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Het geheim v 
Generaal Cha 
Schietsportvereniging Generaal Chassé in Tiel kent een luxe

probleem waar menig andere schietsportvereniging jaloers op 

zou zijn. De toestroom van nieuwe leden is er namelijk zo groot 

dat het bestuur die niet meer kan verwerken. Inmiddels is een 

wachtlijst van één jaar ontstaan. De vereniging gaat zorgvuldig 

om met het aannemen van nieuwe leden: eerst is er een uit

gebreide ballotage waaronder een intake-gesprek en daarna 

volgt een opleiding van zes weken. Ondanks dat alles blijft de 

toestroom groot. Zelfs van buiten de regio de Betuwe. 

Tekst en fotografie -+ SchrijfbedrijfEvers van der Waart 

Maar voordat wij toe zijn aan de onthul ling 

van het 'geheim' van de Betuwse schietsport

vereniging eerst in het kort de geschiedenis. 

Schietsportvereniging Generaal Chassé werd 

opgericht op 8 januari 1937 en is een van de 

oudere sch ietsportverenigingen in Neder

land. De verenging is inmiddels gecertificeerd 

overeenkomstig de gestelde normen uit het 

KNSA Programma Basiscertificering. Met 

andere woorden de vereniging voldoet aan 

de eisen zoals die door de Koninkl ijke Neder

landse Schietsport Associatie zijn vastgesteld. 

Veil igheid en het posit ief uitdragen van de 

schietsport zijn daarbij belangrijke aspec-

ten. De vereniging beschikt over een eigen 

accommodatie die bestaat uit een gezellige 

ruime kant ine met bar en de daar achterlig

gende t ien sch ietbanen met een maximale af

stand van 50 meter. Deze banen zijn voorzien 

van elektronisch transport voor de schiet

kaarten waardoor geschoten kan worden op 

10, 12, 15, 25 en 50 meter, waardoor op deze 

banen versch illende KNSA-discipl ines worden 

geschoten. 
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"We hebben op dit moment 

215 actieve leden ... " 

Eerste vraag aan voorzitter Willem de Heus: 

Wat is het geheim van Generaal Chassé? 

De Heu s: "Op de eerste plaats de gezellig

heid. Op de tweede plaats de opvang van 

nieuwe leden met een tiental door de KNSA 

opgeleide trainers. En op de derde plaats het 

feit dat wij zeven schietmomenten per week 

aanbieden. De meeste verenigingen bij ons 

in de buurt hebben maar één of twee schiet

momenten per week:' Hoeveelleden telt de 
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verenging? "We hebben op dit moment 215 

actieve leden:' Hoofd Opleidingen Gerard 

de Jongh: "We zouden er best nog een paar 

honderd nieuwe leden bij kunnen hebben 

maar om dat te kunnen behappen zouden 

we nog veel meer trainers moeten hebben:' 

Vertel eens iets over de opvang van nieuwe 

leden; hoe gaat dat in zijn werk? De Jongh: 

"De gehele dinsdagavond is gereserveerd 

voor de nieuwe cursisten. Per jaar zijn dat 

om en nabij de dertig. Zoals gezegd zijn wij 

een sociaal ingestelde veren iging met een 

hele positieve sfeer en een groot saamhorig-
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heidsgevoel. Met als die aspecten maken de 

nieuwe leden kennis. Voordat men kan gaan 

schieten moeten alle nieuwe leden eerst 

verplicht een veiligheidsopleiding volgen. 

In deze opleiding wordt hun verteld wat het 

Huishoudel ij k Reglement en het Baanre

glement inhouden. Ook wordt aandacht 

besteed aan vei ligheid, vervoer, opslag, 

wat te doen als er een storing optreedt en 

natuurlijk aan wapenkennis in z'n algemeen

heid en hoe er mee om te gaan in prakt ische 

zin . Veiligheidstrainingen zijn er zo'n drie tot 

vier keer per jaar:' 

"Zeven schietmomenten per week .. :' 

Wat maakt Generaal Chassé zo aantrekkelijk 

om daarvan lid te worden en niet van een an

dere vereniging? De voorzitter: "Zoals gezegd 

de gezelligheid, het sociale karakter van onze 

veren iging. Maar praktisch vooral de zeven 

schietmomenten per week. Geen enkele an

dere vereniging bij ons in de omgeving is zo 

vaak voor de leden open:'Wat doet Generaal 

Chassé voor haar leden verder nog anders 

dan andere veren igingen? De Jongh: "Met 

name de eerste 'één-op-één'-opvang met 

onze door de KNSA opgeleide trainers. In de 

Voorzitter Willem de Heus te midden van zijn medebestuurders 
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6-weekse praktijkcursus Veiligheidstraining 

en Schietvaardigheid leren wij onze nieuwe 

leden omgaan met een kleinkaliber-pistool 

en kleinkaliber-geweer. In dat gehele leer

proces worden de nieuwe leden gecoacht 

door ervaren instructeurs. Wekelijks wordt 

men bijgestaan door wisselende instructeurs. 

