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Van de voorzitter
Howdy allen,
Op het moment dat ik dit stukje schrijf zit ik te midden van tenten, kookgerei,
olielampen, luifeldoek, houten stoeltjes en ander campeergerei, kortom, ik sta
op het punt van op vakantie gaan. De kleren zijn gepakt, de spullen staan klaar
om ingeladen te worden en het allerbelangrijkste: de wapens zijn gepoetst, de
munitie is gemaakt (veeeeeeel munitie), de guncart staat er klaar voor. Op naar
de open duitse kampioenschappen Cowboy Action Shooting in Philippsburg!
Vanaf deze, ietwat rommelige, plek wens ik dan ook een ieder een geweldige
vakantie toe en voor diegenen die hem al gehad hebben hoop ik dat hij naar
wens was, zodat we elkaar weer uitgerust kunnen begroeten op de aankomende
DWSA wedstrijden.
P.S. vergeet de aanmelding voor de A.L.V. niet
Groet van uw vakantiepret (of was het nou stress???) hebbende voorzitter,
Four Eyes Henry

__________________________________________________________________________________________
Last van prairiehonden, poema’s, opdringerige gieren, ratten/muizen
in uw graanschuren, ratelslangen?
Telegrafeer of zend rooksignalen.
Wij lossen uw problemen op van termieten tot en met grizzley’s!!

Postbus 180, 6170 AD Stein
046 – 433 39 77
www.bdl-bestra.n
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Een hart onder de (cowboy) riem
Elk huisje heeft z’n kruisje, is ’t gezegde, maar sommige mensen hebben ’t
moeilijker dan andere.
Op 21 juni was ik met nog een paar cowboytjes uitgenodigd om een bijeenkomst
op te leuken in het Brabantse Veen. Het was een ‘Familie Dag’ van Stichting
Semmy.
Deze stichting is opgericht om het onderzoek te stimuleren naar
hersenstamtumoren bij kinderen. Ze willen door allerlei acties fondsen werven.
Al vroeg in de morgen stonden wij paraat op het mooie terrein van Outlaw City,
dat geheel in Western stijl is gebouwd. Een binnenmanege waar tussen de
rondrennende paarden je steak wordt bereid, en een groot buitenterrein waar
je de BBQ kunt opstoken en er allemaal cowboyspelletjes gedaan kunnen
worden.
De reden dat deze mensen deze dag bij elkaar kwamen, was natuurlijk helemaal
niet fijn.
Gelukkig konden wij samen met het personeel van Outlaw City deze mensen een
dag een onbezorgde tijd laten beleven. Terwijl de ouders naar wat sprekers
luisterden, werden de kids door ons bezig gehouden. Heerlijk eten en drinken,
paardrijden en met een paardenkar op stap, pijl en boog schieten, knuffelen met
de kinderboerderijdieren en op de foto met echte cowboys.
Kortom, een prachtige dag voor deze mensen en een fantastisch initiatief van
Frank Schraven van Outlaw City, die geheel belangeloos zijn accommodatie en
personeel hiervoor inzette.
En dank aan Westernstore Silverado uit Nijmegen die met hun personeel voor
een gezellige sfeer zorgden.
Nu stond er één tentje en een paar Buckaroo’s, maar zou ’t niet mooi zijn als er
volgend jaar een heel tentenkamp met cowboys zou staan?
Kijk ook nog even op www.stichtingsemmy.nl en www.outlawcity.nl
See y’all soon!
Alphons Schoots DWSA 121, SASS 3705
Wil je reageren? Graag je mail naar tengallonal@hotmail.com
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Beste DWSA Schutter,
In deze Quartely vinden jullie een inschrijfformulier voor de Veiligheids en Regel-test.
Deze is voor Cowboy Action Shooting zoals in Duitsland bij de BDS gedaan word.
De DWSA wil nl. dit soort wedstrijden ook in Nederland gaan organiseren en dan is veiligheid
heel belangrijk.
Bij de NPSA is een soortgelijke test ook noodzakelijk voor deelname aan wedstrijden.
Deze wedstrijden zullen naast de gebruikelijke wedstrijden georganiseerd worden en
internationale (BDS en SASS) regels volgen.
Deze VeRt is natuurlijk geen verplichting als je alleen de gebruikelijke wedstrijden doet.
Bij CAS wedstrijden ga je met geladen wapens de baan op en dan zijn er toch dingen waar je op
moet letten en rekening mee moet houden, bij overtreding van de regels kan je een tijdstraf,
een stage- of een wedstrijd diskwalificatie krijgen.
De DWSA heeft de Duitse VeRt gekopieerd omdat daar veel wedstrijden georganiseerd
worden en deze wedstrijden voor Nederlandse schutters ook zeer aantrekkelijk zijn, we hoeven
het wiel niet opnieuw uit te vinden, toch?
De verschillende klassen die wij willen gaan schieten gaan we nog verder uitwerken
en wij gaan een typisch Nederlandse klasse maken omdat niet iedereen zijn (schaarse)
verlofplaatsen voor CAS zal willen gebruiken.
Voor een CAS wedstrijd heb je normaal gesproken 2 revolvers, een repeteergeweer en een
coachgun nodig.
Voor de Nederlandse klasse (Dutch cowboy bijv.) zou je dan 1 revolver, een repeteergeweer en
een coachgun nodig hebben, scheelt toch weer 1 verlofplaats!
Als er schutters al op vrijdagavond het theorie-deel willen doen, dit graag vermelden bij de
inschrijving, deze start om 20:30.
Er kan overnacht worden (tent, caravan of op de baan) dus vrijdagavond arriveren en uitgerust
de test doen op zaterdag is een mogelijkheid.
Op zaterdag zal om 10:00 het praktijkdeel beginnen en voor de vers aangekomen deelnemers
het theoriedeel.
De deelnemers krijgen als ze geslaagd zijn een ster uitgereikt.
Na afloop zal er een kleine wedstrijd zijn voor de deelnemers.

