IN MEMORIAM
ETIENNE SCHOTTE
(3-1-1923 / 3-2-2005)
Afgelopen donderdag 3 februari 2005 overleed op 82-jarige leeftijd dhr. Etienne
Schotte. Dhr. Schotte, of meester Schotte zoals velen hem aanspraken, is bij het
grote publiek vooral bekend als voormalig leraar lichamelijke opvoeding, maar
uiteraard als ontwerper van de krachtbalsport.
Naast de strenge leraar en de bijzonder gedreven
promotor van zijn “Krachtbal” was dhr. Schotte
eerst en vooral een familievader. Onder die harde
bolster schuilde een zacht innerlijk voor zijn
echtgenote Simonne Vanparijs, zijn kinderen en
kleinkinderen die hem bijzonder na aan het hart
lagen. Hij liet geen mogelijkheid voorbij gaan om vol
liefde en lof te spreken over ‘Moetje’ en zijn naaste
familieleden.

Dhr. E. Schotte met kleindochter tijdens
het IST midden de jaren ‘90

Naast toegewijde echtgenoot, vader en grootvader was dhr. Schotte een
ondernemende en zeer bezige bij. Als één van de eerste in Leuven afgestuurde
leraars L.O. gaf hij les in het Xaveriusinstituut te Brugge, de “Frères” en het VTI te
Brugge waar hij ook zijn beroepsloopbaan beëindigde.
Ondanks de drukke agenda vond hij toch nog de tijd om in tal van
andere verenigingen actief mee te werken. Hij was een fervent
duivenmelker, richtte honden af, was mede-oprichter van
Concordia Basket, conditietrainer bij het toenmalige Avanti Brugge
en een getalenteerd organisator van vele turnfeesten en andere
massamanifestaties. En toch vond hij nog de tijd om een nieuwe
sport uit de grond te stampen: zijn geesteskind “Krachtbal”.
DE VADER VAN DE KRACHTBALSPORT
Een sport die ontstond als alternatief voor het monotone werpen
met een medicinebal op conditietraining, werd door zijn gedrevenheid en volharding
een volwaardige competitiesport en is vandaag de dag opgenomen op de
sporttakkenlijst.
Als goede huisvader zorgde hij dat “zijn sport” kon overleven in het gevarieerde en
steeds wijzigende sportlandschap. In de beginfase was het echt een familieondernemening. Het secretariaat van de sport werd waargenomen door mevr. Schotte,
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Etienne
zelf
was
competitieleider,
scheidsrechter,
bestuurder,
promotor,
trainer, enz. tegelijk. Beetje bij beetje vond
hij mensen die wilden mee timmeren aan de
moeilijke weg. In 1964 werd deze nieuwe
sport erkend door BLOSO en in 1967 werd de
Krachtbalfederatie opgericht die dat zelfde
jaar aansloot bij het BOIC. Eén van de vele
hoogtepunten uit de krachtbalgeschiedenis en
de erkenning van zijn Uitvinder, was
ontgetwijfeld de ontvangst op het Koninklijk
Paleis in 1983. (zie foto hiernaast)
In 1985 werd de eerste stap naar de zelfstandigheid van de sport gezet. Het
secretariaat van de krachtbalfederatie verliet huize Schotte en een vaste werknemer
kwam in dienst. Onder zijn begeleiding werden de directe medewerkers voorbereid op
een volgende stap in het evolutieproces: zijn afscheid als bestuurder. Toen hij in 1994
zijn taak in de raad van bestuur overliet aan de jongere generatie had hij het - net als
wellicht elke bezorgde vader - moeilijk om zijn kind los te laten, bang dat het iets zou
overkomen. De adolescent had echter de behoefte om op eigen benen te staan en kon
dat ook omdat de fundamenten van de sport stevig genoeg waren.
De kers op de taart van zijn levenswerk
was de internationale weerklank die de
sport kreeg dankzij de IKBF. Nadat
Etienne zelf naar Engeland (1968),
Nederland (1970) en Amerika (1973) trok
om zijn sport te promoten, kwam de
echte internationale doorbraak er in 1999
met het eerste Europees Kampioenschap
in Buggenhout. Daar namen 7 landen aan
deel (België, Frankrijk, Zweden, Noorwegen, Italië, Tsjechië, Denemarken). In
2003 werd dat zelfs een heus
Wereldkampioenschap en verliet een competitie voor het eerst de Vlaamse bodem. In
Portugal streden België, Frankrijk, Portugal, Spanje, Angola, Noorwegen en Zweden
voor de eerste wereldtitel en in heel wat van die landen is nu de basis gelegd voor een
verdere uitbouw op internationaal vlak.
Met de verantwoordelijken van de St. Joseph Regional
High School uit Amerika dat in 1974,1977 en 1981 deelnam
aan het Interscholentornooi Krachtbal.

Het is een bijzonder grote verdienste dat dhr. Schotte een sport van nul kon
opbouwen tot een vaste waarde in het sportlandschap met een ganse schare
medewerkers die hetzelfde doel voor ogen hebben als Etienne, nl. de krachtbalsport
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verder promoten en uitbouwen tot een life-time vrijetijdsbesteding voor zoveel
mogelijk mensen.
De laatste jaren moest Etienne om gezondheidsredenen wat gas terugnemen maar hij
bleef een streng oogje in het zeil houden. Talloos zijn de berispende brieven waarin
hij zijn duidelijke mening en kritiek ten beste gaf. Doch evenzo bleef hij iedereen
steunen en bemoedigend benaderen in de verdere uitbouw van de krachtbalsport.
Nu niets meer moest maar alles kon, vond hij o.a. terug plezier in het schilderen. Zijn
gekende spreuk en levensmotief “en de boer hij ploegde voort” werd onderwerp van
menig schilderij. Maar hij publiceerde naast zijn boek “Krachtbal Totaal” ook nog een
werk over hondendressuur en recent schreef hij ook zijn mémoires. In die mémoires
wilde hij vooral zijn kleinkinderen een idee geven van de vele initiatieven die hij tot
een goed einde bracht en hen stimuleren om hem hierin te volgen.
Met Etienne Schotte verliest de krachtbalsport zijn ontwerper en vader, doch zijn
geest zal onlosmakelijk verbonden zijn en blijven met “zijn Krachtbal”. Wie Krachtbal
zegt, zal ook Etienne Schotte zeggen, want één ding is duidelijk: krachtbal had een
uitstekende en strenge vader.
In naam van het bestuur van de sporttak krachtbal en eenieder die er mee begaan is,
bieden wij Mevrouw Schotte-Vanparijs en haar familie onze oprechte gevoelens van
medeleven aan.

Op 14/5/2004 werd dhr. Schotte uitgebreid in de bloemetjes gezet door de VKBF vzw en het
stadsbestuur van Brugge.
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Dhr. E. Schotte was bijzonder blij met de internationale weerklank. Links van hem voorzitter van de
IKBF, dhr. Pol Brusselmans.

Met ‘Krachtbal Totaal’ publiceerde E. Schotte zijn eerste boek.

.

Voor heel velen een vertrouwd beeld: dhr. Schotte in de microwagen tijdens het IST.
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Voor de viering van 25 jaar krachtbal kwam Dhr. Jacques Rogge – voorzitter van het IOC –
persoonlijk de medailles uitreiken.

Dhr. Schotte samen met de toenmalige minister van onderwijs. Foto links: in aanwezigheid van o.a.
wijlen dhr. Daniel Coens. Foto rechts: in geanimeerd gesprek met dhr. Luc Vandenbossche –
momenteel bestuurder van BIAC.
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