Zij houden de voortgang nauwkeurig bij en 

werken aan verbetering van de mindere pun

ten en aan sterke punten om die nog meer te 

accentueren:' 

Populairste disciplines zijn Miitair 

Pistool en Service Pistol ... " 

Wat vinden de nieuwkomers van SV Gene

raal Chassé? De Jongh: "De één-op-één'

benadering wordt over het algemeen zeer 

gewaardeerd. Plus het feit dat we aan alle 

mogelijke Kleinkaliber-disciplines aandacht 

besteden. Dus Klein Kaliber Pistool, Klein 

Kaliber Karabijn en Klein Kaliber Geweer. 

Wat wij hierbij merken is dat het ouder

wetse kleinkaliber-geweer met de daar 

bijbehorende schietkleding met schietriem, 

schiethandschoen en dergelijke wat minder 

populair aan het worden is:' Wat zijn bij uw 

leden de popula ire disciplines? "De Jongh: 

"Dat zijn Militair Pistool en Service PistoL 

Onlangs hadden wij voor nieuwkomers een 

inloopavond Militair Pistool en Service Pistol 

schieten. Een officiële clubcompetitie die een 

goede trainingsmogelijkheid biedt om deze 

disciplines voor de KNSA-ranking extern te 

beoefenen. De inloopavonden-een aantal 

maal in het wedstrijdseizoen-en trainings

en of wedstrijdavonden worden geleid door 

ervaren Verenigings Veiligheidsfunctionaris

sen en KNSA-basistrainers. Die inloopavond 

is verplicht wanneer een schutter wi l deelne

men aan deze competitie. De reden hiervoor 

Een blik op de ruime kantine 

is dat op deze avond de vei ligheidsregels en 

de speci fieke regels voor Mil itair Pistool en 

Service Pistool worden uitgelegd. Pas hierna 

mag men zelf een ronde sch ieten. Op deze 

avond zullen al leen nieuwe sportschutters op 

de baan zijn. De competitie staat overigens 

alleen open voor sportschutters die de 

aspirant-tijd voorbij zijn en voldoende schiet

beurten op hun naam hebben staan." 

"Maak kennis met het stappenplan 

om lid te worden ... " 

Is Generaal Chassé actief op de social media? 

Rob Lamers van het Schietbureau en de 

!CT-bevei liging: "Jazeker. We werken met 

een What's App groep bij Mi litair Pistool en 

we zorgen dat onze website up to date en 

gebruiksvriendelijk is. Uitgangspunt is dat 

bezoekers van onze website (www.generaal

chasse.nl) meteen moeten kunnen zien wat 

ze moeten doen om lid te kunnen worden:' 

Het stappen-plan is tekenend voor de no

nonsense aanpak van het bestuur van SV 

Generaal Chassé. 

Hieronder samengevat de 

tekst van de website: 

7) Als eerste krijg je een kennismakingsgesprek 

- Hier wordt gekeken of je wel bij de vereniging 

past en kan je kijken of de vereniging wel bij jou 

past. Lijkt dat het geval dan vul je een aan

meldformulier in en wordt je uitgenodigd voor 

een intakegesprek. Daarna word je eventueel 

uitgenodigd voor de Veiligheidscursus. 

2) De Veiligheidscursus- Hier leer je wat de vei

ligheidsregels zijn en leer je veilig omgaan met 

diverse kleinkaliber wapens. De cursus is over 

zes avonden - en weken - verdeeld. Onderdeel 

van de training is aandacht voor het wedstrijd-
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aspect, het zogenaamde sportschieten. Lid zijn 

van een schietsportvereniging en meedoen aan 

wedstrijden is de belangrijkste reden dat je een 

verlof kan krijgen. De veiligheidscursus wordt 

afgesloten met een proeve van bekwaamheid. 

Haal je dit dan krijg je een certificaat en mag 

je zelfstandig- zonder begeleiding- de baan 

op. Om mee te doen aan de veiligheidscursus 

moet je de volgende zaken aanleveren: pasfoto; 

inschrijfgeld Veiligheidscursus € 700,00; het vol

ledig ingevulde aanmeldingsformulier. 