Westernkleding wordt natuurlijk zeer op prijs gesteld en voor deelnemers die
niet over alle benodigde wapens en holsters beschikken zijn deze tijdens de
cursus op de baan aanwezig.

Voor 1 september moet het inschrijfformulier binnen en het bedrag
overgemaakt zijn.
CAS schieten kan zeer verslavend werken
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Historische kleding & accessoires
Vanaf Hemelvaart zijn we weer aanwezig met stand op de
westernweekenden startend met Brummen.
Check de site vanaf mei voor de nieuwe categorie Overhemden en Vestjes
bij de Herenkleding. Nieuwe stoffen en interessante prijzen.
Zoekt u een holster of een ander accessoire van leer, vraag het ons
gerust.

Nieuwsgierig??
www.justmarys.nl – info@justmarys.nl

“Uit de oude doos…”
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15 YEARS
ROSE VALLEY

Uitnodiging Western Action Shoot
Zaterdag 31 oktober 2009
SV Graaf Engelbrecht van Nassau Roosendaal
15e

Dit jaar organiseren we voor de
keer een western-action-shoot,
deze wedstrijd telt mee voor de DWSA-jaarcompetitie.
We starten met de eerste serie om 9.00 uur en de laatste uiterlijk om 18.00 uur met aansluitend de prijsuitreiking.
De volgende disciplines kunnen geschoten worden:
Revolver – Repeteergeweer – Enkelschotsgeweer - Combinatie – Precisie 50m staand.
Voor precisie-schieten zijn voorlaadgeweren toegestaan hiervoor geldt ook max. 30 min schiettijd.
De stages/doelen worden ter plaatse bekend gemaakt. Munitie moet op het lichaam gedragen worden.
De wapens dienen origineel of replica’s te zijn van historische achterladers van vóór 1900.
Alle kalibers zijn toegestaan, met uitzondering van .22 Inschrijven kan op de dag zelf.
Voor vragen of informatie kunt u een email sturen naar:
info@schietsportroosendaal.nl

