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Jubileum
Schietsportvereniging de Grensstreek Belfeld

31 mei 1991 – 2016

Schietsportvereniging "de Grensstreek" Belfeld bestaat op 31 mei 2016 25 jaar. 
Het jubileum zal op 28 mei 2016 middels een receptie gevierd worden. Verder zal door allerlei 
activiteiten van 2016 een compleet “Jubeljaar” worden gemaakt. 

Middels dit jubileumboekje wilt Schietsportvereniging “de Grensstreek” een homage of tribute, 
zoals de Engelsen dat zo mooi zeggen, uitbrengen aan iedereen die een bijdrage heeft gegeven 
om de vereniging te maken zoals deze nu is. Daartoe zullen in deze jubileumduitgave Leden van 
Verdienste, Sponsoren en allerlei voorwoorden te vinden zijn.

Als waardering voor alles wat zij voor de vereniging gedaan hebben zijn tot “Lid van verdienste” 
benoemd:

 Jan Eggen
 Wim van Grimbergen
 Jan Spee
 Hen Groenewegen van de Weijden
 Thijs Smeets

Naast de jubileumreceptie op 28 mei  worden de jubelfestiviteiten op 1 oktober afgesloten door 
met de hele vereniging, partners, trainers en begeleiders 'n dagje naar Wunderland Kalkar te gaan.

Daarnaast worden door de Wedstrijdcommissie nog een heel aantal schietsportactiviteiten 
georganiseerd zoals: Bondsfeest KLSB,  het Landelijk  Klasse Kampioenschap, een Internationaal 
Toernooi en Grandprix  S.V. de Grensstreek. 

Het programma voor het jubileumjaar:

• 3 januari Finaledag Postcompetitie KNSA District 4,
• 11 januari Bondsfeest KLSB,
• 29 april t/m 7mei KNSA-Landelijk Klasse Kampioenschap,
• 14 mei Internationaal Multifind Toernooi,
• 21 mei Landelijke Jeugd Finaledag,
• 28 mei Jubileumreceptie vooraf ook jubileumsuitwisselings - wedstrijd met Südkirchen,
• 1 oktober Verenigingsuitje voor alle leden met partners en begeleiders voor jeugdleden,
• 25-26-27 november Grand Prix S.V. de Grensstreek.

Meer informatie over Schietsportvereniging de Grensstreek en in het bijzonder het jubileumjaar zijn
altijd te vinden op de website of facebookpagina van de verenging:

• http://www.deGrensstreek.nl/
• https://www.facebook.com/svdeGrensstreek/ 



Een korte geschiedenis van 
“Schietsportvereniging de Grensstreek”

De vereniging werd op 31 mei 1991 opgericht in de Manege de Grensstreek
te Belfeld. Deze oprichting kwam tot stand doordat de toenmalige oprichters de
schietsport in Noord-Limburg, en in Belfeld in het bijzonder, op een meer
professionele manier wilden gaan beoefenen.

De Luchtschietsport is niets voor niets een Olympische discipline. Met deze gedachte in het 
achterhoofd werden hiertoe in de statuten dan ook de volgende regels opgenomen:

• S.V. de Grensstreek zal haar leden in de gelegenheid stellen de schietsport te beoefenen en
• zij zullen dit doen door middel van het geven van instructie, het houden van oefeningen, 

wedstrijden en andere geoorloofde middelen die daartoe ter beschikking zijn.

Met gezamenlijke krachten heeft men toen van een voormalige opslagruimte in de Manege “de 
Grensstreek” een volwaardige luchtschietsportaccommodatie gemaakt. Deze accommodatie werd 
echter na enige jaren veel te klein. De leden van de vereniging hebben toen het bestuur de 
opdracht gegeven om verzelfstandiging of uitbreiding te onderzoeken.

Na veel wikken en wegen zijn bouwplannen gemaakt en is er in 1999 gestart met de bouw van 
“Schietsportaccommodatie S.V. de Grensstreek”, aan de Sportlaan 15 te Belfeld. De 
accommodatie is geheel gerealiseerd door eigen arbeid van de leden en op 6 november 1999 
feestelijk geopend. In deze accommodatie kan geschoten worden met luchtgeweer en luchtpistool.
Tevens is deze accommodatie geschikt om de mindervalide sportschutter de schietsport te laten 
beoefenen.

Het logo van de vereniging is gebaseerd op de vlag van de voormalige gemeente Belfeld, drie 
verticale banden van respectievelijk blauw, geel en zwart, met in de linkerbovenhoek een witte klok
(bel). De kleuren van de vlag werden overgenomen uit het wapenschild.
 



