Schietpromotie 14 april 2018
Verslag van de Schietpromotie op de schietbaan van Contact-Oud Mariniers in Vlissingen.
Vanaf 13.00uur druppelden de schutters binnen. Commando’s, Marinier-Commando’s, oudmilitairen, SSV-Cie en twee beroeps militairen. Voor sommigen een weerzien met maten en de
locatie, voor anderen een eerste kennismaking, maar gelijk de broederschap voelende, van een
warm en gezellig welkom in het “Rovershol” van het COM.

Na koffie & Zeeuwse bolus, door barman Kees, een welkom van Menno Weber, namens COV
Zeeland en voorzitter Jan Buijse, marinier/ commando, namens het COM.
Uitleg en veiligheid aspecten werden genoemd, waarna o.l.v. baancommandant Jan Buijse, Gerrit
Toerse en onze “eigen” schietinstructeur Gert Bos, geschoten kon worden.
De wedstrijd was met klein kaliber pistool, op kleiduiven, bowlingpins en met karabijn op een
kaart, voor de punten. Vermaak, leedvermaak, verbazing en oprecht respect, voor een prestatie,
wisselden elkaar af. Zo ook de aanmoedigingen en afleidingsmanoeuvre tactieken. Bij een eerste
telling had ieder een score van 104 punten. Hoe een toeval?!? Handicaps en diskwalificaties,
vanwege bijvoorbeeld leunen, moest uiteindelijk uitkomst bieden, wie winnaars werden.

Na een korte pauze, kon vrij geschoten
worden met zwaarder kaliber, de glock
en met karabijn op een “poserende”
haas. De paashaas overleefde het bij
velen niet.

Prijsuitreiking:
Winnaar bij de beroeps is Evyen geworden, die zijn maatje Royd tot tweemaal toe voor bleef bij
geweer in puntenaantal. Hij werd verrast met een geweer-paraplu.

Zo ook Co Baas, die met 95 punten het dichts bij de maximale score van 100 zat.
Overall winnaar is Edward Weijers geworden. Maximale score bij kleiduiven & pins en een score
van 94 op geweer.

Afgesloten werd met een heerlijke
nasi-maaltijd, beter bekend als de
blauwe Hap. Uitstekend verzorgd
door Riet & Gerrit.

Wederom een geslaagde activiteit,
maar belangrijker, een gezellig
samenzijn in broederschap tussen
mariniers, commando’s, ssv-cie en
beroeps. Velen van dichtbij, uit het
Zeeuwse, maar ook uit o.a.
Friesland, Groningen en Noord/ZuidHolland.
Dank aan allen voor jullie sportieve deelname en Jan, Gerrit, Kees en Riet, dank voor jullie
gastvrijheid.

Deelnemers waren: Edward Weijers ( winnaar 2018), Cor v.d. Vliet, Bram Steijn, Co Baas (hoogste
score geweer), Cor v.d. Berge, Jos Meerman (3e plaats 2018) Jeroen Weijers, Evert Gijsbers,
Casper Baas, Geert Boekema (winnaar 2016), Rintje Bosma, Joop Deeterink, Mario Verhoeven,
Evyen Josepha, Royd ten Boden, Gert Bos (winnaar 2017), Jaap Verlaan, Peter Bon, Henry
Veldman, Menno Weber.
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