Telefoonnummer schietbaan: 0165-560583
Adres: (Sportpark Vierhoeven)
Nispenseweg 1a Roosendaal
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3 dagen schieten in Oparany (cz)
De kruitdampen van Uncle Ted’s Barnshoot zijn nog maar net opgetrokken als 3 leden van de
DWSA afreizen naar Czech Republic om daar deel te nemen aan het Europese kampioenschap
Cowboy Action Schieten volgens de SASS-regels.
We hebben de hele maandag om 885 km af te leggen en stoppen dan ook regelmatig om te
genieten van de Duitse keuken.
Zo ook rond het middaguur als wij stoppen bij ’n Autohof .
Fred en Christel gaan voor de altijd lekkere Bratwurst.
Groter dan het bord waar hij op geserveerd wordt met het nodige hartkleppenvet.
Dat wij überhaupt zo ver gekomen zijn is mede te danken aan dat kleine kastje dat luistert naar
de naam Tom-Tom en om te zorgen dat wij ook goed aankomen wordt de kleine Tom in de tas
gestopt, veilig voor alle dieven.
IJverig als dat kleine manneke is roept hij vanuit de tas die op tafel staat;
“Na 80 mtr rechts af”, net op het moment dat Christel in de overheerlijke worst bijt. Wij
schieten allen in de lach, en de worst schiet in de luchtpijp met als gevolg ’n erg rood aanlopende
Christel.
Met de nodige overredingskracht kunnen we de worst toch op andere gedachten brengen en
zetten we de maaltijd en de reis voort.
Zonder noemenswaardige voorvallen zijn we in Oparany aangekomen waar we worden begroet
door ons welbekende gezichten en zoals het hoort in de Czech Republic eerst ’n
welkomstdrankje in de warme zomer zon.
Tent opbouwen en het grote genieten kan beginnen.

Aangezien dat het nu maandag is en de wedstrijd donderdag pas begint hebben we twee dagen
om de omgeving te verkennen.
Dinsdag is voor Praag en woensdag voor Tabor.
Praag was voor mij niet nieuw dus als ”mister guide” en gewapend met ‘n kaartje
lopen wij door deze prachtige stad over de Karlsbrug op zoek naar het bijzondere uurwerk dat
hier toch ergens moet zijn . We volgen het kaartje toch heel precies.
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Dan maar even vragen aan ’n stel Amerikanen die ook op zoek zijn maar iets op de kaart.
Misschien kunnen we info ruilen.
Wat blijkt nu! We (ik) het het kaartje op zijn kop gehouden en we lopen de verkeerde kant op.
Toch handig zo’n Tom-Tom.
Tabor verloopt vlekkeloos en voor we het weten is het donderdag en we moeten aan de bak; 7.00
uur opstaan, eten, guncart in orden maken en om half 9 naar de baan lopen. Gelukkig gaat dit
bergaf, dat is erg handig met zo’n zware vracht.

Zoals je ziet schieten we buiten tussen aarde wallen en lekker in de bloedhete zon.
De wedstrijd bestaat uit 3 dagen met ieders 4 stage’s

De nadruk bij deze wedstrijd ligt op action en de doelen zijn dan ook niet te ver weg en redelijk
groot.
Totaal doen er 257 schutters mee uit 17 verschillende landen waaronder ook uit Australië en
USA.
De nr’s 4 & 5 van de SASS zijn aanwezig ; Tex en zijn vrouw Cat Ballou en met gevoel voor show
gaan wij uiteraard met ze op de foto.
Om 9.00 uur begint het feest en we schieten tot 13.00 uur, we maken geen domme fouten,
schieten redelijk snel en de uitdrukking klopt:
tijd vliegt als je plezier hebt en voor ons is het tijd om zwartkruit van de wapens te poetsen
zodat alles morgen weer perfect loopt maar niet voordat we het verloren vocht weer aanvullen
in de grote tent waar de meeste schutters hun ervaringen van de eerste dag uitwisselen.
Dat bergaf was ‘s morgens erg handig maar nu moet alles weer bergop naar de tent en dat bij
28 gr C, daarbij niet te vergeten dat wij kleding voorschriften hebben .
Dus hemd met lange mouwen, vest en hoed.
Als alles schoon en opgeborgen is kan de BBQ aan en wordt het erg gezellig in ons Duits / Ned.
Kamp.
De vrijdag en de zaterdag lopen gesmeerd en de glimlach op ons gezicht wordt alsmaar groter.
Dit mag nog wel 3 dagen duren maar helaas de laatste schoten zijn afgevuurd en we kunnen de
eindstand bekijken.
We zijn tevreden; snel en met niet al te veel missers, maar niet snel genoeg voor ere-metaal .
We hebben goed om ons heen gekeken en geleerd en volgend jaar doen we weer mee maar dan in
Zweden.