Voorwoord

Danny Smeets 
voorzitter S.V. de Grensstreek

Toen de voorzitter van de Jubileumcommissie mij vroeg een woordje te schrijven, dacht ik pfff 
wat moet ik allemaal schrijven. De meeste steken met hart en ziel in S.V. de Grensstreek. Vandaar 
ook onze vaste uitspraak  “1 voor allen en allen voor 1”. 

Met hard werken en normaal te denken runnen we deze vereniging. Twee van mijn drie 
voorgangers hebben de fundering gemaakt en in 1991 met zeven leden de keuze gemaakt om 
destijds naar de manege de Grensstreek te gaan en daar S.V. de Grensstreek als nieuwe 
schietsport vereniging te huisvesten. In 1996 kwam ik via mijn “broer” bij de club en werd al snel 
secretaris. 

Achteraf bleek al snel dat de Manege de capaciteit van onze groei niet meer aankon en 
hierdoor al plannen klaarlagen voor een uitbreiding. Mijn voorganger, met destijds het bestuur, 
staken de handen uit de mouwen en wisten dingen te realiseren met m.n. het Belfeldse 
bedrijfsleven, wat nu in deze dagen nog steeds mensen versteld doet staan.  We weken uit naar 
de overkant naar het voormalige handbalveld. Hier hebben we in een halfjaartje tijd iets neergezet 
waar we heden ten dagen nog steeds apetrots op kunnen zijn.

De laatste jaren is er qua sportiviteit in positieve opzicht veel veranderd, b.v. door als eerste 
Schietsport vereniging statussen binnen te halen. Topsport vereniging en ook RTC (Regionaal 
Training Centrum) werd voor ons als een beloning gezien op al het gedane werk in al deze jaren.

Als voorzitter zie ik S.V. de Grensstreek sterk groeien in ledenaantal, wat uitmond dat we één 
van de grootste Luchtschietport vereniging zijn in Nederland. 

Tevens hebben we een sterke jeugdafdeling met ook schutters op Internationaal niveau, wat 
uitwijst dat wij onze trainingsactiviteiten goed doen. Dit geld ook voor de recreatieve schutter(ster) 
binnen onze gelederen die diverse Nationale Titels in de wacht wisten te slepen de laatste jaren. 

Als persoon ben ik trots om van zo`n vereniging lid te mogen zijn. En ben ik nog trotser op om 
hier als Voorzitter de scepter te mogen zwaaien. Om zo de idealen die wij als schutter(ster) 
hebben te mogen verwezenlijken met al onze leden.

Als laatste hoop ik jullie op één of meerdere activiteiten te mogen begroeten die wij in ons 
Jubileumjaar 2016 organiseren.

