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De Ciebel
Een succesverhaal

1957-2007

De stichting
Op 25 augustus 1957 stichtte Eddy LANG een schuttersvereniging die hij de naam
"De Ciebel"gaf.
Hij koos hiervoor een café dat overeen feestzaal beschikte: Billard Sport Palace
Gelegen aan het Gemeenteplein te Mortsel.
Met enkele vrienden, d ie – laat het ons eerlijk zeggen- meer genoegen vonden
Iedere week de vrienden te kunnen ontmoeten dan prestaties te leveren in een voor hen geheel
nieuwe sportactiviteit.
Stichter-voorzitter Eddy lang geloofde sterk in de toekomst van de schietsport. Hij
sloot de vereniging dan ook onmiddellijk aan bij de Federatie der karabijnschutters
van de Provincie Antwerpen en volgde er alle vergaderingen.
Hij woonde de stichting bij van het "Algemeen Verbond der Karabijnschuttersgilden",
de enige groepering die zich ontfermde over het schieten met luchtdrukwapens.

De enorme opgang van de schietsport
In de jaren'6o schoten( !) de schietverenigingen als paddenstoelen uit de grond. Het
Werd een titanenwerk om alles, op benevole basis,in goede banen te leiden.
Onder impuls van haar voorzitter bracht De Ciebel steun aan de organisaties die zich
Toelegden op de schietsport. Zo kwamen er uit de rangen van deze vereniging een
secretaris, een schatbewaarder en een technisch leider om er – steeds in het teken
van de vriendschap dat zo kenmerkend was voor De Ciebel de nodige hulp te
bieden.
Later was het, weer onder impuls van Eddy Lang, dat er een kandidaat voorgedragen werd
om een leidinggevend functie te bekleden in het toenmalige
"URSTB". Een verkiezing die niet van een leien dak je liep maar die er voor zorgde
D at, zeer snel, deze nationale organisatie een Vlaamse naam kreeg en KVBSV
kende na een 60-jarig bestaan eindelijk statuten in de Nederlandse taal. Ook
schieten met luchtdrukwapens kreeg de gewenste erkenning.
De Ciebel kreeg overal,onder impuls van Eddy lang, enorme luister.

Moeilijke jaren
Stichter-voorzitter Eddy Lang heeft slechts 1o jaar mogen genieten van zijn
schuttersvereniging,
Getroffen door een ongeneeslijke ziekte moest hij zeer zware bestralingen doorstaan
en overleed in 1968.
Tot overmaat van ramp was De Ciebel ook zonder lokaal gevallen.
Billard Sport Palace had een andere bestemming gegeven aan de aanpalende
feestzaal.
Men kon verder dankzij de collega's van KS ANTVERPIA die hun lokaal op
maandagavond wilden afstaan aan de daklozen.
Een nieuw lokaal werd gevonden aan de Diksmuidelaan "Mini Racing" genaamd.
Gezelligheid was er te over maar de prestaties op sportief vlak waren beneden alle
peil. De Ciebel maakte kennis met alle lagere afdelingen die men bij FKPA wist op te
richten.
Na de Mini Racing, gesloten na faling, vond men onderdak bij "De Kaasboerin" aan
de Schotensesteenweg waar ook de Deurnese Schuttersvereniging gevestigd was.
Er kwamen heel wat nieuwe leden De Ciebel versterken. Niet alleen kwam de
Geweldige vriendschapen nog beter tot uiting, maar de nieuwkomers zorgden nu ook
voor uitstekende resultaten.
In 1974 was het eindelijk zover: terug in eerste afdeling van FKPA !!
Dat jaar kende men ook een uitbreiding van de sportactiviteiten. Een in verval
Geraakte schietstand voor kleischutters werd door De Ciebel overgenomen.
Ook daar kende men heel wat bijval en velen mochten genieten van de uitzonderlijke sfeer,
kenmerkend voor De Ciebel.
De schietstand aan de Schotensesteenweg kon niet alle leden de voldoening
geven die zij van een schietstand verhoopten.
Zij wensten een 25 en 5o meter schietstand !! 1975 was een zeer bijzonder jaar.
Voor het eerst werd De Ciebel provinciaal kampioen en ... een mogelijkheid werd
geboden om een eigen schietstand op te richten op Fort 6 te Wilrijk.

