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prins hendrik 

in 100 jaar van Schutterij tot sportschieten



beste schutters,

Toen mij werd gevraagd een voorwoord in de  
jubileumuitgave van uw schietvereniging te schrij-
ven, sloeg mijn fantasie even op hol. Want de 
schietsport spreekt tot de verbeelding, dat kan nie-
mand ontkennen. Cowboy’s, criminelen en ander-
soortige stoere mannen zijn toch degenen die het 
meest in beeld zijn met pistolen en geweren. Als ik 
vuurwapens zie, zijn ze meestal in handen van dat 
soort mannen. Gelukkig blijft het bij mij beperkt 
tot films op televisie en in de bioscoop. 

Toen ik even iets verder snuffelde in de wereld van 
het schieten, ontdekte ik dat uw sport zich ken-
merkt door een hoge mate van ’gezond verstand ’, 
veel duidelijke, strenge regels en veiligheidseisen. 
Ik heb de indruk gekregen dat schutters van uw 
vereniging zich onderscheiden op het gebied van 
discipline en bewust handelen. Schieten is een bij-
zonder leuke, maar zeker ook serieuze aangelegen-
heid waar veel plezier aan beleefd wordt. Mits op de 
juiste correcte manier wordt gehandeld.
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Uw vereniging houdt zich maar liefst al honderd 
jaar lang met veel zorgvuldigheid en plezier bezig 
met deze sport. Met enkele onderbrekingen vanwe-
ge wereldoorlogen bent u altijd in beweging geble-
ven met uw sport en de club. Een brand was mid-
den jaren tachtig de aanleiding om naar een nieuw 
pand toe te gaan werken. Op het casco na hebben 
de clubleden dat zelf gebouwd. Dat tekent de mo-
raal van deze vereniging: stevig en betrokken. 

Zoiets heb je niet zomaar voor elkaar. Een goede 
clubcultuur vraagt veel tijd en aandacht van de 

leden en het bestuur. U bent erin geslaagd in hon-
derd jaar tijd te ontwikkelen tot wat u vandaag de 
dag bent: een prima schietvereniging met stevige 
wortels in Amersfoort. Verenigingen zoals ik ze 
graag zie in onze stad. Van harte met uw honderste 
verjaardag en nog veel plezierige en sportieve jaren 
in Amersfoort toegewenst.

Wethouder Henk Brink
sportzaken
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Schietwedtrijd A.S.V. Prins Hendrik anno 1908
Voorste rij, geheel links; Dhr. J.W. van Achterbergh
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Schutterij in volle glorie anno 1892



inleiding

We schrijven 9 september 1905 als een groepje 
Amersfoortse jonge mannen besluit een burger-
schietvereniging op te richten.
Enkele van deze initiatienemers waren lid geweest 
van de voormalige schutterij en hadden ook deel-
genomen aan vrijwillige schietoefeningen die  
werden georganiseerd door het leger ter verhoging 
van ‘s lands weerbaarheid. Voorts kon er ook een 
beroep worden gedaan op de schutterijen om de 
orde in stad en streek te herstellen of te handhaven.
Bij de laatste foto is duidelijk te zien dat sommige 

schutters hun uniform al aan de wilgen hadden 
gehangen en wat minder serieus met hun taak
om gingen dan wenselijk was. Ooit schreef een van 
onze plaatselijke kranten in die tijd hierover als 
volgt: Schietoefeningen op de Leusderhei zijn een 
levensgevaarlijke bezigheid. De hei wordt tot in de 
verre omtrek afgezet als de schutterij op oefening 
gaat. Van de op de hei gelegen schietbanen wordt 
door de schutterij slechts die banen benut die het 
verst van de bewoonde wereld zijn gelegen.
Kennelijk een verstandige maatregel die ingegeven 
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Schutterij in zijn nadagen



was door de erbarmelijke schietvaardigheid van een 
aantal leden van de schutterij. De kogels vlogen alle 
kanten op maar zelden in de schietschijf.
Dat de inzet van de schutters uiterst gering was 
moge blijken uit de volgende uitspraak van een der 
deelnemers, slager Van Gelder, toen hij geheel bui-
ten zijn verwachting de schietschijf raakte. ‘Gunst, 
dat moet een vergissing zijn. Luit je mot me ge-
weer is nakijke, want hij is vast kapoerewiet’.
Duidelijk geen organisatie waar een land mee uit 
de voeten kan in moeilijke tijden. Geen wonder dat 
aan een aantal wat serieuzere leden van onder ande-
re de schutterij uit kringen van het leger de sugges-
tie werd gedaan een schietvereniging op te richten 
die dan bovendien ook in de wintermaanden actief 
zou kunnen oefenen op een binnenschietbaan.

Het Rijk zou dan de kosten van patronen voor haar 
rekening nemen en ook op andere wijze faciliteren. 
Dit laatste zal zeker hebben meegewogen om tot 
oprichting van een schietvereniging over te gaan.
	 	 	 	 v

Amersfoort was al vanouds een garnizoensstad. 
Door de ligging van de stad temidden van het land, 
met voldoende oefenterreinen in de nabijheid en 
met goede verbindingswegen met de rest van het 
land was het oude Amersfoort een aantrekkelijke 
vestigingsplek voor de diverse legergroepen. Zo 
aantrekkelijk zelfs dat Amersfoort in die jaren uit-
groeide tot de grootste garnizoenstad van het land.
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In vervlogen jaren was daar dus de schutterij die 
diende ter verdediging van de stad en het handha-
ven van de orde.
Met het veranderen van inzicht ten aanzien van 
de schutterijen verdwenen ze uit het tijdsbeeld en 
daarvoor in de plaats kwam het schieten uit spor-
tieve en of nuttige overwegingen. Nuttige redenen 
om de schietsport te bedrijven bleken wel uit de 
waardering die een schutter ondervond tijdens het 
vervullen van de dienstplicht. De overheid ho-
noreerde de schietervaring door een hogere ver-
goeding uit te keren aan hen die met een wapen 
konden omgaan.

