 punten. De gemiddelde score van Schulte ligt ruim een punt lager dan van zijn 
tegenstander Van Velzen. De eindscore is 113 tegen 116 punten. Vice-voorzitter Eduard Ribberink huldigt 
aan het eind van de avond de Zaalschietkampioen 2019: Kees van Velzen.  
Eindstand halve finale poule A: 1. Jeroen Schulte 5 punten; 2. Bert Pilaszek 4 p; 3. René Zwetsloot 3 p en 4. 
Hans Willemse met 0 punten. Poule B: 1. Kees van Velzen 6 punten; 2 t/m 4. Jos Geurts, Peter van Gils en 
Max van Dijk, allen 2 punten.  
 



 
Jaarvergadering  
Voorzitter van Velzen prijst zich gelukkig dat hij na 99 jaar nog steeds mag zeggen: “Heeeeren Schutters, 
welkom.” Het is het bestuur opgevallen dat de schietavonden de laatste maanden druk bezocht worden. “Dat 
er 40 tot 45 schutter komen is prettig, ook voor de penningmeester.” Het maximum aantal leden is vijftig. 
Met de aanname van zes nieuwe leden is de schuttersvereniging weer op volle sterkte. Enige hilariteit 
ontstaat er wanneer het bestuur voorstelt om voor het Wildschieten in december de konijnen te vervangen 
door rollades. Geen schijn van kans. Kom niet aan de tradities van de schutters! De Schietcommissie 
verjongt. Joost van Kempen en Marcel Nelemans treden toe tot de commissie. Over twee jaar zal Eduard 
Ribberink namelijk zijn taak als commissievoorzitter neerleggen. Secretaris Cor Steijn mag opnieuw voor 
drie jaar aan de bak; hij is herkozen. Bij het uitreiken van de vele schietmedailles is er één opvallende. Na 25 
jaar oefenen ontvangt oud-penningmeester Richard Kuijten zijn medaille voor 20 x 54 punten.  
 

  Na 25 jaar voor Richard Kuijten eindelijk een nieuwe medaille: 20x54. 
 
Alle medaillewinnaars 
2018-2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle klassenkampioenen: 
Kees van Velzen, Jeroen 
Schulte, Max van Dijk en 
Jos Geurts. Teun 
Nelemans is door ziekte 
afwezig. 
 
 
 