Er werd een kijkje ter plaatse genomen met alle leden en men kwam tot de
vaststelling dat er veel werk te doen was !!
Ook geld diende gevonden te worden om de basiselementen te kunnen aanschaffen.
In de oude bus die dienst deed als clublokaal in de kleischietstand werd beslist een aandelen
systeem te starten onder de benaming "Schietsport Promotie".
Het werk kon aanvangen.

De werkzaamheden op Fort 6
De Universitaire Instelling Antwerpen, beheerder van dit fort, stelde ons een oude loods en
een verlaten magazijn ter beschikking.
Na het ontruimen kon men overgaan tot het reinigen van deze lokalen.
Er werd gekapt, geboord, gemetst en, zoals dat past onder vrienden, heel veel plezier gemaakt.
In 1976 was het zover: de schietstand was operationeel en er werd werk gemaakt de
schietsport te promoten.
Heel wat service clubs konden hier kennismaken met deze sporttak die voor velen
Niet erg populair was.
We hadden in onze rangen een kok-leraar bij PIVA die, met zijn niet te evenaren
breugheltafels, iedere twijfel kon weghalen bij hen die het niet zo zagen zitten met
deze sporttak.
Sportschieten is een echte belevenis en de vriendschap die er heerst is uniek.
Even uniek is deze oase van groen en het feit dat er bovenop de schietstand bomen
groeien.

Ook de faculteit "Rechten" werd op deze promotie actie uitgenodigd.
En men mag zich de toespraak van hun praeses herinneren die echt gewonnen was
voor onze sportactiviteit en dit in hun tuin ...

Nog even onderstrepen dat wij, in al deze jaren op Fort 6 - en dat zijn er nu
toch al 32 ! – steeds heel veel steun hebben gekregen van de Heer Camille Paulus,
toen ondervoorzitter van de UIA.
Ieder jaar wordt de meest verdienstelijke schutter var deze vereniging beloond met
de Trofee van Provinciegouverneur Camille Paulus.
Maar de jaren gingen vlug voorbij, zeker wanneer met zich ergens goed voelt.
De installaties deden wat verouderd aan.
Er werd centrale verwarming aangelegd het clubhuis werd vernieuwd en onder
impuls van de huidige voorzitter Laurent De Keuster werd de schietstand voor
luchtdrukwapens volledig opgeknapt en omgetoverd tot een Olympische Schietstand.
Het mag inderdaad onderstreept worden dat de schietsport een onderdeel is, en niet
van de minste, van het programma der Olyrnpische Spelen!!
Op deze vernieuwde schietstand werden er topprestaties bereikt en, nu ook, worden
er door Ciebel leden ereplaatsen behaald op nationaal niveau.
Olyrnpisch geselecteerde kwamen hier reeds hun kunnen demonstreren.

Het toetreden van nieuwe leden
Het zal u zeker opgevallen zijn hoe sterk de vriendschap en de banden die hierdoor
Ontstaan zijn in deze vereniging aanwezig zijn.
Het toetreden van nieuwe leden is omwille van de basis van de bijzondere sfeer van
De vereniging aan richtlijnen gebonden.
Primordiaal is de veiligheid maar, onmiddellijk daarna komt de vriendschap die
Iedere gegadigde hier ten beste geeft.
Vriendschap komt er, soms spontaan, maar vaak is het iets dat groeit en
Onverwoestbaar is.
Vriendschap koopt men niet, daarom deze waarschuwing.
Derden versta maar buitenstaanders leggen regels op hoe men tot een
Schuttersvereniging kan toetreden.
Eerst en vooral moet men toetreden,moet een geneesheer attesteren dat men
hiervoor geschikt is, men moet vragen beantwoorden waar wiendschap gewoonweg
niet aan te pas komt, en men! Moet een bepaald aantal keren actief aanwezig zijn.
Dat moeten strookt helemaal niet met de visie van De Ciebel.
Men mag dan ook hopen dat gezond verstand en goedbeleid dit zullen herzien en dit
Aan een goed gestructureerde vereniging zullen overlaten,
Deze vereniging zal deze hindernissen kunnen overwinnen om dat iedere Voorzitter,
ieder Bestuurslid en ieder Lid, van stichtend voorzitter Eddy Lang dat ietsje meekrijgt
dat voor een goede verenigingsgeest onontbeerlijk is.

