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Sporten in de gemeente Dronten van 1960 tot 2000



De veiligheidseisen liggen hoog bij ons
Wim Kapteijn in gesprek met Piet Wo/dhek

•••

eptllnerOl

Piet Wo/dhek (1949) waant sinds september 1973 in Biddinghuizen. tn september 1976 W ,

de Schietsportvereniging BAS Zijn enige ervaring met een geweer was het schieten op dr' k
zijn interesse was gewekt, Piet is bestuurslid van de schietvereniging,



De start van Schietsport Vereniging BAS
Illet vertelt over de historie van de schietvereniging.

"De vereniging maakte vanaf het begin deel uit van

Iliddinghuizen Algemene Sportvereniging (BAS). De

grondlegger van de vereniging is Dirk Stam. Zodra

hij in Biddinghuizen kwam wonen, zocht hij naar een

chietvereniging om zijn geliefde sport te kunnen

beoefenen. Als snel zocht Dirk Stam contact met

BAS. De toenmalige voorzitter, de heer Schram,

zag mogelijkheden voor het verstrekken van een

startsubsidie. Op

10 september 1976

werd de vereniging

opgericht in de

kantine van BAS. De

eerste vergadering

werd bezocht door

20 mensen. Toen

had alleen Dirk Stam

een geweer. Een

beetje weinig voor 20

mensen

Een eigen onderkomen
Op het terrein van het werkkamp stond een gebouw van

de Rijksdienst dat in de eerste polderjaren was gebruikt

voor kerkdiensten. Ook de gezondheidszorg vond er

onderdak en later was er de Stichting Sociaal Kultureel

Werk (SSKW) gevestigd onder leiding van Hennie

Damen. Piet: "Deze barak kwam op 29 juni 1979 in ons

bezit. Er was een voorwaarde aan verbonden: de barak

moest worden verplaatst naar het Sportterrein. Nu was

die al eerder afgebroken en opgeslagen bij iemand aan

de Hoekwantweg.

Het oude dak

met asbest was

verwijderd. Met man

en macht hebben we

alle onderdelen van

de barak in de strenge

winter van 1979

overgeplaatst naar

het terrein van BAS,

De Schelp. Toen de

sneeuw eindelijk was

gesmolten, konden

we met de herbouw

beginnen."
Van de startsubsidie

kon een aantal

wed strij dgewe re n

worden gekocht en een wedstrijdpistool. De vereniging

kreeg vrijdagavond onderdak in de kantine van het

werkkamp. Dan was het kamp leeg en had beheerder

Joop Gerrits een vrije avond. Zo is de schietvereniging

begonnen.

Evert Heling

De barak werd aan beide kanten iets verlengd, zo

konden er twee series banen worden aangelegd. In

het midden kwam de kantine. Er was een gedeelte

voor luchtschutters en de mogelijkheid voor een

klein kaliberbaan. De totale lengte van het gebouw is

37 meter en de breedte 10 meter. In 1980 betrok de

schietvereniging het eigen gebouw. Dirk Stam heeft
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nog meegewerkt aan de verbouwing, maar na zesjaar
lidmaatschap verliet hij zijn schietvereniging wegens
verhuizing naar elders. De officiële opening van het
gebouw was op 4 april 1981.

De Vereniging en de KNSA
Piet: "Het was bijzonder dat we onder BAS vielen,
terwijl we tegelijkertijd als rechtspersoon onderdeel
uitmaakten van KNSA (Koninklijke Nederlands
Schietsport Associatie).
Daar zijn nu 42.000
geregistreerde
schutters bij
aangesloten, in alle
Ieeft ij dscatego ri eë n
van 9 jaar tot 90 jaar.
Sportschieten is een
sport die geschikt
is voor iedereen.
Een sport waar alles
in zit en die kan
worden beoefend
van recreatief tot aan
topsportniveau. Aan
de deelnemers van De
Schietsport worden
strenge eisen gesteld."

er plezier in heeft. Wie steeds meer in de buurt van de
roos komt en behoorlijk punten scoort, zal wel willen
blijven. In de roos schieten is een spannende uitdaging.
Zoals iedere vereniging is ook BASSchietsport gericht
op het samenzijn. Piet: "Het is een gezamenlijk
gebeuren en het is belangrijk dat we goed met elkaar
omgaan. We doen ook veel aan veiligheid. Wie lid wil
worden dient bij de gemeente een verklaring omtrent
gedrag te halen. Daarnaast beoordelen we als bestuur

of de persoon past in
de groep. Veiligheid
gaat voor alles. Sinds
het afschuwelijke
schietincident in
het winkelcentrum
in Alphen aan den
Rijn worden de
veiligheidseisen
verscherpt in de
gaten gehouden.
Daar zijn wij altijd al
heel nauwgezet in
geweest!"