Het was dus niet zo vreemd dat de burgers van de 
stad en het leger nauw met elkaar verbonden waren, 
al was het maar uit economische overwegingen. 
Vermoedelijk zullen ook de Amersfoortse dames 
met welgevallig oog naar de hier gelegerde soldaten 
hebben gekeken.
Strak in het pak en vaak hoog te paard, voorzien 
van martiale puntige snor vormden zij stellig een 
aantrekkelijk schouwspel. Omgekeerd zullen de 
huzaren van achter hun snor ook niet alleen maar 
tussen paarden oren door hebben gekeken.
Een en ander zal de verinniging van de relatie bur-
gers en soldaten zeker ten goede zijn gekomen.



Lange tijd werden burgerschietverenigingen voor-
zien van ammunitie door de overheid en werden 
ze ook op andere wijze gefaciliteerd. De overheid 
creëerde op deze wijze een soort reserveleger ter 
meerdere weerbaarheid van het lieve Vaderland.
	 	 	 	 v
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 De initiatiefnemers van Pins Hendrik



prins hendrik een feit

Het was in deze sfeer dat er op 5 september 1905 
een vergadering werd belegd door het in aanvang 
genoemde groepje jonge mannen in het gebouw 
Eben Haezer aan het Havik gelegen welke de op-
rich ting van een schietvereniging beoogde.  
Op 9 september 1905 daar op volgende werd uit 
hun midden het bestuur van deze kersverse vereni-
ging gekozen.

De heren Karel Bosch, A. Bakkenes, R.J. van Ruij-
ven, A.E. Blok, J.J. Otto en H. Mooijen waren de 
gangmakers en vormden het eerste bestuur van de 
nieuwe opgerichte vereniging. De Amersfoortse 
Schietvereniging Prins Hendrik, de levensgezel van 
Koningin Wilhelmina.
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Eerste bestuur Prins Hendrik



het eerste bestuur prins hendrik (vlnr. foto pagina 16)

 
voorzitter J.J. Otto
ondervoorzitter A.E. Blok
penningmeester R.J. van Ruijven
secretaris H. Mooijen
secretaris (2) C.E.J. Bosch
commissaris H.L. Eijbergen
commissaris A. Bakkenes

Deze groep maakten een aanvang met het maken  
van de statuten voor ‘Prins Hendrik’ en het aan-
vragen van de Koninklijke goedkeuring. Alle goede 
voornemens ten spijt maar een gebouw en wapens 
waren er nog helemaal niet. Daar moest dus actie 
worden ondernomen.

De eerste wapens werden door de schietvereniging 
uit Veenendaal ter beschikking gesteld. Dit was te 
danken aan het feit dat de heren Otto en Van Ruij-
ven uit hun schutterij verleden bekend waren bij de 
Veenendalers.
Vanaf dat moment konden ze bij Prins Hendrik 
beschikken over een vijftal zogenaamde cilinder-
geweren.
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Schiettent op de ijsbaan met het trotse bestuur. 
Men was zo ingenomen met deze foto dat er zelfs 

ansichtkaarten van in omloop zijn gebracht. De hele 
wereld zou het weten dat

 er in Amersfoort een schietvereniging was
opgericht! 



het gebouw
 
De wapens waren dus nu voorhanden. De volgende 
stap: Het gebouw. De heer Blok wist raad. Via zijn 
zwager Piet van Achterbergh kon er een tent worden 
gehuurd op de ijsbaan aan de Badhuisweg die op dat 
moment vrij was. De huur die moest worden opge-
hoest bedroeg ƒ 52,-. Stellig zal ook de contributie 
een onderwerp van gesprek zijn geweest. Na ampele 
overwegingen werd de somma van 10 cent per week 
als contributie vastgesteld.
De kachel in de schiettent brandde lekker warm 
dank zij anonieme gulle gevers en zelfs een voorraad 
kolen voor de kachel werd door dezelfde bron ver-
zorgd. 

Vanaf toen kon er worden geschoten. En gescho-
ten werd er, weliswaar niet altijd even succesvol. 
Zo gaat het verhaal dat reeds bij de eerste de beste 
keer dat het de beurt was van Van Ruijven om een 
rondje te schieten de fraaie petroleumlamp het 
loodje legde. Geen al te beste beurt dus.

De mare van de oprichting van een schietvereniging 
was kennelijk zo goed aangeslagen dat er binnen de 
kortste keren tachtig leden konden worden inge-
schreven. Een succes story.
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IJsbaantent aan de buitenkant



Het is niet overdreven om te zeggen dat Prins Hen-
drik een bloeiend en geanimeerd clubleven kende 
vanaf het begin van zijn bestaan.
Er werden tijdens verscheidene wedstrijden heel  
wat prijzen in de wacht gesleept. Gezien de lijst 
van donateurs en donatrices genoot de jonge 
schietvereniging ook veel sympathie onder de 
Amersfoortse bevolking. Illustere namen als die 
van Graaf Schimmelpenninck, Barchman Wuij-
tiers, Tromp van Holst, een aantal Beauforts maar 
evenzo de weduwe Schut, juffrouw Beekman, 
familie School man en vele anderen prijkten op de 
lijst van gulle gevers.

