De Plofsluisin volle alarie met voorzitter KoosMotoz

PlofsluisSSVUltrajectum
Over22 dissidenten
en eenplofsluis
Tekst en fotografie ) Schrijfbedrijf Ëversvan der Waart

'Voorde rubriek'ludieke
accommodaties'is
weereenfantastische
locatiegevonden.
DePlofsluis
bij
Nieuwegein...'Een
per
opdrachtuitvoerenvoorde KNSAvoorde rubriek'ludieke
accommodaties'is
definitieverslagdoenvaneenavontuurlijke
zoektocht.
Dikwijlseenverhaalookvansportschutters
plekkenin Nederland
dieop de meestonmogelijke
hungeliefdesportbeoefenen.
Maareen
's
schietvereniging
in eenplofsluis?
Watin hemelsnaam
is eenplofsluis?
Rijkswaterstaat
brachtuitkomst.De Plofsluisis een militairwaterstaatbouwwerk
en

dichtenialdusRijkswaterstaat.
Echter,
de sluis
is nooitgebruikt.De bouw wasnog gaande

volgensdezeinstantiede vreemdstesluisvan
Nederland.Want er worden geen schepengeschut.Hij heeft geen kolk.En hij is overdekt.
Dit is eensluisdie is gebouwdom te kunnen
latenontploffen.Datgeldtalthansvoor de

toen de TweedeWereldoorloguitbrak.
Daarnais de Plofsluisniet afgebouwd.'Ook
Deprofessionele
dakconstructie
vandemilitairpistoolbaanende verbindinometdebuitet'tlucht

bodem van de betonnen bakkenboven de
sluis.Hetwasde bedoelingom die bakkente
vullen met zand en grind en te voorzienvan

al heeft de Plofsluisgeen functie meer,hij is,
vanwegede hoge sloopkosten,niet afgebroken(onderwater ligt namelijknog veel
meer beton dan bovenwater).Dat is ook de
redenwaaromhet kanaal.toen het in 1981
werdverbreed,
om de sluisis gelegdizegt
Rijkswaterstaat.
Inmiddelsis het bouwwerk
een monument.Bijde scheepvaart
staatde
Plofsluis
bekendalshet BetonnenBlok.Dat in
dat BetonnenBloksinds1978een bloeiende
schietsportvereniging
huist,is nauwelijks
te geloven.Aan voorzitterKoosMorozvan
SSVUltrajectumdaaromde vraaghoe je een

springladingen
in de bodem.Zodoendekon
met één explosiehet Amsterdam-R'rjnkanaal
met 40.000ton stortsteenworden afgedamd.
WateÍstaatspreektover een prop als noodvoorziening:'ln
1934werd uit economisch
belangbegonnenmet de aanlegvan het
Amsterdam-Rijnkanaal.
Dat betekendeeen

schietaccommodatie
in een plofsluiskrijgt...
Ovet 22 dissidenten in een logo...
Aan tafel in hun kantinehetenvoorzitterKoos
Morozen penningmeesterGerardKamping
ons welkom.De voorzittervertelt over het

bresin de NieuweHollandseWaterlinie.
Het
- mocht die
water van de verdedigingslinie
ooit nodigzijn-zou namelijkviahet kanaal
we9srromen.

beginvan de langeen vaakmoeilijkeweg die
'zijn'Ultrajectum
in de loop derjarenmoest
"Eengroepvan tweeëntwintig
bewandelen.
leden- waaronderik - kondenzichniet
vinden in het beleidvan de voorzittervan de
schietvereniging
waarvanzUtoentertudin
Utrechtlid waren.In februari1973begonnen wij daarommet een eigen vereniging.

Hoe krijg je een schietaccommodatie
in een plofsluis?
'Uit verdedigingsoverwegingen
was het
dus nodigom bij een aanvalop Hollandhet
kanaalsnelmet een stevige'prop'te
kunnen

56 Schietsport
april2011

waarmaargeeneindaan leekte komen.
Bedenkook,we haddengéénelektriciteit.
Géénwaterleiding.
Erwasqua voorzieningen

UltrajectumíEen
Schietsportvereniging
bijzonderenaam."Dienaamis gebaseerd
op
de oude Romeinse
naamvan de stadUtrecht.
Eendoelschijfmet
Ookons logo is bijzonder.
met er omtwee gekruisteColt Peacemakers
heentwee lauwertakkenmet tweeëntwintig
blaadjes.Die blaadjesstaansymboolvoor de
oorspronkelijke
tweeëntwintigdissidenten."

