Etienne Schotte
Hup, krachtbal hup!

1923 - 2005

Lagere school bij de ‘frères’ in Sint-Michiels,
secundair in Sint-Leo
in Brugge en dan naar
‘t Sportkot in Leuven
voor licentiaat
Lichamelijke
Opvoeding. Dat is daar
nog maar pas opgericht
en Etienne voelt er zich
meteen in zijn sas. Na
zijn studies wordt hij
sportleraar in Brugge.
Enthousiasteling, die
meester Schotte.
Nu wordt sport een
passie. Hij traint de
basketclubs Concordia en
Avanti Brugge en op
vraag van René Mol ook de nationale
basketploeg. Hij verzorgt de conditietraining
van de Izegemse zwemclub en van de
jeugdploegen van Club en Cercle Brugge.
Doet tussendoor zelf ook gedreven aan atletiek
en de zwemwedstrijd Brugge - Damme is zijn
vaste afspraak.
Schotte is een geboren organisator. Een grote
bijeenkomst van KAJ of VKAJ? Een turnfeest
of sportmanifestatie op school? Hij ontwerpt
het project in zijn totaliteit, coördineert de
activiteiten en stuurt de hele productie. En als
creatieve duizendpoot ontwerpt hij zelfs de
affiches.
Als het VTI van Brugge in 1960 een nieuwe
turnzaal bouwt, moeten de leerlingen noodgedwongen uitwijken naar de Brugse Groene
Poort. Helaas ... daar zijn geen turntoestellen.
Enkel maar medicineballs. Maar dat vindt
meester Schotte dus maar niks. Hij zoekt, denkt
na, schaaft bij, past aan, herbegint nog eens …
tot onze gedreven creatieveling het publiek in
1962 een nieuwe balsport voorstelt: krachtbal!
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‘Pffff … saai, hoor, meester. Altijd opnieuw die
leren ballen zomaar domweg naar mekaar gooien.
Pffff ...’ De leerlingen van meester Schotte zuchten.
Eigenlijk hebben ze gelijk, denkt hij. Het is ook
saai. Ik moet er een spannend spel van maken.
Een uitdagende en boeiende sport. Krachtbal!

Pal in de roos en meteen in
stroomversnelling. Na de eerste
demonstraties volgen vriendschappelijke wedstrijden in het
Brugse en tornooien binnen de
KAJ. Het populaire BRT-programma
Tienerklanken schiet vuurpijlen
af. De nieuwe sport wordt erkend
door BLOSO en het duurt niet lang voor er een
krachtbalfederatie wordt opgericht. Dan gaat de
krachtbal aan het rollen: in heel Vlaanderen
ontstaan clubs en worden competities opgestart.
Sterker nog. In 1968 geeft een delegatie van het
St.-Jozefscollege van Aalst initiatie in het
befaamde Mayfield College in Sussex. Daar
zitten maar liefst 21 nationaliteiten. Etienne
Schotte zet er Vlaanderen met zijn krachtbal
indringend op de kaart.
Een paar jaar later vertrekt een Vlaamse
delegatie naar een zestal Amerikaanse high
schools om er krachtbaldemonstraties te geven.
Staande ovatie.
En krachtbal groeit: op de jaarlijkse druk
bijgewoonde scholentornooien in Brugge
nemen naast Nederlanders, Engelsen en
Schotten zelfs Australiërs en Chinezen deel.
Hup, krachtbal hup !
De vader van het krachtbal overlijdt op
82-jarige leeftijd. De kerk is veel te klein.
Als arts heb ik kunnen vaststellen hoe algemeen
vormend maar tegelijk ook hoe keihard een
krachtbalcompetitie wel is. Dr. J. Rogge
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