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KNBBW
Voorwoord van onze nationaal voorzitter,
Verslaggeving Nationaal congres KNBBW 2018
de heer Marc De Bruyne.
*deel 1*
Beste schuttersvrienden,
Toespraak
van nationaal voorzitter,
MetDe
veelBruyne
plezier stel
ik u de
Schuttersgids voor.
de heer Marc
voor
denieuwe
burgemeester.

Wat maanden en zelfs jaren geleden begon als een ambitieus,
misschien onhaalbaar idee, is nu werkelijkheid geworden.

Onze schuttersmaatschappijen en leden een digitaal platform
aanbieden
waarop ze volledig gratis schietingen kunnen
Geachte
heer burgemeester,
publiceren en die ook altijd en overal kunnen raadplegen.
Mijnheer
de schepen
van sportachter
en sportfunctionaris,
Vele mensen
spendeerden
de schermen uren aan
voorbereiden
en vergaderen
dit doel te kunnen bereiken.
Mevrouwen
en heren
schepenen om
en gemeenteraadsleden,
Daarom mijn grootste dank aan alle vrijwilligers die hier
belangeloos aan hebben meegewerkt.
Toegegeven, na een moeizame start, wordt er door dit team nog steeds heel hard gewerkt
om
het gewenste
te bereiken.
We kunnen
dus gerust
stellen
dat binnen de
Als voorzitter
wil ikserviceniveau
graag in naam
van de Koninklijke
Nationale
Bond
der Belgische
KNBBW
een nieuwe
mijlpaalvertegenwoordigd
bereikt is.
Wipschutters,
hier vandaag
door de bestuursleden en een afvaardiging
De
digitalisering
is
ingezet,
wat
in
de
huidige
maatschappij
nodig is.
van de meer dan 200 bij onze federatie aangesloten schuttersmaatschappijen,
de gemeente
We
zijn
ons
er
van
bewust
dat
deze
nieuwe
Schuttersgids
voor
heel
wat
mensen
een
Merksplas bedanken om het Nationaal Congres 2018 te mogen inrichten in uw prachtige
aanpassing
gemeente. zal zijn.
Toch zijn we er van overtuigd dat dit met de nodige begeleiding geen onoverkoombare
Uw hartelijke
ontvangst en mooie woorden ter ere van onze federatie, onze schuttersgilden
hindernis
zal zijn.
en onze
sport
in het bijzonder
worden
zeer gewaardeerd.
We
geloven
steevast
dat we met
deze aanpak
een eigentijdse en moderne look kunnen
geven
aan onze
traditionele
en dat
we ophoogtepunten
deze manier dewaarbij
toekomst
van het
Het Nationaal
Congres
is éénsport
van onze
jaarlijks
wij onze
sport,
handboogschieten
op
de
staande
wip
kunnen
verzekeren.
waarden en traditie willen tonen en promoten. De optocht en bloemenhulde met historische
vaandels,
en het
zilveren
Sint-Sebastiaansbeeld
van. en
We
zullengildenbreuken
ook onze website
verder
blijven
uitbouwen, zodat wezijn
ophier
een getuige
transparante
directe
wijzeonze
metgemeenten
onze maatschappijen
kunnen
In vele van
en steden zijn
onzecommuniceren.
schuttersmaatschappijen één van de oudste
Verder
hopen
we
van
ons
digitaal
platform
een
werktool
te maken die
aan allevan
noden
zoniet de oudste vereniging van de gemeente. Ondanks gezegende
leeftijden
400 tot
voorziet.
500 jaar en een grote rijkdom aan tradities en gebruiken zijn onze schuttersgilden minder of
Ik
nodig
alle maatschappijen
schutters
uit om hier opIkeen
constructieve
manier
zelfs
helemaal
niet bekend bijen
een
deel vandaarom
onze gemeenschap.
denk
dan hierbij vooral
aan
te werken.
aan mee
de jongere
generatie.