Pagina 7

THE DUTCH COWBOY QUARTERLY
Jaargang 8, nummer 29, augustus 2009

Eén van de 12 stage’s die wij mochten schieten.
Voor de schutters die dit ook ’n keer willen meemaken, geef je op voor de
Veiligheids- en Regeltest in september op de nieuwe baan van Davy Crockett in Horst.
’n Waarschuwing vooraf ; het is erg verslavend !!
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2009
5th Western Actionshoot

Do Ordain as Follows.
1.

ACHTERLAAD REVOLVER - 12 doelen bijladen toegestaan.
Alles boven .22 tot .45LC nitro toegestaan, daarboven alleen zwart kruit en geen deelmantel.

2.

ENKELSCHOTS GEWEER - 12 doelen bijladen toegestaan.
Alles boven .22 tot .45LC nitro toegestaan, daarboven alleen zwart kruit en geen deelmantel.

3.

REPETEER GEWEER - 12 doelen bijladen toegestaan.
Alles boven .22 tot .45LC nitro toegestaan, daarboven alleen zwart kruit en geen deelmantel.

4.

COACH GUN - 12 doelen bijladen toegestaan.
Alleen lood hagel/slugs toegestaan, safety first.... Geen repeteer of pomp geweer toegestaan.

5.

SHOOTOUT - 34 doelen bijladen toegestaan, 6 veplaatsingen.
Voor: revolver, repeteergeweer en coachgun.
Parcour pas bekend op de dag zelf. Verplaatsen met ontladen wapens en geholsterd, geweer met
geopende action. Munitie moet op het persoon gedragen worden, dus geen doosjes.
Dus let op neem genoeg munitie mee!! Er is genoeg tijd voor herkansingen..
Deze wedstrijd telt mee voor de DWSA.

OOG EN GEHOOR BESCHERMING VERPLICHT!
GEEN ALCOHOL VOOR OF TIJDENS HET SCHIETEN!
-FOR INFO -

kooskruijt@schietsportcentrum.com
SSC LANGEDIJK
OEVERZEGGE 5
1724TZ OUDKARSPEL
TEL 0226 31 34 10
JANUARI 21th 1881

Ord NO

Cavalry PRINTHOUSE
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QUARTERLY CULINAIR
Na een rondje Nederland en de streek gerechten van de Provincies gemaakt te
hebben is het nu tijd voor wat anders.
Nu in Nederland de Tapas bars in opkomst zijn, zijn wij van de culinaire Quarterly
enkele tapas gerechten voor u aan het maken gegaan zodat de lezers en de koks
onder u deze een keer kunnen uitproberen en er van genieten. De tapas komen
oorspronkelijk uit het Spaanse Andalusie.
Het woord tapas betekent letterlijk: deksel.
In echte spaanse cafeetjes krijg je bij de borrel of je glaasje wijn een sneetje
brood belegd met ham of bloedworst, welke op het glas geserveerd wordt om
vliegen bij het drankje weg te houden. Helaas krijg je de tapas er tegenwoordig niet
meer gratis bij. Nu snel aan de slag om enkele heerlijke tapas gerechten te maken.