v
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Bijvoegsel Staatscourant d.d. 14 juni 1906, 
 ondertekend door de minister van justitie,  

E.E. van Raalte op 14 mei 1906
23
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Oefening op de Leusderhei door leden van A.S.V. Prins Hendrik



prins hendrik vaandel

Het bestuur achtte nu de tijd rijp om ook een eigen 
vaandel aan te schaffen. Er werd aan de heer  
J.W. van Achterbergh de opdracht verstrekt een 
degelijk vaandel te ontwerpen en te maken. Voor 
de somma van ƒ 18,70 (huidige prijs acht euro en 
zesendertig cent) kweet Van Achterbergh zich op 
uit ste ken de wijze van deze taak.
Het vaandel werd behangen met een aantal medail-
les en bij elke zich daar voor lenende gelegenheid 
met trots getoond.
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Het eerste vaandel van Prins 
Hendrik. Voorzien van looftak, schild 

en medailles in 1907 reeds door de 
schutters behaald.



het verenigingsgebouw

Het werd ook tijd concurrerende clubs te inviteren 
om op het thuisfront wedstrijden te organiseren.
Aanvankelijk waren er wedstrijden tussen schiet-
verenigingen uit stad en ommelanden van Amers-
foort. Zo waren er in Amersfoort nog  
schietverenigingen als Wilhelmina, De Broederschap 
en het Amersfoorts Vrijwilligerskorps.
Ook in plaatsen als Hoevelaken, Leersum, Utrecht, 
Ermelo, enz. waren er clubs waarmee de schiet-
vaardigheden werden gemeten. In 1912 nam het 
bestuur het initiatief een nationale wedstrijd te 
organiseren. Let wel, Prins Hendrik maakte nog 
steeds gebruik van de gehuurde ijstent. 

De tent was weliswaar veertig meter lang doch 
slechts vier meter breed. Een nationale wedstrijd 
met alles erop en eraan breng je daar niet gemak-
kelijk onder.
Nu stond er toevallig in de Van Mechelenstraat een 
huis leeg dat eigendom was van de al eerder ge-
noemde Piet van Achterbergh en voor de duur van 
de nationale wedstrijd werd hier de kantine geves-
tigd. (Dhr. Van Ruijven noemde dit gebouw ‘de 
Toko’). Zodoende ontstond er in de tent voldoende 
ruimte om de schutters in staat te stellen rustig hun 
schietbeurten af te werken. Het moeten welhaast 
goudhaantjes zijn geweest die eerste bestuursleden, 
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want ook de organisatie van een dergelijk groot-
schalig project was een doorslaand succes.
Onverwacht echter kregen bestuur en leden te 
horen dat de ijstent waar ze van 1905 tot 1913 hun 
wedstrijden organiseerde moest worden afgebro-
ken. Dit nu was te danken aan de uitbreidings-
plannen van de wijk ‘De Luiaard’.
De ijsbaan werd verplaatst naar de Rubensstraat,  
de plaats waar nu nog anno 2005, als de natuur een 
beetje meehelpt, geschaatst wordt.
Het bericht van de afbraak moet hart zijn aange-
komen want vindt maar eens een goede schietac-
commodatie op korte termijn. De koppen zullen 
ongetwijfeld zorgelijk bij elkaar zijn gestoken maar 
ook nu weer klonk het eureka.

Kopie van de uitnodiging van de prijsuitreiking  
op 13 januari 1912
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Er was in de nabijheid van de al eerder genoemde 
Toko in de Van Mechelenstraat een lapje grond te 
koop dat eigendom was van de familie Achterbergh. 
Dat stukje grond werd aangeschaft en men liet er 
een echt stenen schietlokaal op bouwen.
In 1913 werd het gebouw officieel geopend en kon 
er weer volop worden geschoten.
	 	 	 	 v
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In de boeken staat nog vermeld dat de aangegane 
hypotheek maar liefst 2400 harde Hollandse 
 guldens bedroeg. De Stichtse Hypotheekbank 
 verstrekte daarvan 75% tegen een rente van 
4,5% terwijl de rest bijeen werd gesprokkeld door 
enkele leden, en zoals dat dan bij toegewijde leden 
gaat was de lening aan hun club om niet.
Er was maar korte vreugde over het eigen mooie 
gebouw, want in augustus 1913 kondigde de 
eerste wereldbrand zich aan. De meeste schut-
ters moesten het vaderland gaan dienen en 
rats, kuch en bonen eten op hun verschillende 
mobilisatiebestem mingen.
De geweren werden op last van de overheid inge-
nomen, met andere woorden er stond een prima 
accommodatie maar ... 



v
Schietvereniging Prins Hendrik 100 jaar

geen schutters en geen wapens die samen toch echt 
wel de essentie van de vereniging vormen.
	 	 	 	 v

Enkele leden van het bestuur hadden een waarlijk 
zakelijke inslag want zij zagen mogelijkheden om 
hun club met gebouw en al door deze moeilijke 
en verdrietige tijden heen te slepen. De heer Van 
Ruijven en de heer Blok namen het initiatief en 
verhuurde de schietbaan aan de consul van België 
ten behoeve van voor de oorlog gevluchte Belgen.
Prins Hendrik bestond nog wel maar tot 1918 lagen 
alle activiteiten met betrekking tot het schieten stil. 
Alleen de penningmeester zag de aanvankelijk toch 
nog wel hoge hypotheek van ƒ 2400,- in die jaren 
terug lopen naar ƒ 900,-. 
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Kopie van de brief d.d. 3 augustus 
1914 en het reçu (pag. 29) van de 

in ontvangst genomen geweren. 



v
Schietvereniging Prins 
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De heer O.E. Blok