Met vriendelijke schuttersgroet,
Danny Smeets  
Voorzitter S.V. de Grensstreek



Hen Groenewegen van de Weijden 
1e (oud) voorzitter 

S.V. de Grensstreek Belfeld

EEN VOOR ALLEN en ALLEN VOOR EEN

Tja hoe wordt iemand voorzitter, nou dat is sneller gebeurt dan je denkt. Even terug in de 
geschiedenis. In 1991 met zo`n man of 7 een schietclub opgericht, let wel alleen voor lucht. 
Aangezien dat dit een vereniging werd moesten we natuurlijk ook statuten en een bestuur hebben. 
De 3 initiatief nemers te weten Jan Spee, Thijs Smeets en ondergetekende Hen Groenewegen 
zouden deze kar eens gaan trekken. Aangezien ik nogal wat ervaring had op gedaan v.w.b. 
bestuurszaken en statuten met Stichting open jeugd en jongerenwerk [OJJW] werd ik dus als 
voorzitter gebombardeerd. Thijs Smeets had wel wat met de centjes dus die werd penningmeester 
en Jan Spee ging de contacten leggen dus die werd secretaris. Maar waar gaan we schieten ? 
was de eerste vraag. Aangezien Jan en Thijs nogal bekend waren in het Belfeldse kregen we al 
gauw een locatie op het oog. Het werd de kelder van de manege die er toen nogal “vol” uitzag. Alle
handen ineen en toen de kelder leeg en schoon was deze een kleurtje gegeven en banen bij 
elkaar geknutseld. Thijs, onze techneut toen, trok alle laden open om van motortjes die hij weer 
ergens gevonden had klaar te maken voor de banen. Ik mag wel stellen dat we in die tijd met 7 
automatische banen best wel uniek in Nederland waren. Dit was ook te danken aan de glazen 
wand die we hadden geplaatst om toeschouwers, weliswaar beperkt maar toch, te laten 
meebeleven wat de schietsport inhoud. Aangezien ik toen in de 3 ploegendienst werkte vond ik het
geen goed idee om langer voorzitter te blijven dit omdat ik van mening was en nog steeds ben dat 
een voorzitter zich moet laten zien en vooral toen, de vereniging was sterk groeiende. Besloten 
werd om met Jan van functie te wisselen. En zo had ik mijn functie als voorzitter gehad en ik moet 
zeggen een heel leuke ervaring rijker. Dat dit veel tijd en energie voor ons allen heeft gekost hoef 
ik niet te zeggen maar de uitdrukking een voor allen en allen voor een is toentertijd wel ontstaan. 
Wij moesten met zijn allen meehelpen met alle werkzaamheden die er waren zoals ook de 
bardienst waar ook het sluiten bijzat en dit waren vroege uurtjes. Menigeen heeft de vogeltjes 
horen fluiten toen hij naar huis ging. Heel gezellig, niets moet alles kan, en daar bedoel ik ook mee
dat er fanatieke en minder fanatieke schutters zijn, maar  iedereen is gelijk want iedereen draagt 
zijn, of haar want vrouwelijke leden hadden we ook, steentje bij zo goed en kwaad als het kan. En 
dat is de kracht van deze vereniging, een familie waar je kunt lachen maar ook een traan kunt 
laten want dat moet kunnen met vrienden onder elkaar. Tja en omdat de uitdrukking een voor allen
en allen voor een toen is ontstaan en dat we met 3 kartrekkers waren werden we de 3 musketiers 
genoemd en dat is gebleven. Natuurlijk is een klein clubje makkelijker te leiden dan zoals nu het 
geval is en daarom heb ik bewondering en respect voor iedereen die nu lid is van SV de 
Grensstreek want iedereen draagt zijn steentje bij. Mijn opvolgers Jan Spee, Wim van Grimbergen 
en last but not least Danny Smeets ook mijn waardering want leiderschap dat krijg je niet, dat 
verdien je. Ik kan wel verder vertellen maar dan ben ik bang dat ik iemand het gras voor zijn 
voeten wegmaai en dat wil ik niet. Mijn tijdperk als voorzitter zit erop en ik hoop dat iedereen een 
goed jubileum jaar heeft. Mijn dank aan iedereen die dit alles vanaf het begin heeft mogelijk 
gemaakt. 25 jaar is sneller om dan je denkt en ik ben trots als ik zie wat dat clubje van toen  nu is 
geworden en op het feit dat ik van deze vereniging deel  uitmaak. Ik wens eenieder een heel 
goede gezondheid toe en een goed schot.  

Uw 1e (oud)voorzitter Hen Groenewegen van der Weijden



Jan Spee 
2e (oud) voorzitter

S.V. de Grensstreek Belfeld

Goeiedag zeg, is dit alweer 25 jaar geleden dat we zijn begonnen met ons clupke en toch lijkt 
het op de dag van gisteren.

Drie personen staken de koppen bij elkaar om te kijken wat we met de schietsport meer konden
doen dan een avondje schieten. Deze drie personen t.w. Thijs Smeets, Hen Groenewegen en ik 
zelf (later bekent als de drie musketiers) hadden twee doelstellingen;

- De schietsport naar een hoger niveau brengen
- Een club vóór ons allemaal en van ons allemaal

Maar om überhaupt te beginnen hadden we toch eerst een locatie nodig en die werd gevonden 
bij manage de Grensstreek in Belfeld die gerund werd door Sigi en Mariette Schmidt. Na ons eerst 
gesprek met Mariette Schmidt  mochten we in de kelder gaan kijken waar volgens haar wel 
mogelijkheden zouden liggen om schietbanen te realiseren. Via de trap in de kantine kwam je in de
kelder terecht, althans dat probeerde wij. De deur ging vanwege de rommel die in de kelder lag 
niet open. Dan maar via de voorraad ruimte naar binnen. Ook dit was bijna onmogelijk. Door de 
rommel heen zagen wij toch mogelijkheden om hier een Clupke op te richten. En zo gebeurde het 
dat de mannen van het eerste uur, Ruud Willems, Peter van der Maden en de helaas te vroeg 
overleden Chris van Dijk, samen met de drie musketiers aan dit karwei begonnen. Hierbij mag 
vermeld worden dat Ruud Willems dan ook samen met ons zijn 25 jarig jubileum viert.

Wat hierna met Sv de Grensstreek gebeurde is u alle bekent, leuke maar ook minder leuke 
dingen zoals het wegvallen van Chris van Dijk en John Steegh vielen ons ten deel.

