Etienne Schotte stichtte vijftig jaar geleden eerste krachtbalclub

Brugse bedenker van krachtbal geëerd (Koen Theuns)

Vijftig jaar na het ontstaan van krachtbal herinnert een gedenkplaat aan de oprichter ervan.

Wijlen Etienne Schotte en zijn vrouw, Simonne Vanparys.

Op de terreinen van krachtbalclub Sint-Michiels is met een gedenkplaat hulde gebracht aan Etienne Schotte,
oprichter van de club én van de sport. ‘Dit is een mooie erkenning van zijn levenswerk’, zegt dochter Mieke
Schotte. ‘Deze plaats was voor hem speciaal.’Koen Theuns
Wie vanaf nu gaat krachtballen in Sint-Michiels, doet dat voortaan op de Etienne Schotte Krachtbalvelden.
De Brugse sportleraar, overleden op 82-jarige leeftijd in 2005, was de bedenker van de balsport met de bal
van 4kg. Hij stichtte vijftig jaar geleden met Sint-Michiels de allereerste krachtbalclub én de
krachtbalfederatie. Voor die verjaardag krijgt Schotte nu een eerbetoon in de vorm van een gedenkplaat.
‘Hij kon de plaats zelf niet beter uitgekozen hebben, want voor hem was deze club, zijn eerste, echt iets
speciaal’, zegt dochter Mieke Schotte. Want na de oprichting van de eerste club, zou Schotte de sport over
heel Vlaanderen bekend maken. Hij schreef een handboek, leidde trainers op, stichtte meerdere clubs en zou
de sport nadien ook naar het buitenland exporteren. ‘Dit is een mooie herkenning voor het levenswerk van
mijn vader. Maar naast een erkenning, moet het ook een promotie zijn voor de sport.’
Want in tegenstelling tot traditionele grote sporten als voetbal, kent het krachtbal geen grote geldschieters.
Dat de sport na een halve eeuw nog altijd bruist, met tientallen Vlaamse clubs en een paar duizend
beoefenaars, is volgens Schotte echter net te danken aan de kleinere schaal waarop de sport beoefend wordt.
‘Dat maakt het veel meer een familie- en vriendengebeuren. Iedereen kent iedereen, en dat zorgt voor een
gezonde competitiviteit.’
Het mooiste voorbeeld van dat familiaal karakter, is de manier waarop de sport ook voor vrouwen
toegankelijk gemaakt werd. ‘Oorspronkelijk was krachtbal alleen voor mannen. Tot aan het begin van de
jaren negentig, toen mijn dochtertje aan haar opa vroeg of ze ook mocht krachtballen. Dat was voor mijn
vader een geschenk uit de hemel. Hij nam meteen initiatief en zorgde via de ouderraad dat in haar school
lessen krachtbal georganiseerd konden worden.’