Wedstrijdschieten
Nog steeds heet
de vereniging BAS

Schietsport, maar de overkoepelende Biddinghuizer
sportorganisatie bestaat niet meer. Men houdt de naam
in ere, BAS heeft het ontstaan van de schietsport in
Biddinghuizen mogelijk gemaakt. En onder deze naam
is de schietsportvereniging ook bekend geworden. De
leden doen regelmatig mee aan wedstrijden en weten

Woldhek schiet te hulp als vrijwilliger

Alles is vastgelegd in de zogenaamde Schiet- en
Wedstrijdreglementen. Mensen die voor het eerst
komen worden altijd deskundig begeleid. Houding
en zorgvuldigheid spelen een belangrijke rol. Nadat
iemand een aantal avonden geoefend heeft, blijkt of hij
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behoorlijk veel punten te scoren. Met het Nederlands
Kampioenschap klein kaliber en karabijn zijn diverse
prijzen gewonnen.

De schietbanen van BAS-Schietsport zijn geschikt
voor diverse (Nationale en Olympische) disciplines:
Luchtpistool (10 meter); luchtgeweer (10 meter:
staand, knielend en liggend); klein kaliber pistool (10
meter); klein kalibergeweer(12 meter staand, knielend
en liggend); en klein kaliber karabijn (12 meter staand,
knielend en liggend).
De leden kunnen een eigen wapen kopen, maar dienen
daarvoor wel een vergunning te hebben. Piet: "De
presentatie van een vereniging is belangrijk. Ieder die
lid is van de KNSA mag
hieraan meedoen. De
opkomst kan variëren van
100 tot 150 mensen. Dat
betekent dat de leiding op
de schietbaan uitstekend
georganiseerd moet zijn.
De baancommandanten
spelen hierin een
belangrijke rol. Zij zorgen
ervoor dat alles rustig
en veilig verloopt. Eerst
wordt er 'ingeschoten'
met proefkaarten, daarna kan men een serie schieten."

overgenomen van Tjerk van der Wal. Het sociale
aspect is bij ons belangrijk. Het is heel bijzonder dat in
deze club zelden een verkeerd woord valt. De goede
sfeer handhaven vinden we belangrijk. Schieten wordt
nog wel eens geassocieerd met agressie. Het is onze
ervaring dat door het nauwkeurig werken er een
uitstekende discipline ontstaat, ook in sociaal gedrag.
'Tot tien tellen' doe je alleen alom goed te willen
scoren. Wel jammer dat schietincidenten in het land
die in de publiciteit kwamen, bij ons hebben geleid tot
minder ledenaanwas.

In het begin waren we de enige schietvereniging in
Oostelijk Flevoland. Daar zijn we best trots op. We

streven onze idealen
na, dat betreft het
behalen van resultaten
bij de wedstrijden.
Maar dat hoeft niet, ook
recreatief sporten vinden
we belangrijk. En het
onderhouden van het
gebouw hoort erbij.
Onze sport is een
goede aanvulling op
het sportaanbod
Biddinghuizen."

Leden van de schietvereniging

De toekomst van de Schietsport
Piet: "Ooit hadden we 50 leden, nu zijn het er 24.
Daaronder twee vrouwen. Sinds 2006 is Jim van
der Linden onze voorzitter, hij heeft het stokje

in

De huidige voorzitter Jim van der Linden woont in
Zeewolde, veel andere leden komen ook uit omliggende
plaatsen. De schietvereniging heeft een functie voor
de regio.
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SPORTLIEFHEBBERS
Het waren jonge en energieke mensen die in de vroege jaren '60 in
Oostelijk Flevoland kwamen wonen. Zij bouwden aan hun toekomst
en gaven aan het nog lege land hun beste krachten. Een samenleving
ontstond waarin niet alleen werk, maar ook spel en sport belangrijk
waren. Zomaar op straat met een groepje achter een bal aanhollen,
samen wedstrijdjes organiseren, het leidde tot het oprichten van
sportverenigingen. Een oproep in de krant bracht liefhebbers voor
een bepaalde sport bijeen. Wie eerst nog zijn heil zocht bij een
vereniging in een omliggende plaats, richtte een eigen club op zodra
het groeiend inwonertal kans op succes bood.

Met veel plezier vertellen de mensen van het eerste uur over hun
geliefde sportclub. We krijgen een beeld van alle werkzaamheden die
het uitbouwen en in stand houden van een organisatie vereisen. Niet
altijd zo zichtbaar, maar met grote trouw hebben mensen zich vele
jaren ingezet om het sportverenigingsleven mogelijk te maken.

Ook de denksporten krijgen een plaats in het boek In Beweging]. Tot
op hoge leeftijd lichaam en geest gezond houden is een belangrijk
effect van sporten. Voor sportliefhebbers tellen vooral het plezier en
de spanning van het samen gericht zijn op successen én het samen
sportief kunnen verliezen. Sport gaat over emotie, over beleven,
passie en inzet. Dit boek telt veertig verhalen van mensen die willen
vertellen wat hen heeft bewogen tot het bedrijven van hun zo
geliefde sport.

Sportverenigingen hebben een grote rol gespeeld in het tot
stand komen van de samenleving in de gemeente Dronten. Bij
alle veranderingen die er zijn gekomen in leeftijdsopbouw en
samenstelling van de polderbewoners, vormen de verenigingen nog
steeds een belangrijke verbindende factor in de gemeenschap.


