
NK Wipboomschieten 23 mei 2010 
 

Zondagochtend 23 mei, 1e Pinksterdag. Bij stralend weer is een aantal leden van Sint Joris uit Dorst 

bezig met de laatste voorbereidingen voor het Nederlands Kampioenschap Wipboomschieten dat zij dit 

jaar organiseren op het terrein van schietvereniging Sint Hubertus uit Bavel. De sfeer is prima. Sommige 

schutters zijn ietwat gespannen. Zal het eerste viertal van Sint Joris de titel kunnen prolongeren? En hoe 

zal de dag verder verlopen? 

 

Vanaf een uur of elf verzamelen zich langzaamaan veel meer schutters op het terrein. Het zijn 

voornamelijk leden van verenigingen uit Brabant en Noord-Limburg. Zij kunnen zich zowel individueel als 

met een viertal inschrijven. Het zogenaamde 'inschieten' bepaald wie er later op de dag om de 

hoofdprijzen gaan strijden. Al gauw vinden de vele schutters een lekker plekje in de zon of juist onder 

een parasol en met de nodige hapjes en drankjes voorradig heerst er een gezellige, ontspannen sfeer op 

het terrein. Alleen onder de schietbomen wordt er een stuk serieuzer gekeken. Opperste concentratie is 

vereist. Even uit balans zijn, betekent dat je eruit ligt en weer een jaar moet wachten op het volgende 

Nederlands kampioenschap. 

 

Vooral de strijd bij de viertallen is zenuwslopend. Iedere schutter van het viertal moet raken en niemand 

wil het op zijn geweten hebben dat het hele viertal eruit ligt. Na het inschieten zijn er nog zes viertallen 

over die 'vol' hebben geschoten, waaronder het eerste viertal van Sint Joris Dorst en maarliefst twee 

viertallen van Sint Hubertus Bavel. Deze zes gaan strijden om het Nederlands kampioenschap. 

Uiteindelijk zijn het De Kempenschutters die het langst de zenuwen in bedwang kunnen houden en er 

met de felbegeerde Nederlandse titel vandoor gaan. Aan hen dan ook de eer om het kampioenschap 

volgend jaar te organiseren in Luyksgestel. Sint Joris Dorst wist de titel dus niet te prolongeren, maar 

Wim Gommeren Jr. mag zich het komende jaar wel federatiekampioen, of mooier gezegd 'Koning der 

koningen', noemen. 

 

Voor de officiële prijsuitreiking is de burgemeester van Oosterhout speciaal naar Bavel gekomen. De 

fanfare van Sint Joris Dorst speelt het Wilhelmus, gevolgd door 'Lang zullen ze leven'. Het geeft nog eens 

een extra feestelijk tintje aan deze zonnige dag, die zonder enige wanklank is verlopen. Rond de klok van 

zeven uur zijn alle klassementen opgemaakt. De laatste prijzen kunnen worden uitgereikt en na een 

gezellige nazit gaat iedereen tevreden naar huis. 

 

De volledige uitslag willen we u zeker niet onthouden: 

 

Nederlands Kampioen bij de viertallen:   Kempenschutters (De Kempen) 

Persoonlijk kampioen:    Bart Vromans (St. Joris, Udenhout) 

Reserve kampioen:    Tony Weijters (St. Joris, Udenhout) 

Federatiekampioen:    Wim Gommeren Jr. (St. Joris, Dorst) 

 

Uitslag Korpsen: 

 

1. St. Hubertus, Bavel 

2. St. Joris 1, Dorst 

3. Kempenschutters, De Kempen 

N.B. Een tweede viertal van St. Hubertus Bavel is vijfde geworden. 

 



 

Uitslag personeel vrije hand: 

 

1. Tony Weijters (St. Joris, Udenhout) 

2. Arnoud Verstappen (St. Joris, Geldrop) 

3. Wim Janson (St. Hubertus, Bavel) 

 

Uitslag personeel opgelegd: 

 

1. Nick van den Heuvel (St. Joris, Nieuwkuijk) 

2. Toos van Spijk (St. Joris, Nieuwkuijk) 

3. Frans Vriens (St. Antonius - St. Sebastiaan, Udenhout) 

 

 