Met
Ook sportieve
al dragen groeten,
we onze tradities en waarden hoog in het vaandel, het handboogschieten
staande
is mee geëvolueerd met de tijd. We gebruiken de allernieuwste technologieën,
Marc
Dewip
Bruyne
materialen en methoden waardoor het handboogschieten een moderne, eigentijdse sport is.
Nationaal
Voorzitter
Met respect
voor alle bestaande democratische, ideologische en filosofische strekkingen,
zonder onderscheid tussen persoon, geslacht, cultuur of afkomst. Dit gecombineerd met
echte vriendschap en onderlinge kameraadschap maakt van onze sport een boeiende,
waardevolle sport die door iedereen, jong en ouder, kan beoefend worden.
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Het promoten van onze handboogsport is en blijft dan ook een topprioriteit.
Voorwoord
van onze
Het promoten
van onze handboogsport
is ennationaal
blijft dan ook eenvoorzitter,
topprioriteit.
Wij zijn dan ook bijzonderde
fier en
tevreden
dat
het
95e
Nationaal
congres hier in Merksplas
heer
Marc
De
Bruyne.
Wij
zijn
dan
ook
bijzonder
fier
en
tevreden
dat
het
95e
Nationaal
congres
in Merksplas
kan plaatsvinden en wij onze prachtige sport hierdoor in de belangstellinghier
kunnen
plaatsen.
kan plaatsvinden en wij onze prachtige sport hierdoor in de belangstelling kunnen plaatsen.
Beste schuttersvrienden,
Mijnheer de burgemeester namens alle aanwezigen wil ik u nogmaals bedanken voor uw
Mijnheer
de burgemeester
namens
aanwezigen
wiluaandenken
ik
nogmaals
bedanken
voor
Met alle
veel
plezier stelAls
ik
deunieuwe
Schuttersgids
voor.uw
bereidwillige
en zeer gewaardeerde
medewerking.
aan
dit 95e Nationaal
bereidwillige
en zeer
gewaardeerde
medewerking.
Als jaren
aandenken
aan
dit 95e
en zelfs
geleden
begon
alsNationaal
een ambitieus,
Congres schenkt
de KNBBW
u Wat
dezemaanden
waardevolle
herinnering.
Congres schenkt de KNBBW u misschien
deze waardevolle
herinnering.
onhaalbaar
idee, is nu werkelijkheid geworden.
Onze schuttersmaatschappijen en leden een digitaal platform
Mijnheer de burgemeester mag ik u nu uitnodigen om het Gulden boek van de Nationale
aanbieden waarop ze volledig gratis schietingen kunnen
Mijnheer
de burgemeester
ik u nu uitnodigen
boek vanCongres.
de Nationale
Bond te willen
handtekenenmag
als blijvend
aandenkenom
aanhet
onsGulden
95e Nationaal
publiceren en die ook altijd en overal kunnen raadplegen.
Bond te willen handtekenen als blijvend aandenken aan ons 95e Nationaal Congres.
Vele mensen spendeerden achter de schermen uren aan
Hartelijk Dank.
Hartelijk Dank.
voorbereiden en vergaderen om dit doel te kunnen bereiken.
Daarom mijn grootste dank aan alle vrijwilligers die hier
belangeloos aan hebben meegewerkt.
Toegegeven, na een moeizame start, wordt er door dit team nog steeds heel hard gewerkt
om het gewenste serviceniveau te bereiken. We kunnen dus gerust stellen dat binnen de
Monsieur le bourgmestre,
KNBBW een nieuwe mijlpaal bereikt is.
Monsieur le bourgmestre,
De
digitalisering
is ingezet,
wat in de huidige maatschappij nodig is.
Monsieur
échevins
dus sport,
Monsieur
échevins
dus sport,
We
zijn ons
er van bewust
dat deze nieuwe Schuttersgids voor heel wat mensen een
Mesdames et messieurs échevins et conseillers municipaux,
aanpassing zal zijn.
Mesdames et messieurs échevins et conseillers municipaux,
Toch zijn we er van overtuigd dat dit met de nodige begeleiding geen onoverkoombare
hindernis zal zijn.