BANDERILLAS
Benodigdheden voor 4 personen
• 12 kappertjes
• 12 ansjovisfilets in olie uitgelekt
• 12 zilveruitjes
• 12 augurkjes
• 12 zwarte olijven
• 12 cocktailprikkers
Bereiding:
Rol een kappertje in de ansjovisfile en prik de augurk,olijf en visfile aan de
prikker. Wikkel boven aan de prikker een stukje gekleurd papier zodat ze lijken
op een stierenvechters stok.
Nu heb je een authentieke Banderillas.
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SHERRY met REUZENGARNALEN
Benodigdheden voor 4 personen
• 12 reuze of tijgergarnalen (rauw)
• 2 el olijfolie
• 2 el sherry
• enkele druppels tabasco,zout en versgemalen zwarte peper
Bereiding:
Verwijder het darmkanaal van de garnalen door aan de boven kant een inkeping
te maken en trek het darmkanaal er uit.
Verhit de olie in een koekenpan of wok en bak hierin de garnalen tot roze zijn
.Giet de sherry er over en breng ze op smaak met tabasco, zout en zwarte
peper. Leg ze op een voorverwarmde schaal en dien direct op.

KIPPENVLEUGELTJES (pittig)
Benodigdheden voor 4 personen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

16 kippenvleugels
3 teentjes knoflook in dunne plakjes
2 el olijfolie
2 el paprikapoeder
2 tl chilipoeder
2 tl gedroogde oregano
2 tl zout
2 tl versgemalen zwarte peper
partjes limoen om er bij te geven
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Bereiding:
Snij met een mes inkepingen in het vel van de vleugeltjes en schuif daar een
plakje knoflook in en bestrijk de vleugels met olijfolie
Meng in een grote kom paprikapoeder, chilipoeder, oregano, zout en zwarte
peper. Haal de kippenvleugels grondig door het kruiden mengsel tot ze licht
bedekt zijn.
Bak de kippen vleugeltjes onder de gril tot ze aan de buiten kant iets geblakerd
en krokant zijn. Regelmatig in de gril keren.
Serveer met partjes limoen.
Wij wensen u veel succes en een smakelijke tapas en volgende
Quarterly nog meer tapas.
#179 Bloody Bill en #180 Crezy Frankie .
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TIEN VRAGEN AFGEVUURD OP. . . . . Crazy Kelly # 115
Naam: Hans van Ouwerkerk

Beroep: praktiserend huisman.

Leeftijd: 60

1

Staat uw foto al op de Who is Who site? Niet dat ik weet.

2

Waarom Western Action Shooting? 30 jaar geleden is het begonnen met het
omschieten van kegels met de 3.57 target champion nitro revolver op de Leusderheide.
Hierna kwamen de houtblokken en het zwartkruit.

3

Hoe kom je aan deze alias en waarom?
Heel lang geleden in Ennigerloh (Duitsland)
onder het genot van whiskey en bier bij het kampvuur. Ik heb 3 jaar met mijn gezin in
Australië gepionierd in het land van Ned Kelly de outlaw zodoende.

4

Hoe lang al historische wapens?

5

Zwart kruit of nitro?

6

Favoriete wapen?

7

Ga je vaak naar western weekend’s?
Ja toch wel zo’n 6 per jaar maar ik heb zo
mijn voorkeuren Duitsland is altijd erg leuk maar ik moet zeggen dat dit jaar het voor het
eerst georganiseerde weekend in Hoogeveen ook op het lijstje komt het was daar een
fijne sfeer en het is mooie locatie.

8

Favoriete western acteur? Clint Eastwood uiteraard maar ook de acteurs uit
Deadwood City zij vertolken het meest de reële geschiedenis.

9

Wat wil je nog meer kwijt? Wil alle mensen bedanken die de westernweekenden helpen
organiseren zonder hun zou dit allemaal niet mogelijk zijn.

ruim 25 jaar.

Natuurlijk zwart kruit.
Mijn favoriete wapen is de Walker.

10 Wie moeten we voor de volgende Quarterly vragen?
Wolf ook bekend als André van Rijssen.

Mijn Westernvriend Lone

Deze pagina werd mogelijk gemaakt door Café Het Centrum,
het kleinste café in Horst.

