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Primeur De GrensstreekPrimeur De Grensst
SCHIETSPORT Volgende stap naar erkenning voor Belfeldse club

door Peter Schoeber

BELFELD – Het predicaat ‘topsport-
vereniging’ had schietsportvere-
niging De Grensstreek al, maar
nu heeft de club uit Belfeld ook
de status van regionaal talenten-
centrum (RTC) in de wacht ge-
sleept.

De Grensstreek is de eerste vereni-
ging binnen de Koninklijke Neder-
landse Schietsport Associatie (KN-
SA, luchtgeweer en -pistool), die
zich RTC mag noemen. „Eigenlijk
hebben we altijd al talententrainin-
gen verzorgd. Zowel organisatie als
begeleiding van de talenten is goed
geregeld”, zegt Danny Smeets, voor-
zitter van SV De Grensstreek. De
status van RTC kwam tot stand

met medewerking van Topsport
Limburg.

Smeets: „Het is een officiële er-
kenning, ook voor de schietsport.
We gaan na de zomer een meerja-
renplan met de bond opstellen,
waardoor we ons verder kunnen
ontwikkelen. Zo wordt het nu mo-
gelijk dat buitenlandse schutters in
Belfeld een stage gaan volgen. Daar-
mee doen de Limburgse talenten
ook internationale ervaring op.”
De trainingen worden gegeven
door gekwalificeerde trainers als
Smeets, Lisette Arts en Jo Frings,
de persoonlijke trainer van Olym-
pia-ganger Peter Hellenbrand.
„Maar we geven ook aan schutte-
rijen schietcursussen, waardoor ze
de technieken kunnen verbeteren.
We werken verder samen met ba-

sisschool Kom.mijn in Belfeld,
waar de groepen acht ieder jaar een
clinic kunnen volgen en zo leren
op een goede en sportieve manier
om te gaan met de schietsport. Bij
deze kinderen ligt toch ook een
stuk basis voor de toekomst van De
Grensstreek.” Ook heeft de club
een samenwerkingsovereenkomst
met Loot-school College den Huls-
ter in Venlo, waardoor de talentvol-
le schutter de mogelijkheid krijgt
deel te nemen aan evenementen in

binnen- en buitenland.
Tijdens het NK afgelopen week-

einde op Papendal eindigde Pea
Smeets (20) van De Grensstreek op
het onderdeel luchtgeweer als twee-
de bij de junioren-A. Na een zeer
spannende finale pakte Mandy Mul-
der de titel. Joost Vermeeren (LV
Trefpunt, Sevenum-Kronenberg)
werd derde bij de junioren-A he-
ren. Lisette Arts uit Oostrum twee-
de bij de veteranen. Op luchtpis-
tool werd Robert Drissen van SV
Gennep Nederlands kampioen
voor Con Hövelings van SV De
Scherpschutters uit Melick. Bij de
junioren-A eindigde clubgenote La-
rissa Hövelings als tweede; Ivo
Koopmans (SV De Leuker, Swal-
men) bij de heren junioren-A der-
de.

„Het is een officiële
erkenning, ook
voor de schietsport.”
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