Kopie overeenkomst ter verhuring van het 
schietlokaal aan de van Mechelenstraat aan 
de Consul Generaal van België t.b.v. zijn voor 
het oorlogsgeweld gevluchte landgenoten.
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Dit laatste natuurlijk doordat de Belgen keurig 
hun huurpenningen aan hem hadden afgedragen. 
Overigens werden de ruimten aan de Van Me-
chelenstraat ook verhuurd aan het Rode Kruis, 
de Amersfoortse politie, Neptunus zwemclub, de 
Korfbalbond, de slagersbond, de schildersbond, de 
smedenbond enzovoorts. Een chapeau voor de o zo 
zuinige penningmeester die samen met voorzitter 
Blok, ondervoorzitter Bakkenes, secretaris Van der 
Pol, tweede secretaris Ruitenberg en de commis-
sarissen van Sweden en Iepenburg, Prins Hendrik 
door deze woelige tijden loodste.
	 	 	 	 v

De namen van Ruijven en Blok zijn we reeds in het 
prille stadium van de vereniging tegen gekomen. 
Samen hebben zij, tot het plotseling overlijden van 

de heer Blok in 1926, de kar goeddeels getrokken.
De heer Ruijven zal later tijdens het 40-jarig 
bestaan van Prins Hendrik memoreren wat een 
 verlies het wegvallen van de heer A.E. Blok voor 
hem persoonlijk, als vriend en voor de vereniging 
als initiator en stimulator betekende.
Hoeveel deze samenwerking tussen beide mannen 
van het eerste uur heeft betekend mag blijken uit 
het gedicht dat uit de nagelaten documenten van de 
heer Ruijven opdook.
Ook voor de Amersfoortse gemeenschap heeft de 
figuur van de heer Blok veel betekenis gehad. Zo 
was hij lid van het Burger Armenbestuur, werkte 
hij voor het Rode Kruis en gaf hij leiding aan de 
stedelijke brandweer.
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na de eerste wereldoorlog

Na 1918 toen langzamerhand de toestand weer 
in rustiger vaarwater was aangeland bleek alras 
dat de animo om weer in het gebouw aan de 
Van Mech e lenstraat te gaan schieten aanmer-
kelijk was bekoelt. Het gebouw lag wat buiten 
het stadscentrum en voldeed kennelijk niet meer 
geheel aan de eisen van de toenmalige schutters.
Overigens staat het gebouw er nog tot op de dag 
van vandaag en in de gevel prijkt nog de naam 
van Prins Hendrik.
Het bestuur moest omzien naar aan nieuwe lo-
catie en vond die ook in 1919 in de Stoovestraat. 
Een oud pakhuis dat ooit furore maakte als 
danslokaal. 
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Om de exploitatie van het schietlokaal rond te krijgen werd het gebouw ook verhuurd voor vergaderingen 
en festiviteiten. Op de foto een dergelijk samenkomen. Op de voorgrond derde van links dhr, Van Ruijven.



De toenmalige penningmeester Van Ruijven 
om schreef deze aankoop als een koop van niet 
meer dan vier muren. Men toog aan het werk om 
voorzieningen als licht en gas aan te brengen. De 
muren moesten worden bekleed en de schietba-
nen aangelegd.  
Er werd voorzien in een ordentelijke verga-
derruimte en een kwast verf completeerde de 
schietaccommodatie zodanig dat het bestuur en 
de leden het goedkeurde als tijdelijk onderko-
men! Let wel als  
tijdelijk onderkomen. Wat kan de geschiede-
nis toch anders uitpakken dan mensen plannen. 
Immers het zou nog zevenenzestig jaren duren 
alvorens er in 1989 een andere locatie kon wor-
den betrokken.

41
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Brochure Groote Nationale Schietwedstrijd, 1925.  
Uitgegeven bij het 20-jarig bestaan van Prins Hendrik
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Ondanks het zogenaamde ‘tijdelijke’ karakter 
van de schietbaan aan de Stoovestraat zijn hier 
grootse prestaties genoteerd. Onder voorzitter-
schap van aanvankelijk de heer Blok en later de 
heer. J.W. van Elst werden hier schietoefeningen 
gehouden die zouden leiden naar prima resultaten 
en tal van ereprijzen.
Medailles in goud, zilver of brons. Bekers in alle 
soorten en maten, lauwerkransen en trofeeën in 
alle diversiteiten, oorkonden enzovoorts werden 
in de Stoovestraat jaren aan de prijzenvitrines 
toegevoegd. Dat de leden de vereniging waren 
toegedaan blijkt wel uit het feit dat er bijvoor-
beeld ook aan de kinderen van de schutters werd 
gedacht door het organiseren van onder andere 
Sint Nicolaas feesten.

43

Brochure ‘Dat moet u weten!!’.
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Vaandel d.d 22 maart 1933



glorietijd

De aanleiding tot het vervaardigen van een nieuw 
vaandel was onder andere de wens van het bestuur 
om de ontvangst van de heer C.P. Pahud de  
Mor tan ges luister bij te zetten.
Tijdens de Olympiade van 1928 in Amsterdam en  
in 1932 in Los Angeles had deze Amersfoortse 
ritmeester een gouden medaille als springruiter we-
ten te veroveren.
De Amersfoortse bevolking onthaalde Pahud de 
Mortanges met de nodige festiviteiten. Ook Prins 
Hendrik was van de partij maar met een oud vaandel 
dat de toets der kritiek eigenlijk niet meer kon 