En tant que Président, je voudrais vous remercier, au nom de la Fédération Royale Nationale
We geloven steevast dat we met deze aanpak een eigentijdse en moderne look kunnen
En
que Président,
je voudraisicivous
remercier,
nom
de la Fédération
Nationale
destant
Archers
Belges, représentés
aujourd'hui
paraules
membres
du conseilRoyale
d'administration
geven aan onze traditionele sport en dat we op deze manier de toekomst van het
des
Archers
Belges,
aujourd'hui
par les membres
du conseil
d'administration
et une
délégation
dereprésentés
plus de 200ici
sociétés,
la commune
de Merksplas
pour nous
donner la
handboogschieten op de staande wip kunnen verzekeren.
et
une
délégation
de
plus
de
200
sociétés,
la
commune
de
Merksplas
pour
nous
donner la
possibilité d'organiser le congrès national 2018 dans votre belle ville.
possibilité
d'organiser
le congrès
national
dans votre
belle
ville.
We
zullen ook
onze website
verder
blijven 2018
uitbouwen,
zodat
we op
een transparante en
Votre accueil chaleureux et vos aimables attention en l'honneur de notre fédération, nos
directe wijze met onze maatschappijen kunnen communiceren.
Votre accueil
chaleureux
vos aimables
en l'honneur
de notre fédération, nos
sociétés
et notre
sport enetparticulier,
sontattention
grandement
appréciées.
Verder hopen we van ons digitaal platform een werktool te maken die aan alle noden
sociétés et notre sport en particulier, sont grandement appréciées.
voorziet.
Le Congrès national est le point culminant de l’année où nous pouvons démontrer et
Le nodig
Congrès
est lelespoint
de l’année
où hier
nousop
pouvons
démontrer manier
et
Ik
allenational
maatschappijen
en culminant
schutters
daarom
uit om
een constructieve
promouvoir
notre
sport,
valeurs
et la tradition.
promouvoir
notre sport, les valeurs et la tradition.
aan
mee te werken.
La procession et l’hommage floral avec des bannières historiques, la statue en argent de
La procession
l’hommage
floral avec des bannières historiques, la statue en argent de
Met
sportieve et
groeten,
Saint-Sébastien
en
sont la preuve.
Saint-Sébastien en sont la preuve.
Marc
De nombreuses
Bruyne
Dans de
communes et villes, nos sociétés sont les plus anciennes, sinon le club
Dans
de
nombreuses
communes
et villes,
sont
plus ans
anciennes,
sinon le de
club
le plus ancien de la commune.
Malgré
lesnos
âgessociétés
bénis de
400les
à 500
et une richesse
Nationaal Voorzitter
le plus ancien
de la commune.
Malgré
les âges
depas
400connus
à 500 ans
unepartie
richesse
de
traditions
et valeurs,
nos sociétés
sont moins
oubénis
même
dansetune
de notre
traditions et valeurs, nos sociétés sont moins ou même pas connus dans une partie de notre
communauté.
communauté.
Je pense en particulier à la jeune génération. Même si nous portons nos traditions et les
Je
pensed'une
en particulier
à laprimordiale,
jeune génération.
si nousavec
portons
nos traditions
et les les
valeurs
importance
le tir à Même
l’arc a évolué
le temps.
Nous utilisons
valeurs d'une importance primordiale, le tir à l’arc a évolué avec le temps. Nous utilisons les
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KNBBW
Voorwoord van onze nationaal voorzitter,
dernières technologies, dede
nouveaux
méthodes
par lequel le tir à l'arc est un
heermatériaux
Marc etDe
Bruyne.
sport moderne et contemporain. Avec le respect pour toutes les valeurs démocratiques,
idéologiques et philosophiques existantes, sans distinction entre la personne, le sexe, la
culture ou l'origine.
Beste schuttersvrienden,

Ceci, combiné avec une véritable amitié et camaraderie, fait que notre sport est un sport
Met veel plezier stel ik u de nieuwe Schuttersgids voor.
attrayant et précieux qui peut être pratiqué par tous, du plus jeunes au plus agés. Promouvoir
Wat maanden en zelfs jaren geleden begon als een ambitieus,
notre sport de tir à l'arc a été et reste une priorité absolue.
misschien onhaalbaar idee, is nu werkelijkheid geworden.