helemaalniets.Puurhandwerkwat we daar
deden.Endat allesmoestdus overdagin de
weekeindengebeuren.Waterbijvoorbeeld
moestenwe vijfhonderdmeterverderopin
jerrycansbij de fortwachteraande andere

Puinruimen,puinruimen en
nog eenspuinruimen...
"Op
Waarschotenjulliein die beginperiode?

kantvan de brug halen.Slopend.In de winter
washet vaakniet te hardenvanwegede
kou. Eenkacheltjeop oliestookmoesttoen
uitkomstbrengen...
Kortom,een enormeklus

de militairebanenoo de Leusderheide
en
ook wel op die van FortDe BiltíHoe kwam
van Nieuwegeinin beeld?"Wij
de Plofsluis
zochtennatuurlijknaareenvastelocatievoor
onszelf.
Op een gegevenmomentwerden
we door een lid van ons gewezenop de
Plofsluis.
Nade nodigebesprekingen
met de
verantwoordelijkeinstantieslukte het ons
medio 1973de beschikking
te krijgenover
de Plofsluis."
Entoen?"Puinruimen!
Overal
lag stortpuin.Puindus om indiennodig het
kanaalmeeaf te sluiten.Enook manshoge
rioleringen
voor de opslagvan dynamiet.Dat
puinruimendedenwe met zo'ntwintig leden.
ging
Dieer stukvoor stukin geloofdenl'Hoe
dat puinruimenop locatiein zijnwerk?"Moei-

die fysiekveelvroeg van de vrijwilligersÍ
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Water halen bij de boer
Na eenjaar moestenwe evenstoppen.De
redendaarvoorwas het tekortaanmankracht.In 1976 hebbenwe het projectweer
opgestarten tot eengoedeindegebracht."
De penningmeester:"Toen
we het puinruimen weerkondenoppakken,kon iedereen
voor vijf guldenskrachtcertifi
caten kopen
voor het slopenvan een stukjebeton."Waar
lietenjullieal dat puin?De voorzitter:"Het
puingebruiktenwe om de vloerenvan de
schietbanen
mee op te vullen.De gangzat
er daarnagoed inl'Depenningmeester:We
moesteneen leningbij de PUEM(Provin-

afsluitenvoor een elektriciteitskabel.
Om dat
gavenwij bouwcertite kunnenbekostigen,
ficatenvoor honderdguldenhet stukuit."De
vooÍzitter:"Na
elektriciteit
haddenwe water
nodig,want toen het kanaalwerd doorgebroken,wasbnze'brugweg en kondenwe dus
geenwatermeerbij de fortwachterhalen.
Dat moestenwe nu doen bij een boerdie
een kleinekilometerverderopbij ons aande
anderekantvan het watervandaanzat...Op
die momentenbesefje wel hoeveelwater
een mensnodig heeftí

Maatschappij)
lijk.Wantwat wasdat een enormeklus.Eentje cialeUtrechtseElektriciteits

De sthietbanen v*n bcven*f met op rie dchlerar*r'd hei kasier!
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Eenklein wonder verricht.,.
Sindsfebruari1973 heeftde schietsoort-

Samenbouwen zorgt voor saamhorigheid
De penningmeester
overbouw en onder-

allebanenBaancommandanten
aanwezig
z i j n .E nn a t u u r l i joko kv o o ra l l ed i s c i p l i n e s

v e r e n g i nd
ge P l o f s l u i n
s N i e u w e g e iinn e i g e n
beheer.In de loop derjarenhebbenbestuur
en ledeneen kleinwonderverrichtmet een
25-meterpistoolbaan
met vijf schietpunten,een50-meter-kleinkalibergeweerbaan
met vijf schietpunten,
een in 1993tot stand
gekomenmilitair-pistoolbaan
met zeven
schietpunten
en niet te vergeteneenfraaie
kantine.Aan de voorzitterde vraagof deze
accommodatie
voldoetaande hedendaagse
eisen.'Ja.
Maarwe zijn nooit klaarnatuurlijk.
Op dit momentwordt de 25-meter-pistoolbaangerenoveerd.
Volgendjaarstaatde