Terug kijkend op deze 25 jaar zie ik dat de doelstellingen zeker zijn gehaald en dat dit toch een 
succes formule is gebleken. En als ik nou zie wat er allemaal gebeurd in onze club, en dan heb ik 
het nog niet eens over de resultaten van de schutters maar over de clubgenoten die het mogelijk 
maken dat deze schutters deze resultaten behalen, kan ik alleen maar zeggen uit grond van mijn 
oud voorzitters hart, Chapeau!!!

Hiermee wil ik dan ook afsluiten.

Clubgenoten, bedank voor de afgelopen 25 jaar.

Jan Spee



Wim van Grimbergen
3e (oud) voorzitter

S.V. de Grensstreek Belfeld

25 jaar geleden, ik kan het mij nog herinneren als de dag van gisteren, ging ik samen met Inge 
namens de District Technische Commissie Luchtgeweer van de KNSA naar de receptie ter 
gelegenheid van de oprichting van S.V. de Grensstreek Belfeld. Toevallig zaten wij toen in een 
verhuizing van Landgraaf naar Grubbenvorst en dus ook op zoek naar een vereniging in Noord-
Limburg. Dat was de eerste keer dat ik met S.V. de Grensstreek in aanraking kwam, waarbij het 
direct goed klikte. Na onze verhuizing hebben wij ons dan ook direct als lid aangemeld. 
Doordat Belfeld-Grubbenvost voor ons “te ver” weg was, zijn we S.V. de Grensstreek even ontrouw
geweest door bij Trefpunt Sevenum de schietsport te gaan beoefenen. Echter we zijn hier snel op 
terug gekomen omdat wij de manier waarop in Belfeld de sport beoefend werd ons meer aansprak.
Hierna zijn we met hulp van Hen Groenewegen en de bus van zijn motorbedrijf RMC gauw genoeg
verhuist naar Belfeld. Toen hebben wij ook geleerd dat je Hen geen lamp moet laten vasthouden, 
die gaat n.l. gegarandeerd uit.

Doordat ik mij in die jaren nogal met het een en ander bemoeide vond de toenmalige voorzitter, 
Jan Spee, mij nogal lastig. Hij had dan ook het voorstel dat het voor iedereen handiger zou zijn om
van de nood een deugd te maken om mij als voorzitter voor te stellen waarbij hij sik zou worden, 
zo gezegd zo gedaan. Jan en ik zijn in die jaren driftig de jeugd aan het trainen gegaan in de 
manage, waar we al snel in de knijp kwamen qua ruimte. Spreekwoordelijk gezegd “te weinig 
bedjes voor het aantal jeugdige sporters”. Zo werden dan ook de eerste snode plannen gesmeed 
om ons “EIGEN HONK” te gaan realiseren.

Toen begon het feest…...bouwplannen maken, sponsoren zoeken, de gemeente lastig vallen, 
Stichting Waarborgfonds Sport erbij halen etc, etc… De gemeente lachte ons initieel en stuurde 
ons naar huis om maar eerst een financieel plan uit te werken. Goh, wat schrokken die toen we na 
'n half jaar met een compleet plan terugkwamen. Echter zij gingen meefinancieren door ons 
25.000 gulden jeugdsubsidie vooruit uit te betalen.

Omdat we zelf geen risico wilden lopen, hadden we toentertijd een realisatie-thermometer 
opgehangen en met de leden afgestemd als deze op 80% stond nog maar 20% gefinancierd zou 
hoeven te worden en er met de bouw gestart zou kunnen worden. Hierna werd deze fabriek, zoals 
ik het ben gaan noemen, binnen één half jaar gebouwd met iets van +/- 4jaar voorbereidingstijd.

Leden en maatjes uit die tijd, goddomme wat is er hard gewerkt. Wat hebben wij in die jaren 
voor elkaar hebben gekregen is vele niet gelukt. Hartstikke bedankt hiervoor. Verder denk ik dat we
in die jaren de tijd een beetje mee hebben gehad, nu zal dit niet meer zo “eenvoudig” lukken.

Na realisatie van “de fabriek” heb ik aangegeven zo gauw als we hypotheek vrij zijn ga ik op 
zoek naar een opvolger en stel mijn voorzittersfunctie ter beschikking. Naast deze uitspraak denk 
ik ook dat de vereniging zodanig aan het groeien was dit iemand zoals ik niet meer in dit 
ontwikkelproces paste. Kleine kinderen worden groot en je moet ze op tijd los durven te laten. Dat 
loslaten en in de verdere ontwikkeling is de vereniging onder voorzitterschap van mijn opvolger 
Danny Smeets geweldig in geslaagd. 

Wat ben ik trots op “MIJN” cluppie, “FABRIEK” en alles wat hieruit voortgekomen is. 
BEDANKT en ga zo door!

