
4e Schietpromotie van COV Zeeland bij COM 
 

11 mei 2019 was de datum voor de 4e Schietpromotie van 
COV Zeeland bij COM sv in Vlissingen. Verzamelen rond 
13.00u en nadat iedereen (her)kennisgemaakt had, eerste 
verhalen gedeeld of genoten van koffie en de Zeeuwse 
bolus, werd “afgeschoten” met een trainingssessie groot 
kaliber op bowlingpins.  
 
 
Eerste schutters hadden nog keuze op de 5pins, maar nadat 
Jaco Bolle geschoten had, bleek er slechts in 2pins nog 
beweging te zitten om te vallen bij een raak schot. 
Namens Gerrit nog bedankt Jaco?!? 
De handicap werd daardoor groter voor de 2e groep 
schutters, maar het was voor ieder een oefensessie, om weer het gevoel te krijgen en het vizier op scherp te zetten 
voor de wedstrijd. Een aantal schutters haalden toch 7 en zelfs 8 uit 10 raak op de pins. Roell, Jos, Chris en Reinald. 
De wedstrijd was met klein kaliber pistool op schijf.  
Eerst 5 proefschoten om je “afwijking” te bepalen en daarna gelijk 10 schoten voor de punten. Enkele bleken toch 
een onoplosbare afwijking te hebben en waren blij het bord te raken, 
waarbij genoodzaakt was om af te plakken met bruine stickertjes.  
 
Bij velen waren het toch witte en zwarte stickers die de voltreffers moesten verbergen, voor de volgende schutters. 

Gemiddeld werd er tussen de 60 en 70punten geschoten. 
Winnaar werd marinier Chris Kerkhove met 72punten, 
gevolgd door Reinald Don met 71 en Rene van Deelen 
met 67punten.  
Chris gefeliciteerd, een betere revanche was niet 
denkbaar! 
 
In na-volging van het koningsschieten in Limburg, was er 
voor de COV Zeeland een commando-logo-schietschijf 
gemaakt voor geweer klein kaliber. Om beurten werd er 
geschoten om de verbindingsstokjes kapot te schiet 
 
 
 

 
 
 
Trotsheid bij voltreffers, maar daarmee wel je kans 
verkleinend om het “koningsschot” te kunnen geven. 
Na ongeveer 46 schoten was het Mario Verhoeven die 
het “verlossende” schot gaf en onder groot applaus 
daarna de 
schijf in ontvangst mocht nemen. Gefeliciteerd Mario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    
 



 
 
Gezellig samenzijn was daarna het credo en nadat gastvrouw Riet en gastheren Gerrit en Jan bedankt waren, alsook 
de prijswinnaars gehuldigd, werd genoten van een heerlijke blauwehap. 
De organisatie kijkt terug op weer een spannende schietwedstrijd met sterke winnaars.  
Dank aan alle deelnemers. Heren, wat mooi om te zien dat militaire achtergrond een gezamenlijke band geeft en 
vandaaruit een sportieve strijd/rivaliteit mag bestaan tussen, commandoʼs, mariniers, ssvcie, veteranen, luchtmobiel 
en beroeps. 
Het Rovershol van het COMsv is de perfecte locatie en ieder voelde zich daar ook gelijk thuis.  
We komen graag in 2020 terug. 

 

 
 
Deelnemers: 
Chris Kerkhove - Winnaar 2019, Mario Verhoeven - Koningsschutter 2019, Hans 
de Steur, Co Baas, Edward Weijers, Jaap Verlaan, Cor van de Berg, Geert 
Boekema, Yoojin Jansen, Evyen Josepha, Cor van der Vliet, Roell Pietersen, 
Henny Pietersen, Jos Meerman, Rene van Deelen, Henry Veldman, Reinald Don, 
Jaco Bolle, Menno Weber. 
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