houd:"Vanafhet eerstemomentheeftde
bouw en het onderhoudvan de accommodatie gezorgdvoor een geweldigeonderlinge
band.Het saamhorigheidsgevoel
onderde
ledenis daardoorerg groot.Eigenlijk
zouje

door de KNSAopgeleidetrainers.
Zij helpen
onzeschutters
zichte bekwamenin hun

50-meter-baan
voor renovatieop de agendal'
De penningmeester:'Alle
renovaties
betaalt
de verenigingzelf.Subsidie,
dat willenwij
niet.Alleonderhoudwordt verrichtdoor
vrijwilligersl'

kunnenzeggendat we één grotevriendclub
zijn.Op dit momenttelt onzevereniging
zo'n135leden.Nieuweledenzijnwelkom,
maardienenwel te passenbinnende sociale
contextdie onzeverenigingkenmerkt.
Eentoelatingscommissie
zietdaarop toei'
"Detraditioneleschietsoort
Devoorzitter:

discipline(s).
Op dit momenthebbenwe vijÍ
trainersrondlopendie onderleidingstaan
van onzehoofdtrainer
en bestuurslid
Wim
v a nd e G e i n Í
Ultrajectum beschikt over een
natuurlijkeafzuiging
Na het tafelgesprek
volgt de rondleiding.
O p v a l l e n idsd e n a t u u r l i j kgee l u i d d e m p i n g .

staathierhoog in het vaandel.Bijonsdient
eeniederjaarlijksminimaal26 schietbeurten
en minimaaléénwedstrijdperjaarte doen.

De vooÍzitter:"Dat
kanook nietandersmet
eenwand van 80 centimeterbeton,een
tussenwand
en nog eenseenwand van
80 centimeterbeton."De afzuigingis ook

Overigens
is dat de wensvan onzeledenzelf.
AIsbestuurgevenwij daarvanzelfsprekend
graaggehooraan.Onnodigte zeggendat op

eenverhaalapart.'Ja,
want we hebbende
beschikking
overeen natuurlijke
afzuiging.
Meerdan de helftvan onzebanenliot in

De natuurlijke a{zuig!ng ap de 5fr-ffieterbcan is id?aai veriichr bc,iendien
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Derenovatievandepistoolbaanin vollegang...

8&B stoat hier voar Baan & Buitenlucht

verbindingmet de buitenlucht.
Alleenbij de
militairpistoolbaan
hebbenwe, in verband
met de veiligheid,moetenzorgenvoor een
professionele
dakconstructie.
Dat was geloof
ik de enigekeerdat we een bouw hebben
moetenuitbestedení
Om genoemdemilitair_
pistoolbaante bereiken,moet een smalpad
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van 68 metergenomenworden.Eenunieke
tocht met een werkelijkprachtiguitzichtop
het Amsterdam-RijnkanaaL
Of u nog even op het dak
van de Plofsluiswitt?
Of we ook nog even op het dak van de
Plofsluiswilden?Vraagvan de voorzitter.Met
een orgeldraaiconstructie
liet de voorzit_
ter de trap die toeganggeeft tot het dak,
dalen.Na een behoorlijkeklimpartijstond
een deel van het bestuur,de fotograafen
de schrijverdezesboven op de indrukwek_
kendebetonnenconstructie.
Behalveuitzicht
op Nieuwegein,
zagenwe ookvan bovenaf
de banenbenedenliggen.Wat passievoor
de schietsport
niet allemaalteweeg
kon
brengen,dat werd hier op het hoogsteniveau
extraduidelijk.Ook kregenwe zicht op de
drie enormedakplatendie op de overigedrie
cellen(Ultrajectumgebruikt,slechts,twee
van
de in totaalvijf cellenof compartimenten)
door Rijkswaterstaat
zUngelegd.Rijkswater_
staatwilde de Plofsluisnamelijkombouwen
tot een overlaadstation
voor verontreinigde
grond.Maarhet gemeentebestuur
van Nieu_
wegein liet weten weinig voor de plannente
voelen.Nieuwegeinvreesdemet name over_
lastvan vrachtverkeer
van en naarde plofsluis
en de kansop ongelukkenmet gifgrond.
De voorzitterIachend:,,Voor
een eventuete
uitbreidingliggener driecompartimenten
naastons,die door Rijkswaterstaat
al netjes
zijn geruimd.Dat scheeltons dus héé|,héel
veelwerk..."
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