Wim van Grimbergen



Enige informatie over S.V. de Grensstreek

Van begin af aan heeft de vereniging de doelstelling gehad om de
schietsport op 10 meter, de luchtschietsport in het bijzonder, een warm hart toe
te dragen. Zij doet dit dan ook middels trainingen welke wekelijks gehouden
worden. Tijdens deze trainingen wordt vooral de jeugd intensief begeleid.

Verenigingswapens:
De vereniging beschikt over een aantal wapens die gebruikt kunnen worden door de leden en 

aspirant-leden die (nog) geen eigen wapen bezitten. U bent dus niet verplicht om zelf meteen een 
wapen aan te schaffen. Diegene welke gebruik maakt van verenigingswapens is het niet 
toegestaan veranderingen aan een wapen door te voeren welke een positieve bijdrage aan hun 
prestatie hebben. Deze schutters worden dringend verzocht een eigen wapen aan te schaffen.

Jeugd:
S.V. de Grensstreek heeft een jeugdafdeling. Vanaf ongeveer 12 jaar kunnen jeugdleden 

worden aangemeld. De minimum leeftijd is niet exact aan te geven. Voor een deel hangt dat af van
de lichaamsbouw van een jeugdige. Is een kind tenger gebouwd dan kan geadviseerd worden om 
nog een jaartje te wachten. Jeugd schiet op de donderdagavond van 19.30 – 20.30 uur (tot 21 
jaar). Er wordt niet alleen binnen de eigen vereniging geschoten. Er zijn ook contacten met andere 
verenigingen in het District die een jeugdafdeling hebben. Voor onderlinge wedstrijden wordt ook 
deelgenomen aan de jeugdcompetitie van de KNSA. Mocht u na het lezen van deze beknopte 
informatie belangstelling hebben gekregen voor de schietsport, komt u dan gerust naar onze 
vereniging. Wij geven u graag antwoord op al uw vragen die u over de schietsport wilt stellen. Op 
donderdagavond zijn er altijd bestuursleden aanwezig die u informatie kunnen geven.

Mindervalide schutters:
De schietsport is een sport welke uitermate geschikt is om door gehandicapten beoefend te 

worden. De vereniging heeft tijdens de nieuwbouw van hun “Schietsportaccommodatie S.V. de 
Grensstreek” voorzieningen getroffen om de schietsportaccommodatie geschikt te maken voor 
gehandicapten. Zij heeft niet alleen het gebouw toegankelijk gemaakt voor de mindervalide 
sportschutters, maar ook de schietpunten, het sanitair en de inrichting zodanig aangepast dat 
mindervalide sporters zich zonder extra hulp door het gehele gebouw kunnen bewegen.

Informatie over wedstrijden en competitie' s:
Schutters met een geldig schietpaspoort kunnen deelnemen aan door de KNSA en/of KLSB 

georganiseerde wedstrijden, zoals Nederlandse/Limburgse Kampioenschappen, Districts 
Kampioenschappen, Afdelings Kampioenschappen, Bondsfeesten en Open Wedstrijden. Deze 
wedstrijden worden door het gehele land gehouden, door onze schutters wordt het meest 
geschoten binnen ons eigen district KNSA District 4 (Limburg, Brabant en Zeeland), KLSB (Noord-
Limburg).

 







 
Henk Brauer 

Wethouder Gemeente Venlo 

25 jaar Schietsportvereniging de Grensstreek. 

 

Dit is een mooie gelegenheid om eens stil te staan bij de vrijwilligers die ook voor de vereniging 
zo belangrijk zijn. Vrijwilligers die zorgen voor de organisatie van de wedstrijden en trainingen. De 
mensen die zich inzetten voor de jeugd binnen de vereniging. Maar zeker niet te vergeten de 
betrokken leden die in 1999 zelf verantwoordelijk waren voor het realiseren van de eigen 
accommodatie. Ik durf te stellen dat zonder deze mensen, er dit jaar geen jubileum was geweest. 

Deze vereniging bezoek ik vanuit mijn wethouderschap regelmatig. Het is geen “moeten”; ik 
kom er graag. Niet alleen omdat het bij mij om de hoek ligt, maar vooral omdat het een mooie, 
warme vereniging is. Hier ontstaan vriendschappen voor het leven. 

Daarnaast vind ik het prachtig dat ook de sportieve prestaties op zowel individueel gebied als 
van de sportgroepen bijzonder hoog zijn. Zelfs zes keer goud op het NK in september! De 
komende jaren zullen we constructief met elkaar in gesprek te blijven over de toekomst van deze 
mooie vereniging. Daar heb ik alle vertrouwen in met dit bestuur en de betrokken leden. 