door staan zo vonden bestuur en leden van de 
 ver eniging. Toen in 1932 tijdens de Olympische 
spelen in Los Angeles wederom goud werd behaald 
door Pahud de Mortanges werd onmiddellijk beslo-
ten een nieuw vaandel voor Prins Hendrik te laten 
vervaardigen.
Terwijl Pahud de Mortanges gedurende een fees-
telijke bijeenkomst de films van de Olympische 
spelen toonde aan de leden van Prins Hendrik werd 
het nieuwe vaandel aan de vereniging aangeboden 
en in gebruik genomen.
	 	 	 	 v
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Heel bijzonder is in onze ogen ook nog het feit dat 
er aanvankelijk in de buitenlucht schietwedstrijden 
werden gehouden op een stukje grond nabij het 
´Bleekerseiland’ in de tuin van de familie Hassink, 
een Amersfoorts fabrikant van uniformpetten. Dit 
bedrijf bestaat nog steeds. De veiligheidsaspecten 
werden in die jaren wat soepeler gehanteerd dan 
heden het geval is. 
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Lijst met behaalde eremetalen gaat pagina’s lang door-
Krantenverslag van feestje voor drie trouwe leden
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Pagina uit het jaarverslag 1933



tweede wereldoorlog

Na deze glorierijke periode brak er een tijd aan die 
gekenmerkt werd door het langzaam achteruit gaan 
van het ledental. Mogelijk dat ook voor Prins Hen-
drik de gevolgen van de crisistijd van de dertiger 
jaren voelbaar werden.
Zozeer zelfs dat er nog maar een twintigtal schut-
ters over was vlak voor het uitbreken van de 
tweede wereldoorlog. In de meidagen van 1940 
kwam ook voor deze schutters een einde aan hun 
schuttersactiviteiten doordat de bezetter de inleve-
ring van wapen en munitie eiste.
In juni 1940 werd de contributie van ƒ 0,25 cent per 
week terug gezet naar het niveau van 1905 name-
lijk ƒ 0,10 cent per week. Nog weer later, juni 1944, 

werd de heffing van contributie geheel stopgezet. 
De overgebleven leden waren vanaf dat moment 
pro forma lid.
Het gebouw aan de Stoovestraat werd bij het uit-
breken van de tweede wereldoorlog aanvankelijk 
gebruikt door de luchtbeschermingsdienst en nog 
weer later deden een vishandel en een groente- en 
fruithandelaar hun intrek.
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Wanddecoratie aangeboden aan R.J. van Ruijven tijdens 
het 25-jarig jubileum. Rond de herinneringsmedaille de 
schildjes met de namen van de toenmalige leden.

Na de tweede wereldoorlog duurde het nog vier lange 
jaren alvorens de eerste ledenvergadering werd be-
legd.
De reden dat er niet onmiddellijk na 1945 werd her-
start mag duidelijk zijn. Nagenoeg iedereen was be-
rooid en geschonden uit de vijf jaar oorlog gekomen, 
voor zover men er al uitgekomen was.
De tijd van wederopbouw en hart werken was aange-
broken en voor sportschieten werden zeker nog geen 
kostbare deviezen beschikbaar gesteld die hoog nodig 
waren voor de eerste levensbehoefte en de herbouw 
van woningen en bedrijven voor de Nederlandse be-
volking.
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nieuwe bloeiperiode

Op 14 maart 1940 werd in Nieuw Ams forde, Lan-
gestraat 115 de aftrap gegeven voor een nieuwe 
bloeiperiode van A.S.V. Prins Hendrik.
Tijdens deze vergadering legde de penningmeester 
de heer R.J. van Ruijven (nog altijd) gewetensvol 
uit hoe de vereniging de barre vijf jaar oorlog en de 
schrale harde jaren daarna was doorgekomen.
Vijftien leden waren al die jaren door dik en dun de 
club trouw gebleven. Onder hen de mede bestuurs-
leden C. van Achter bergh, W. van Achterbergh, 
M.A. van Bemmel, J van Elst, Postma, Vierdag, 
Hamselaar en Hoekstra.

Gewetensvol werd door de penningmeester op deze 
vergadering uiteengezet wat er aan kosten en baten 
tijdens de jaren dat het verenigingsleven op een laag 
pitje stond was omgegaan.
Het batig saldo op dat moment was ontstaan doordat 
het verenigingsgebouw was verhuurd geweest aan 
een vishandelaar en weer later aan een fruithande-
laar, beiden hadden hun huurpenningen trouw af-
gedragen aan de penningmeester. De penningmees-
ter op zijn beurt had de hypotheek op het gebouw 
keurig doorbetaald, zodat achteraf kon worden 
geconstateerd dat een batig saldo groot
ƒ 1387,18 resteerde. 
Een leuk bedrag om de herstart mee aan te vangen.
De heer Ruijven besloot de vergadering aldus: ‘Het 
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Uitwisselingsschild met het Engelse Rotherham voor wedstrijden tussen Prins Hendrik, de Rotherhamschutters en 
Frans Tromp Schutters uit Hoevelaken



is aan U leden wat er in de toekomst met de ver-
eniging moet gaan gebeuren’.
Op 7 juli 1949 werd de penningmeester van Prins 
Hendrik door bestuur en leden lof toegezwaaid 
voor zijn inspanningen gedurende 44 jaar in vaak 
moeilijke omstandigheden voor de vereniging 
gedaan.
Dat de A.V.S. Prins Hendrik weer goed in zijn vel 
stak bleek wel uit het feit dat men de gedurfde stap 
waagde om ook eens over de grens te gaan kijken. 
Men legde contacten met het Engelse Rotherham. 
Met de Rotherhamschutters werden innige banden 
aangegaan, zodanig zelfs dat deze nog jaren werden 
gecontinueerd in de vorm van jaarlijkse wedstrij-
den tussen beide schutterteams.
Er was voor dit terugkerende evenement een 
speciaal houten schild ontworpen voorzien van 