Het heeft Zijn Majesteit, de Koning der Belgen, behaagd in te gaan op de wens van
deze vereniging en de titel van Koninklijke Maatschappij aan De Ciebel toe te kennen.
Het Brevet werd in Zijn Naam door Provinciegouverneur Camille Paulus aan de
vereniging overhandigd.
Voortaan draagt onze vereniging de naam Koninklijke Sportschuttersverening
“De Ciebel” !!
LEVE DE KONING en Leve de Koninklijke Sportschuttersvereniging DE CIEBEL !!!

Georges Lang
Erevoorzitter.

Toespraak van de voorzitter
Mijnheer de erevoorzitter, geachte genodigden, beste vrienden, hartelijk welkom.
Het is 50 jaar geleden dat Eddy Lang, de vader van onze erevoorzitter, het gelukkige
idee had om een schuttersclub te stichten in Mortsel
50 Jaar Ciebel. .......een succesverhaal dat gebaseerd is op sportiviteit, vriendschap,
Gezelligheid en de inzet van verschillende leden die te allen tijde klaarstonden en nu
nog klaar staan, zodat we onze sport onder de beste omstandigheden kunnen
beoefenen.
Het zijn die leden die hier op het Fort in 1975 zich ingezet hebben om de lokalen, die
De Ciebel ter beschikking kreeg van de universiteit, om te bouwen tot volwaardige
Schietstanden Ik kan verzekeren dat hier hard gezwoegd is want de muren die
moesten verwijderd worden waren zeer dik, echt van voor den oorlog ... da was nog
kwaliteit.
Ik geef nu het woord aan onze Erevoorzitter en zoon van de stichter Eddy Lang, onze
Eerste voorzitter, die beter op de hoogte is van het succesverhaal... 5o jaar Ciebel.
Geachte genodigden, beste vrienden, de Ciebel is 5o jaar jong, maar om jong te
kunnen blijven hebben we volgende doelstellingen te verwezenlijken.
Het beoefenen van de schietsport krijgt voorrang, vriendschap en gezelligheid zullen
we trachten te behouden zoals de vorige 50 jaar.
We zullen trainingen organiseren voor beginnende schutters om zo met meer
wedstrijdschutters te kunnen deelnemen aan wedstrijden in de club en ook aan
competities die ingericht worden door de federaties op provinciaal, landelijk en
nationaal niveau.
Tot slot heb ik nog 2 zaken te vertellen.
Geachte aanwezigen, ik werd woensdag samen met enkele bestuurleden op het
Provinciehuis ontboden door de Gouverneur.
Daar hebben we uit de handen van De Heer Paulus het officiële brevet ontvangen dat
onze vereniging de titel mag voeren van "Koninklijke Maatschappij", met andere
woorden het heeft de Koning behaagd onze deze gunst toe te kennen.

Om voor de volgende 50 jaar het imago van onze club jong te houden werd onder
Andere het logo van De Ciebel aangepast.
Moge dit ook minstens 50 jaar meegaan.

Mijnheer de Erevoorzitter, vriend Georges... mag ik u uitnodigen om samen met mij
het vernieuwde logo te onthullen.
Dit logo werd ontworpen door een van onze leden namelijk Richard Dielen, waarvoor
onze dank.
IAAT ONS TOASTEN OP DE VOLGENDE 50 JAAR.
LEVE DE KONINKLIJKE SPORTSCHUTTERSVERENIGINDGE CIEBEL.

Laurent De Keuster
Voorzitter.

Op woensdag 22 augustus 2oo7 werd De Ciebel ontboden op het provinciehuis van
Antwerpen.
Uit handen van Gouverneur Paulus ontving onze vereniging het brevet dat door Zijne
Majesteit Albert II, Koning der Belgen, aan ons werd toegekend.
Voortaan draagt onze vereniging de titel Koninklijke Sportschuttersvereniging
De Ciebel.

De machtiging (copie) om de titel van "Koninklijk" te voeren, ons overhandigd door
de gouverneur, hebben wij als aandenken in dit boekje opgenomen

Paleis te Brussel,
26 augustus 2007
Mijnheer de Voorzitter,
Ik heb de eer U te berichten dat Zijne
Majesteit de Koning, gevolggevend aan uw wens,
de sportschuttersvereniging “De Ciebel” vzw
uit Wilrijk
machtigt, vanaf heden, de titel van “Koninklijk” te voeren.
Gelieve, Mijnheer de Voorzitter, de betuiging
Van mijn hoogachting te aanvaarden.

Chantal Cooreman
Hoofd van het departement Rekwesten

