
 
 

 

Europese Kampioenschappen Staande wip te Aardenburg. 
 
Zaterdag 12 en zondag 13 augustus 2017 werd onder goede weersomstandigheden te Aardenburg de jaarlijkse 
Europese Kampioenschappen staande wipschieten gehouden. 

 
 

 

Voorafgaand aan deze 
kampioenschappen was er 
op de vrijdag een publieke 
schieting op 3 wippen met 
125 schutters, 
Zaterdag en zondag waren 
er 140 resp. 225 schutters 
aanwezig op de publieke 
schieting. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
De jeugdploegen van Frankrijk, België en Nederland 
openden het kampioenschap. De jeugd van België 
startten als eerste en behaalden 42 punten. Na België 
was het de beurt aan Nederland (15 jeugdschutters, 1 
jeugdschutter niet aanwezig) en zij scoorden 25 pnt. 
Frankrijk die de rij sloot behaalde 43 pnt. 
Persoonlijk kampioen werd Adam Aaron van Sint      
Katharina uit Kuurne Schoot de blok 2 maal, zijn 1e en 
5e schot, en werd Europees jeugdkampioen.  
De Nederlandse jeugdschutters wisten de blok niet 
naar beneden te halen. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Het seniorenkampioenschap werd op indrukkende 
wijze geopend in de Aardenburgse kerk. Het 
muziekkorps liet de volksliederen prachtig klinken 
en het trompetgeschal van de last post was indruk 
wekkend.  Alle lof voor het korps, ook alle lof aan de 
organisatie, want  men kon alleen maar 
concluderen dat zij er alles aangedaan hadden om 
tot een prachtig kampioenschap te komen. En dat 
was het voor Nederland in alle opzichten. 
Evenals bij de jeugd starten de senioren ook hier 
weer met België voor de landenploeg en Nederland 
individueel. De Belgische ploeg startte goed maar 
kregen minder scorende ronden, wat uiteindelijk 
resulteerde in een score van 42 pnt. Zij lieten 8 
kleine vogels staan, dat gebeurt niet vaak. De 
Nederlandse ploeg die volgde ging goed van start, 
met de zijvogel en 7 kleine vogels in de eerste 
ronde, De tweede ronde met 4 kleine vogels en de 
hoofdvogel en zo scoorden we steeds in de 
daaropvolgende ronden met een acceptabel aantal 
punten.  

De score per ronde daalde maar de wip werd steeds 
leger en halverwege hadden we 35 punten, het 
beloofde een goed eindscore te worden en met 45 
punten kwamen we ruim boven België. Is het 
voldoende? Frankrijk ging aan zijn strijd beginnen 
en na 9 ronden hadden zij 39 punten met de hoge 
vogel en 7 kleine vogels op de wip 
 

 
 
 



 
 

 

De 7e schutter in de laatste ronde schoot de 
hoofdvogel, 43 punten, de 21e schutter pakt nog een 
kleine vogel, ze komen toch wel heel dicht bij, maar de 
laatste 3 schutters weten niet te scoren. We hadden de 
meeste punten en Hans Schipper mocht zich de 
winnende punten toe-eigenen door in de 9e ronde de 
zijvogel naar beneden te halen. Nederland heeft 
wederom gewonnen Dit voor de 3e, sorry, voor de 2e 
maal achtereen.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individueel wast het ook Nederland die de kampioen 
leverde, Patrick Gauwe uit Zuiddorpe schoot de blokvogel 2x 
en aangezien niemand anders dit evenaarde, kon hij de 
trofeeën in ontvangst nemen.  
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Europees Kampioenschap staande wip 2017 Aardenburg. 

De Nederlandse ploeg die de eerste plaats behaalde met 45 punten. 



 
 

 

Verdere uitslag van het kampioenschap:  

12 augustus junioren: 

Ploegen: 1e plaats: Frankrijk met 45 punten. 
2e plaats: België met 42 punten. 
3e plaats: Nederland met 25 punten ( 15 schutters / 16 schoten ). 
Max Pijpelink van De Westerschelde uit Terneuzen schoot 6 vogels ( 6 p.), 
Kylian Luteijn van Sint Sebastiaan uit Aardenburg schoot 5 vogels ( 5 p. ).     
Er waren 4 schutters zonder punten. 

 

Het persoonlijk Europees Jeugdkampioenschap:  

De blok werd 7 maal ( 5 + 2 ) geschoten:  
Nederland: Geen van de 15 schutters konden de blok eraf schieten.   
Frankrijk ( 1 x 1 ): Tom Caron ( 4e schot ) uit Saint Pierrebrouckx.  
België ( 4 x 1 ) ( 1 x 2 ): Matteo Rimaux ( 3e schot ) van Aalst Park, Lando Vanneste ( 2e schot ) van Sint 
Katharina uit Kuurne, Celine Raman ( 3e schot ) van Sint Sebastiaan uit Overmere en Lucas De 
Vleesschouwer ( 1e schot ) van Vrij en Blij uit Kallo.  
Adam Aaron van Sint Katharina uit Kuurne schoot de blok 2 maal, zijn 1e en 5e schot. 
 

13 augustus senioren:  

Ploegen: 1e plaats: Nederland met 45 punten, Hans Schipper van Victoria uit Kwadendamme   schoot 
5 punten ( zijvogel en 2 vogels ), Staf de Vriend van Sint Sebastiaan uit Aardenburg 
schoot ook 5 punten ( hoofdvogel en 1 vogel ). André Elegeert van De Westerschelde uit Terneuzen 
schoot 4 punten ( kal en 2 vogels ), Jan Warmenhoven van De Friezen uit Graauw schoot 4 vogels. 
Er waren 6 bosmannen.    
2e plaats: Frankrijk met 44 punten.    
3e plaats: België met 42 punten. 
 

Het persoonlijk Europees Kampioenschap :  

De blok werd 15 maal ( 13 + 2  ) geschoten: 
Nederland ( 4 x 1 en 1 x 2 ): 
Marijn Boonman ( 1e schot ) van Zeelandia uit Ovezande, Wim de Keijzer ( 3e schot ) van De 
Westerschelde uit Terneuzen, Bjorn Proost ( 1ee schot ) van Doel naar Hoger uit Wolphaartsdijk, Piet 
Verheijke ( 2e schot ) van Zorgvlied uit Ellewoutsdijk.  
Patrick Gauwe ( 2e en 3e schot ) van Sint Sebastiaan uit Zuiddorpe.  
Frankrijk ( 4 x 1 ): 
Thomas Herrewijn ( 2e schot ) uit Bambecque, Patrick Andries ( 1e schot ) uit Petite Synthe Union, 
Julien Marcant ( 1e schot ) uit Steenvoorde en Jean Pierre Houssin ( 2e schot ) uit Saint Venant.  
België ( 5 x 1 ):  
Gunter Verwerft ( 1e schot ) van Sint Sebastiaan uit Tielen, Eric Claes ( 2e schot ) van Concordia  uit 
Kampenhout, Roel De Block ( 3e schot ) van De Duvels uit Lint, Bjorn Corijn ( 2e schot ) van Ons 
Vermaak uit Munte en Kim Callens ( 2e schot ) van De Vrije Schutters uit Kluisbergen. 
 

 