Ik wens jullie alle goeds toe voor de komende jaren en heel veel plezier in dit jubileumjaar.

Henk Brauer
Wethouder Gemeente Venlo – Wonen, Wijken, Leefomgeving en sport



Ron Spruit
Topsport

(LOOT)coördinator
College Den Hulster 

  
 
Met verre voorlopers die teruggaan naar 1621 mag College Den Hulster in Venlo met recht de 

oudste school van de stad worden genoemd. Een school met een rijke historie die voorop loopt als
het gaat om gepersonaliseerd onderwijs. College Den Hulster ziet maximale ontplooiing als 
kerntaak en dus is kwalitatief, hoogwaardig en vernieuwend onderwijs van alle dag. De school 
biedt eigentijds onderwijs waarin veel aandacht wordt geschonken aan de verschillen tussen 
leerlingen.

  
Op College Den Hulster draaien alle leerprocessen om leercoaching. Leerling en coach richten 

zich samen op prestaties en cijfers, maar vooral op doelen en wensen van de leerling. Samen 
wordt vanaf de brugklas de zoektocht gestart naar de juiste wijze van leren. Ieder kind is immers 
uniek en daar hoort dus ook een gepersonaliseerd leertraject bij.      ‘Leren als geen andere’ haalt 
het beste uit ieder kind en de school bereikt deze doelstelling mede door intensief met externe 
partners te werken aan persoonlijk succes. Iedere dag opnieuw.

Om in te spelen op de verschillende interesses en ambities van leerlingen biedt College Den 
Hulster een keur aan mogelijkheden voor ieder kind: Tweetalig onderwijs Engels, Technasium, 
Design & Technology, Fashion, Da Vinci Klassen voor meer- en hoogbegaafde kinderen en 
uiteraard als Topsport Talent School speciale begeleidingstrajecten voor topsporters. College den 
Hulster is een van de dertig scholen in Nederland die het predicaat Topsport Talentschool heeft en 
door het ministerie ondersteund wordt om onderstaande faciliteiten te bieden.

Eindexamenjaar splitsen in twee jaar
 Minder contacttijd verplicht dan op reguliere scholen
 Krijgen van vijstellingen voor bepaalde vakken,  dit is per leerjaar en niveau anders 
 Roosteraanpassingen
 Begeleiding door LOOT-begeleider
 Extra boekenset 
 Extra kluis of grote kluis 
 Een “inlooppasje” voor leerlingen die met het openbaar vervoer moeten komen en ver 

moeten reizen
 Eigen studieruimte
 Incidenteel vrij geven voor training of wedstrijden
 In overleg gebruik maken van de fitness / dojo

Op College Den Hulster staat ‘Persoonlijk leren’ dus centraal. Iedere leerling heeft naast een 
mentor dan ook een individuele leercoach die de leerling helpt om de weg te vinden om zo talenten
te ontplooien en tot maximale bloei te laten komen. 

Meer informatie over College Den Hulster of over topsport talentscholen is te vinden op:
www.denhulster.nl , www.stichtingloot.nl

Of op te vragen bij de Topsport (LOOT) coördinator
Ron Spruit

http://www.denhulster.nl/
http://www.stichtingloot.nl/


Geert Ruigrok
Directeur Topsport Limburg

Topsport Limburg biedt topsporters en talenten de kans hun sportieve ideaal te verwezenlijken 
in een omgeving met Olympische ambitie. Dat doen we niet alleen, daar geven we samen met 
onze partners uit sport, onderwijs, bedrijfsleven, zorg en overheid invulling aan. Alleen door samen
te werken, kunnen we kinderen, talenten en topsporters optimaal begeleiden en hen de 
gelegenheid geven om hun droom te realiseren. 

Door die samenwerking zijn de voorbije jaren overal in Limburg kleine en grote centra ontstaan. 
In Sportzone Limburg hebben we een excellerende, internationale topomgeving gebouwd en een 
High Performance Centre ingericht. De bundeling van kennis, expertise en topapparatuur uit 
binnen- en buitenland zorgt ervoor dat sporters in het High Performance Centre nog betere 
sporters worden. In Weert en in Venlo zijn we bezig om performance centre te realiseren, zodat 
sporters dichtbij huis nog beter worden begeleid. 

Daarnaast zijn in heel Limburg nationale en regionale trainingscentra gevestigd. Dit zijn centra 
die zijn georganiseerd rondom een tak van sport, met uitstekende trainingsfaciliteiten en 
toptrainers. De programma’s worden samen met de desbetreffende sportbond opgezet. In Limburg
hebben onder meer triathlon, handbal en mountainbike hun nationale trainingscentrum gevestigd. 
Er zijn regionale trainingscentra op het gebied van handbal, meisjesvoetbal, wielrennen, atletiek, 
triathlon en paardensport. 