een  plaquette en schildjes voor de vermelding van 
de diverse winnaars. Jaren, jaren later na verbou-
wingen en een verhuizing van Prins Hendrik bleek 
dit schild op onverklaarbare wijze in de etalage 
van Emaus te zijn terechtgekomen. Ook een groot 
 houten logo van de vereniging bleek dezelfde weg  
te zijn gegaan. 
Er moesten geld en goede woorden aan te pas ko-
men om beide weer in de vitrinekasten van Prins 
Hendrik te krijgen. Ze prijken weer als vanouds 
tussen alle bekers en andere eretekens ooit gewon-
nen.
	 	 	 	 v
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In 1950 werd door het toenmalig bestuur van Prins 
Hendrik een feestelijke avond georganiseerd ter 
gelegenheid van het 45-jarig jubileum van de ver-
eniging. Dat dit voor die tijd groots werd aangepakt 
moge blijken uit de onderstaande uitnodiging die 
werd gezonden naar leden, huisgenoten, donateurs 
etc.
	 	 	 	 v

In het Brabantse Berkel-Enschot was een vendel-  
en schietvereniging St. Hubertus. Ook met  
St. Hubertus ontstond een prima verstandhouding 
zodanig dat die tot op heden nog intact is gebleven. 
Over en weer bezocht men elkaars wedstrijden en 
evenementen. In de kantine van Prins Hendrik 
getuigen onder andere prachtige wandborden van 
deze ontmoetingen.

Duidelijk is dat door de inzet van bestuur en leden 
een nieuw elan ontstond en van toen af aan ging 
het met Prins Hendrik opnieuw crescendo. Het 
ledental groeide weer. Het bestuur werd deels afge-
lost door een jongere garde.
Wedstrijden in vele schietdisciplines werden uitge-
schreven door de vereniging.
Deelnames aan nationale en internationale wed-
strijden kregen gestalte.
Prijzen werden behaald. Gezellige avonden en jubi-
lea werden gevierd.
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Wandbord door St. Hubertus geschonken56
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Een gezelschap schutters met in hun midden een viertal jubilarissen.  
Poserend voor het voormalig restaurant De Wapenroem.
Eerste rij links; Dhr. Wim Postma.
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Door de aanwas van nieuwe leden trad er een pro-
bleem op dat men sinds 1906 niet meer had gekend. 
Ooit was in dat jaar een situatie gegroeid dat men 
aan de deur volgnummers moest gaan uitdelen 
wilde iedere schutter een beetje aan zijn trekken 
komen.
Iets van dien aart dreigde door ruimtegebrek op de 
locatie aan de Stoovestraat in de vijftiger en zesti-
ger jaren weer te gebeuren. Bovendien kregen meer 
en meer schutters de beschikking over een auto en 
wilde die ook graag benutten om hun wapens mee 
te vervoeren. Wel, probeer maar eens in het hart 
van onze mooie Keistad een parkeerplaatsje te vin-
den dat lukt vandaag de dag niet en toen ook al niet 
meer. Een andere tekortkoming was de lengte van 
de schietbanen die waren beperkt tot 6 banen van  
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12 meter, terwijl Olympische afstanden begonnen  
met 50 meter. De afstand van 12 meter was ont-
staan door gebrek aan goede schietbanen zodat men  
noodgedwongen in Nederland vaak uitweek naar 
het zogenaamde ‘caféschieten’. Leuk voor lokale  
competities natuurlijk maar in internationaal  
verband gezien beslist ontoereikend.
Ergo, het leek meer dan nodig naar een ander plekje 
te gaan uitzien.
Dat een ander onderkomen voor Prins Hendrik 
hard nodig was beaamde zelfs onze Burger Vader in 
die jaren Molendijk al tijdens een receptie in 1953 
toen hij in ieder geval grond toezegde!
Maar het was pas in 1963 dat het toenmalig bestuur 
met de gemeente Amersfoort echt de strijd aanbond 
om een nieuwe locatie te vinden.
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Drie generaties van Elst. v.ln.r Han, Jaap sr. en Jaap jr. Stuk voor stuk prima schutters.



Een periode van touwtrekken met onze vroede va-
deren die maar liefst 25 jaar zou gaan duren!
	 	 	 	 v

Intussen ging natuurlijk het verenigingsleven zijn 
dagelijkse gang. Er werden onderlinge competities 
georganiseerd, er werd volop deelgenomen aan 
wedstrijden in het land, er werden feestjes gehou-
den als daartoe aanleiding was, er werden lustra 
gevierd en... er werden weer de nodige prijzen 
behaald.

Ook nieuwe initiatieven werden ondernomen zoals 
het oprichten van een speciaal team jeugdschutters.
De motor achter de oprichting van een jeugdteam 
was zonder twijfel Piet Wolff.
Piet was van beroep schrijnwerker en een trouw lid 

van Prins Hendrik. Nog altijd getuige de door hem 
gemaakte vitrinekasten in de kantine 
van zijn vakmanschap als schrijn-
werker en zijn toewijding aan 
de vereniging.
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Bokaal ter gelegeheid van 
het 700-jarig bestaan van 

de stad Amersfoort in 1959
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Piet Wolff (rechts) gedecoreerd samen met Bram Weijel, de brede rug is van wethouder 
Huslage



het dubbeltje van piet

In die jaren stelde een dubbeltje nog wel wat voor. 
Inflatie en euro hadden de harde Hollandse gulden 
nog niet aangetast.
Piet motiveerde zijn jeugdteam onder andere met 
een dubbeltje. Piet liet de jongelui op de kaart 
schieten en wanneer het dubbeltje over de gaatjes 
in het midden van de kaart paste, verdween het 
dubbeltje in de zak van de schutter.
Niemand heeft ooit geweten hoeveel dubbeltjes uit 
Piet’s portemonnee zijn verhuisd naar de jeugdige 
schutters.