3) Heb j e eenmaal de test aan het einde van de 

Veiligheidscursus gehaald dan kan je aspirant

lid van de schietclub worden. Zodra je bent 

ingedeeld voor de veiligheidscursus moet je een 

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) inleveren. 

Een VOG kan je online of bij het gemeentehuis 

aanvragen. Aspirant-lid zijn houdt in datje ge

durende een periode van ten minste zes maan

den jezelf verder bekwaamt in de schietsport. Je 

kan het met autorijden vergelijken. Autorijden 

leer je pas echtgoed in het verkeer, nadat je 

het rijbewijs hebt gehaald. Je kan nu veel gaan 

oefenen en eventueel nog wat extra begeleiding 

van een basistrainer krijgen. Bij aanvang van 

het aspirant-lidmaatschap word je pas echt lid 

van de vereniging. De vereniging meldt je aan 

bijdeKNSA. 

4) Gedurende de periode van het aspirant-lid

maatschap wordt er naar je gekeken. Je wordt 

beoordeeld op veiligheid en of je verantwoord 

omgaat met de wapens en munitie. Maar 

eventueel ook aan de bar. Ben je een sociaal 

persoon die het gezelschap van medeschutters 

zoekt? Aan het einde van deze periode kan dan 

alsnog een gesprek volgen. Dit gesprek is met 

de ballotagecommissie. De ballotagecommis

sie brengt een advies uit aan het bestuur en het 



Hoofd Schietbureau MarcoStreef in actie 

bestuur beslist of jouw aspirant-lidmaatschap 

uiteindelijk wordt omgezet naar een definitief 

lidmaatschap. Uiteraard krijg je bericht van 

deze beslissing. (einde tekst website). 

Wat is de samenstelling van de nieuwe 

aanwas? Zijn er veel jongeren of juist niet? De 

Jongh: "Daar zijn we druk mee bezig om dat 

in orde te maken. Op dit moment hebben we 

zes tot zeven jongeren. Wij merken dat er veel 

animo onder de jeugd is. We zijn nu op het 

punt gekomen dat we onze penningmeester 

Joost Haan gaan vragen om een investering 

te gaan doen voor onze jeugd. Dat wil zeg

gen de aankoop van een luchtpistool en een 

luchtgeweer. Dat zijn stevige investeringen 

die wij in het belang van onze jeugd toch 

zullen moeten doen:' 

"Groot Kaliber Geweer op 

100 meter? Dat kan! 

Organiseert Generaal Chassé speciale 

activiteiten voor diverse doelgroepen binnen 

de vereniging? De Heus: "Naast de verplichte 

Kaartenwissel onder toeziend oog van David Hendrik Baron Chassé 
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interne competitie voor de verschillende 

doelgroepen kunnen onze Grootkaliber

geweer-schutters op dinsdag, zaterdag en 

zondag op een 1 00-meterbaan in de buurt 

trainen. Daartoe is er een overeenkomst 

gesloten met Sch ietsportcentrum Tichelrijt in 

Dongen. Ideaal om mijn grootka liber-gewe

ren in te sch ieten. Beha lve sportschutter is de 

75-jarige voorzitter namelijk ook een fervent 

jager. Dank aan de voorzitter en zijn bestuur 

voor de gastvrije ontvangst met koffie en 

overheerlijke gehaktballen. • 

David Hendrik Baron Chassé (Tiel 18 maart 

1765 - Breda 2 mei 1849) was een Neder

lands officier. In 1781 nam hij dienst bij het 

Staatse leger. Hij week na de onderdruk

king van de Patriottenopstand in 1787 

uit naar Frankrijk, waar hij opklom tot 

luitenant-kolonel in het Bataafs Legioen. 

Chassé speelde in 1799 een belangrijke rol 

bij het terugslaan van de Engels-Russische 

invasie in Noord-Holland. Hij streed ook in 

dienst van Napoleon in de verschrikkelijke 

guerrillaoorlog in Spanje (1808-1812) 

en werd wegens zijn verdiensten daarbij 

in 1810 verheven tot baron. Hij werd 

vervolgens bevorderd tot divisie-generaal 

in Franse dienst. Vanwege zijn voorliefde 

voor het gebruik van de bajonet noemde 

Napoleon hem wel 'Général Baïonette'. In 

het Amsterdamse stadsdeel De Baarsjes 

zijn een straat, een buurt en een kerk naar 

hem vernoemd. De kerk, de Chassékerk, is 

niet meer in gebruik. In Breda is een stads

singel, de voormalige Chassékazerne en 

het Chassé Theater naar hem vernoemd. 

Ook in Den Haag is een straat naar hem 

vernoemd en in Tiel is er een schietsport

veren iging naar hem vernoemd. 