En Limburg heeft een regionaal trainingscentrum voor de schietsport, in Belfeld. Uiteraard in 
Belfeld, wil ik eraan toevoegen. Want S.V. de Grensstreek timmert al vele jaren voortvarend aan de
weg, heeft een prachtige accommodatie voor de schietsport gebouwd en is leverancier van grote 
talenten als de zusjes Pea en Manon Smeets. Belfeld is in Limburg de bakermat van de 
schietsport en de plek waar talenten tot wasdom kunnen komen. 

Door op deze wijze in heel Limburg kennis, kunde en faciliteiten te bundelen rondom takken van
sport, kunnen we onze talenten en topsporters met een gouden droom optimale omstandigheden 
aanbieden om zich te ontwikkelen tot misschien wel de volgende Olympisch kampioen. En wie 
weet is dat wel een schutter die in het regionaal trainingscentrum in Belfeld is opgeleid.

Geert Ruigrok
Directeur Topsport Limburg



Nederlandse Kampioenen sinds oprichting 31 mei 1991

Jaar Discipline Naam Pnt
Nederlands
Kampioen

2015 Veteranen klasse 10mtr. Opgelegd 
Luchtgeweer

Cor Deelen 414,1 Kampioen NNR

Junioren C-Klasse 10mtr. Staand 
Luchtgeweer

Cheyenne Bonke 391,2 Kampioen NNR

Junioren A-Klasse Dames 10mtr. Staand 
Luchtgeweer

Manon Smeets 411,9 Kampioen NNR

Senioren SH-1 Gehandicapten 10mtr. Staand 
Luchtpistool

Jacqueline 
Schoenmakers

327 Kampioen

Senioren SH-1 Gehandicapten 10mtr. Staand 
Luchtgeweer

Jacqueline 
Schoenmakers

382,9 Kampioen NNR

Senioren SH-2 Gehandicapten 10mtr. 
Opgelegd Luchtgeweer

Danker Bierling 584,4 Kampioen NNR

Junioren B-Klasse Heren 10mtr. Staand 
Luchtgeweer

Mike Faassen 364
Kampioen NNRWesley Holthuijsen 359

Jordy Kempen 311

2014
Junioren B-Klasse Heren 10mtr. Staand 
Luchtgeweer

Wesley Holthuijsen 364
KampioenMike Faassen 359

Ricardo Allewijn 311
Veteranen klasse 10mtr. Opgelegd 
Luchtgeweer

Cor Deelen 395 Kampioen

Senioren SH-2 Gehandicapten 10mtr. 
Opgelegd Luchtgeweer

Danker Bierling 563 Kampioen

Junioren B-klasse Dames 10 mtr. Staand 
Luchtgeweer

Manon Smeets 394 Kampioen NNR



2013
Junioren A-klasse Dames korps 10 mtr. Staand
Luchtgeweer

Pea Smeets 388 Kampioen
Kelly Faassen 384
Kaileigh van den 
Beucken

340

Veteranen klasse 10mtr. StaandLuchtgeweer Lisette Arts 368 Kampioen

2012 Junioren A-klasse Dames korps 10 mtr. Staand
Luchtgeweer

Pea Smeets 392 Kampioen
Kelly Faassen 391
Kaileigh van den 
Beucken

300

Junioren C-Klasse Korps 10mtr. Staand 
Luchtgeweer

Mike Faassen 303 Kampioen
Sinead van den 
Beucken

244

Mike Benders 233

2011
Junioren B-klasse Dames korps 10 mtr. Staand
Luchtgeweer

Pea Smeets 394 Kampioen
Kelly Faassen 370
Joyce Freulich 312

Junioren B-klasse Dames 10 mtr. Staand 
Luchtgeweer

Pea Smeets 393 Kampioen NNR

2010
Junioren C-Klasse Korps 10mtr. Staand 
Luchtgeweer

Manon Smeets 360 Kampioen
Joyce Freulich 238
Jarno Stinissen 201

Junioren B-klasse Dames korps 10 mtr. Staand
Luchtgeweer

Pea Smeets 380
Kelly Faassen 373 Kampioen NNR
Shannon van Bommel 358

Junioren C-Klasse Korps 10mtr. Staand 
Opgelegd

Manon Smeets 378
Bart van Roy 370 Kampioen
Jarno Stinissen 366



2009
Junioren B-klasse korps 10 mtr. Staand 
Luchtgeweer

Pea Smeets 383
KampioenKelly Faassen 365

Shannon van Bommel 335

Junioren D-klasse korps 10mtr. Staand Opgel. 
Luchtgeweer

Manon Smeets 379 Kampioen
Bart van Roy 361
Mike Faassen 305

Junioren A-klasse 10mtr. 3-houdingen 
Luchtgeweer

Sjoerd van der Ven 535 Kampioen

Junioren A-klasse 10mtr. Liggend Luchtgeweer Sjoerd van der Ven 370 Kampioen
Junioren D-klasse 10mtr. Staand Opgel. 
Luchtgeweer