De installatie van een jeugdteam bleek een juiste te 
zijn want vanaf de oprichting hebben zij Prins Hen-
drik op prima wijze vertegenwoordigd in district 
en landelijke jeugdcompetities. Menigmaal viel het 
team in de prijzen.
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(foto links) Eerste prijs voor het B-team van Prins Hendrik
(foto rechts) Bokaal eerste prijs voor Prins Hendrik tijdens 
de Jubileum Wedstrijd tegen S.S.V. Oranje Nassau in 1925 
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Het eerste Prins Hendrik jeugdteam, v.l.n r.: Wijo Krijt, Winnie, Bert Volmuller, Han Moraal en Jaap van Elst



65

Jaap Willem van Elst neemt zijn prijs in ontvanst na een wedstrijd bij Prinses Juliana in Emst
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linksboven; 
Han van Elst en Bram Weijel tijdens de beoordeling 
wie er voor Schutterskoningin in aanmerking kwam.

linksonder; 
De voorzitter speelt voor gulle gever na de strijd om 
het schutterskoningschap, op de foto mevr. Jeths en 
Wim van Nus.

pag. 65
Het bestuur van een 70-jarige schietvereniging  

Prins Hendrik achter de tafel, luisterend met  
glunderende gezichten, naar een feestelijke  

toespraak van wethouder Huslage tijdens het  
70-jarige bestaan van Prins Hendrik. Achter hen het 
huidige vaandel behangen met eremetaal. V.l.n.r. de 

heren Volmuller, Wolff, Alberts, Weijel, Van Nus, 
mevr. ‘t Hart en dhr. Van Elst.
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Voorzitter Wim van Nus tijden zijn toespraak. Buiten de woorden van dank, kapittelde hij nog even fijntjes de 
Gemeente Amersfoort over het weinig consistente beleid m.b.t. een nieuwe huisvesting voor de vereniging.
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Commissaris van politie dhr. Onder de Linden felici-
teerd het bestuur van Prins Hendrik met het 70-jarig 
bestaan.

De voorzitter van de A.S.L.O.S.
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 Mevrouw Weijel vraagt hier kennelijk advies aan haar echtgenoot of zegt ze: ‘waar bemoei je je mee?’ 
Evert Kaats kijkt toe.



Voor zo goed en zo kwaad als het ging in de steeds 
krapper wordende behuizing aan de Stoovestraat 
ging het verenigingsleven zijn gang.
Een met regelmaat terugkerend fenomeen tijdens 
gezellige feestavonden was de zogenaamde dames-
schietwedstrijd.
	 	 	 	 v

Krappe behuizing of niet, nieuwe initiatieven ble-
ven uit de schoot van de vereniging voortkomen.
Een van die initiatieven leidde tot het ter beschik-
king stellen van de schietbanen aan bedrijven of 
instellingen die uit hun midden een korps  
(vier mannen en/of vrouwen) samenstelden die el-
kaar bekampten. De wedstrijden stonden natuurlijk 
onder de supervisie van leden van Prins Hendrik 
om gevaarlijke uitwassen te voorkomen. 

Immers schieten blijft schieten en meer nog dan 
voor andere sporten geldt ‘voorzichtigheid is de 
moeder van de porseleinkast’.
Dit bleek achteraf een waardevol initiatief te zijn 
geweest want spoedig bleek ook belangstelling te 
bestaan om personeels- of feestavondjes van be-
drijven en instituten in de Stoovestraat door te 
brengen. Zowel de wedstrijden als de personeels-
avondjes waren voor de penningmeester als manna 
uit de hemel, want zij zorgden voor een welkome 
aanvulling van de verenigingskas en daar zijn bij 
uitstek penningmeesters uitermate gevoelig voor.
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Linksboven;
Jurering tijdens het damesschieten in 1980
Rechtsboven en linksonder;
De voorzitter deelt weer prijzen uit



ruimtegebrek

Intussen begon het ruimtegebrek steeds knellender 
te worden. Het bestuur begon meer en meer de 
publiciteit te zoeken om de behoefte aan wat meer 
armslag aan de verantwoordelijke gemeente ambte-
naren duidelijk te maken.
In aanmerking genomen de aspiraties die Prins 
Hendrik in 1979 had om bijvoorbeeld nationale 
wedstrijden te organiseren, was de locatie aan de 
Stoovestraat in feite een gepasseerd station. Het 
water begon zo langzamerhand tot de lippen te 
reiken. Kansen om een stukje grond te bemachtigen 
waren er legio.

