
Europese kampioenschappen staande wip 2009 te Petit Synthe (F). 
 
In het weekend van 29 en 30 augustus werden de kampioenschappen voor de jeugd en de senioren 
gehouden 
Deze kampioenschappen vonden plaat te Petite-Synthe in Frankrijk. De weersomstandigheden waren; 
droog met veel wind, het bleef het gehele weekend hetzelfde weer en dus voor alle deelnemers gelijk. 
 
Zaterdagmorgen vertrok de bus met goede moed naar Frankrijk, daar aangekomen zagen we een groot 
terrein met 5 open wippen, een grote tent en een mooie plaats voor de campers en tenten. 
 
De jeugdploeg van Nederland mocht de spits afbijten en zij behaalden na de 10 ronden 61 punten. 
België volgde met 67 punten. Frankrijk sloot de rij en op eigen terrein kwamen zij net 1 punt tekort 
voor de gelijkmaker, 66 punten, goed voor een 2e plaats. 
Bij de blokvogel kon Nederland geen treffer plaatsen zodat het een strijd werd tussen België en 
Frankrijk, ook hier kwam een Belgische schutter als beste uit de bus. België veroverde de beide titels. 
 

 
De jeugdploeg die een verdienstelijke score van 61 punten bijeenschoot. 
 
Zondag was het de beurt aan de senioren en ook hier mocht Nederland beginnen. Na enkele schoten 
waren er al een onderkal en bovenkal weg, gevolg door een aantal kleine vogels. Na 1 ronde 13 
punten, dat beloofde wat, maar zo hard begonnen, zo langzaam ging het nadien. Het leek er op dat we 
puntenaantal van de jeugd nog niet zouden halen.  
In de laatste ronde kwam er nog een redelijk aantal punten bij, de teller gaf 62 punten aan.  
Bij het persoonlijk kampioenschap op de blok ging het niet veel beter af, de 18e schutter (Marcel van 
Houcke van st.Sebastiaan uit Zuiddorpe) schoot de 1e blokvogel. We moesten wachten tot de 65e 
schutter (Rina Proost van Zorgvlied uit Ellewoutsdijk) voor de 2e treffer. Frankrijk had 6 en België 3 
treffers. 
In de kamp die volgde was het de eerste ronde gebeurd, de fransman Y. Pertusot schoot de vogel en 
werd Europees kampioen 2009 Senioren. 



 
De Nederlandse ploeg die met 62 punten genoegen moest nemen met een 3e plaats. 
 
Al met al moesten we genoegen nemen met 3e  plaats, zowel bij de junioren als de senioren, volgend 
jaar (in België) beter! 
 

 
 
Tussen de vele Franse vlaggen een prachtig vaandel van de Nederlandse Bond gedragen 
door Eli Maat. 