Manon Smeets 379 Kampioen

2008
Junioren C-klasse korps 10mtr. Staand 
Luchtgeweer

Pea Smeets 367 Kampioen
Kelly Faassen 315
Shannon van Bommel 306

Junioren C-klasse korps 10mtr. Staand Opgel. 
Luchtgeweer

Pea Smeets 387
Kelly Faassen 385 Kampioen NNR
Shannon van Bommel 375

Junioren A-klasse Heren Biatlon Joey Janssen Kampioen

2007
Junioren C-klasse korps 10mtr. Staand Opg. 
Luchtgeweer

Pea Smeets 388 Kampioen
Kelly Faassen 365
Luc Stammen 362

Junioren D-klasse korps 10mtr. Staand Opg. 
Luchtgeweer

Manon Smeets 334 Kampioen
Jarno Stinissen 300
Rob Sanders 297

Junioren C-klasse 10mtr. Staand Opgelegd 
Luchtgeweer

Pea Smeets 388 Kampioen

50+Klasse 10mtr. Kruisboog John Peeters 196 Kampioen

2005 A-Klasse Heren 10mtr. Staand Luchtgeweer Roel Spee 569 Kampioen
Hoofdklasse Heren 10mtr. 3-Houdingen 
Luchtgeweer

Danny Smeets 581 Kampioen

50+Klasse 10mtr. Kruisboog Wim van Grimbergen 199 Kampioen 
Zonder diopter –Klasse 10mtr. Kruisboog John Peeters 195 Kampioen
A-Klasse Heren 10mtr. Liggend Luchtgeweer Jan Eggen 375 Kampioen
A-Klasse Heren 10mtr. Knielend Luchtgeweer Thijs Eggen 379 Kampioen

Hoofdklasse Korps Heren 10mtr. 3-Houdingen 
Luchtgeweer

Danny Smeets 581 Kampioen
Rob Duijf 573
Michel van Griensven 560



2004 Hoofdklasse Heren 10mtr. 3-Houdingen 
Luchtgeweer

Danny Smeets 575 Kampioen

Hoofdklasse Korps Heren 10mtr. 3-Houdingen 
Luchtgeweer

Danny Smeets 575
KampioenThijs Eggen 552

Michel van Griensven 551

2003 D-Klasse 10 mtr. Kruisboog Hans Kriegers Sr. 189 Kampioen

D-Junioren Korps 10mtr. Staand Opgelegd 
Luchtgeweer

Laura Janssen 340
KampioenJoey Janssen 302

Dennis Killaars 298

B-Klasse Korps 10 mtr. Kruisboog

Rene Schouten 191

Kampioen
Hans Kriegers Sr. 189
Dick Schouten 186
Marianne Verkoelen 184

2002 A-Klasse Korps 10 mtr. Kruisboog Rene Schouten 188 Kampioen
Hans Kriegers Jr. 187
Dick Schouten 186
Marianne Verkoelen 185

2000 A-Klasse 10mtr. 3-Houdingen Luchtgeweer Jan Eggen 527 Kampioen
A-Klasse Team 10 mtr. Kruisboog Wim van Grimbergen 193 Kampioen

Cindy Schreurs 190
Danny Driessen 189
John Peeters 183

1997 A-Klasse 10mtr. Staand Luchtgeweer Chritien Sijbers 574 Kampioen
A-Klasse 10mtr. Knielend Luchtgeweer Wim van Grimbergen 380 Kampioen
B-Klasse 10mtr. Staand Luchtgeweer Danny Smeets 562 Kampioen
B-Klasse 10mtr. Knielend Luchtgeweer Hen Groenewegen 366 Kampioen
A-Klasse Korps 10mtr. Staand Luchtgeweer Chritien Sijbers 574 Kampioen

John Peeters 559
Danny Smeets 562

1996 Hoofdklasse Korps 10mtr. Knielend 
Luchtgeweer

Hen Groenewegen Kampioen
Inge van Grimbergen
Jan Spee.

1995 Jeugd C Jongens Korps 10mtr. Staand 
Luchtgeweer

Roel Spee 246 Kampioen
Dirk Holtkamp 257
Kevin van Lier 302
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