Locaties op Nimmerdor, Bleekerseiland, Dorrestein 
passeerden de revue.
Helaas, tot wanhoop van bestuur en leden van Prins 
Hendrik, wees de Amersfoortse gemeente keer op 
keer een bouwvergunning af.
De oplossing voor alle ruimteperikelen kwam even 
onverwacht als welkom.
De voetbalclub Cobuboys kreeg op het sportpark 
Zielhorst in het Amersfoortse Schothorst-Noord de 
beschikking over nieuwe velden. Dit betekende dat 
er een mogelijkheid vrij kwam voor Prins Hendrik. 
De voetbalvelden van Cobuboys besloegen een op-
pervlakte van naar schatting 3500 m2 en er stond 
een kleedruimte annex kantinegebouw op.
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De besprekingen met Cobuboys tot overname ver-
liepen voorspoedig. Nationale wedstrijden op 50m 
banen lagen nu in het verschiet. De plannen om de 
schietbanen te bouwen lagen al klaar! Het wachten 
was op het ‘go’ van de gemeente. In tegenstelling 
met alle voorgaande pogingen tot verbetering van 
de accommodatie kwam dat ‘go’ er nu ook.
Met grote voortvarendheid werden de nieuwbouw-
plannen nu aangepakt.
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Het huidige logo van Prins Hendrik
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het huidige gebouw

Langs de wand van de kantine werden in de vitri-
nes alle ooit gewonnen prijzen en onderscheidin-
gen uitgestald, waardoor ook de historie van Prins 
Hendrik gestalte kreeg en naadloos overging in het 
heden.
Voor nieuwe leden en gasten zijn al die gewonnen 
bekers, medailles, plaqettes, borden, vaandels enzo-
voort een kijkje in de rijke roemruchte geschiedenis 
van een 100-jarige vereniging.
Belangrijk was natuurlijk ook de aanpassing van 
de opslagruimten. Een voormalige kleedruimte en 
opslag voor voetballen maak je niet in een 
handomdraai geschikt voor de opslag van wapens 
en ammunitie.

Maar ook voor deze opgave hebben de vereende 
krachten van de leden een oplossing gevonden en 
gerealiseerd.
Verwarming, verlichting en luchtbeheersing waren 
de volgende te kraken noten,voorwaar geen peule-
schil.
Onderstaand een en kijkje bij de verwerking van de 
kilometers kabel nodig voor de installatie van al die 
technische voorzieningen die nu eenmaal nodig zijn 
voor een moderne schietaccommodatie.
Het voornaamste te realiseren was de bouw van de 
schiethal op wat eens de trots van Cobuboys was, 
het voetbalvel
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De Prijzenkast in de kantine van het verenigingsgebouw, anno 2005
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22
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Volwassenen en jeugd bekwamen zich in de schietsport

De foto’s op 76 t/m pagina 81 geven in chronologische 
volgorde de verbouwing weer van de ‘voetbalvereniging 
Cobuboys’ naar het huidige gebouw van schietverenig-
ing Prins Hendrik aan de Kryptonweg

1 t/m 2 In den beginne... augustus 1988
4 t/m 7 De contouren van de schietbaan worden 
 zichtbaar.
8 t/m 9 De wapenkluis, tonnen zwaar, in de strop en 
 de aankomst van de kluis op de nieuwe 
 bestemming.
12 tm 14 Werken aan de stalen ‘kogelvanger’ 
 achterwand .
15 t/m 18 De schiethal krijgt langzaam maar gestaag
 ook aan de binnenzijde zijn huidige vorm.
19 Daar moet op gedronken worden! Het einde 
 van de bouw is in zicht.
22 1990, het is volbracht. Een kloeke 50 meter 
 baan met modern doelentransportsysteem, 
 goede verlichting, multi inzetbaar voor vele
 diciplines en afstanden.



prins hendrik anno 2005

Na de voltooiing van de nieuwe schietbaan, kantine 
en overige faciliteiten volgden toch nog jaren van 
financieel geploeter om de zaak gaande te houden.
Een oud volksgezegde luidt. ‘Het bezit van de zaak 
is het einde van het vermaak
Wel, dit gezegde was was zeker van toepassing op 
de financiele status van Prins Hendrik. Het bestuur 
met de penningmeester voorop hebben zich in 
velerlei bochten moeten wringen om de begroting 
ook maar enigermate sluitend te krijgen. Kleine en 
grote tegenslagen bij de renovatie van de kantine en 
de nieuwbouw van de schietbaan waren debet aan 
de deplorabele staat van de kas. Ook de exploitatie 
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Erepenning van Verdienste voor prins Hendrik van Koningin Juliana 1975



van een zo beduidend grotere en moderne accom-
modatie was een situatie waar het bestuur mee te 
maken kreeg. Gas, licht, water en belastingen wer-
den  zwaar wegende factoren op de begroting van de 
vereniging.
De aanscherpende milieueisen en de beveiliging van 
de gebouwen tegen braak en brand maakten de zaak 
er ook al niet vrolijker op.
Een door niemand  te benijden situatie en dus zeker 
niet van een uit vrijwilligers bestaand bestuur van 
een schietvereniging die zozeer gewend was de 
eigen broek op te houden. Maar ze klaarden de klus 
even als hun illustere voorgangers dat ooit deden.
Een driewerf chapeau voor het toenmalig bestuur 
dat toch maar kans heeft gezien de nieuwe tijden 
voor Prins Hendrik in te luiden. Sportief gezien 
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heeft de ontwikkeling zich vanaf de ingebruikne-
ming van de nieuwe clubgebouwen in 1990 gestaag 
voortgezet. De toch reeds aardig gevulde prijzen - 
vi trines werden aangedikt met bekers en medailles 
van diverse pluimage. Met het oog op de nog bes-
chikbare ruimte in de prijzenkasten moet mogelijk 
maar eens in overweging worden genomen met 
prijzen winnen te stoppen. We hebben immers 
geen Piet Wolff meer om aanvullende vitrines te 
maken. Gezien de ambitieuze instelling van de 
jonge en de wat meer belegen garde zal het winnen 
van nog meer eremetaal wel niet te stoppen zijn. 
Ergo, een luxe probleem dus.

We zullen wel zien hoe het Prins Hendrik is ver-
gaan straks op 9 september in 2105!.
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