Nous sommes donc très fiers et satisfaits que le 95e Congrès national peut avoir lieu ici à
Onze schuttersmaatschappijen en leden een digitaal platform
Merksplas et que nous pouvons placer notre merveilleux sport dans l'intérêt.
aanbieden waarop ze volledig gratis schietingen kunnen
publiceren
diequi
ook
altijd
en overal
kunnen
raadplegen.
Monsieur le bourgmestre, au nom
de tous en
ceux
sont
présents,
je veux
vous
remercier
Vele mensen
spendeerden achter de schermen uren aan
une fois de plus pour votre coopération
apprécié.
voorbereiden en vergaderen om dit doel te kunnen bereiken.
Pour commémorer le 95e Congrès national, KNBBW vous donne ce souvenir.
Daarom mijn grootste dank aan alle vrijwilligers die hier
belangeloos aan hebben meegewerkt.
Toegegeven,
na een moeizame
ditleteam
heel hard nationale
gewerkt
Monsieur le bourgmestre
puis-jestart,
vouswordt
invitereràdoor
signer
livre nog
d’or steeds
de la fédération
om
het gewenste
serviceniveau
te bereiken.
We kunnen
dus gerust stellen dat binnen de
comme
souvenir permanent
à notre
95e Congrès
national.
KNBBW een nieuwe mijlpaal bereikt is.
Je vous remercie beaucoup.
De digitalisering is ingezet, wat in de huidige maatschappij nodig is.
We zijn ons er van bewust dat deze nieuwe Schuttersgids voor heel wat mensen een
aanpassing zal zijn.
Toch zijn we er van overtuigd dat dit met de nodige begeleiding geen onoverkoombare
hindernis zal zijn.
We geloven steevast dat we met deze aanpak een eigentijdse en moderne look kunnen
geven aan onze traditionele sport en dat we op deze manier de toekomst van het
handboogschieten op de staande wip kunnen verzekeren.
We zullen ook onze website verder blijven uitbouwen, zodat we op een transparante en
directe wijze met onze maatschappijen kunnen communiceren.
Verder hopen we van ons digitaal platform een werktool te maken die aan alle noden
voorziet.
Ik nodig alle maatschappijen en schutters daarom uit om hier op een constructieve manier
aan mee te werken.
Met sportieve groeten,
Marc De Bruyne
Nationaal Voorzitter
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Voorwoord van onze nationaal voorzitter,
Schietingen
tot
en met
6 april 2018
de heer
Marc
De Bruyne.
VR

Gent Ware Vrienden - Avondschieting
Beste schuttersvrienden,
Goed verwarmde kantine en terras

Met Kippebil
veel plezier
stel ik+ubrood
de nieuwe
Tijdens de schieting:
+ perziken
6 euro,Schuttersgids voor.
maanden
geleden begon als een ambitieus,
kan op voorhandWat
besteld
wordenen
viazelfs
Marcjaren
Goedertier.
Wip 1: 2 Hoge 8 euro
- 4 Zijden
6 euro - 4idee,
Kallen
euro
- 36 Kleine vogels
2 euro misschien
onhaalbaar
is 4nu
werkelijkheid
geworden.
MAA
6 Kleine vogels consumptie - 16 Primes 2 kippebillen
schuttersmaatschappijen en leden een digitaal platform
23
Wip 2: Idem wip Onze
1
ze wip
volledig gratis schietingen kunnen
Boven het getal 2aanbieden
vogels vanwaarop
2 euro per
en die
ook2altijd
overal kunnen
raadplegen.
19u00
Inleg volw 8 europubliceren
- Jeugd 4 euro
- Terug
euro en
- Berekend
op 40 schutters
Leebeekstraat 2,9052
Zwijnaarde
- Marc Goedertier
Vele mensen
spendeerden
achter0487518775
de schermen uren aan
voorbereiden en vergaderen om dit doel te kunnen bereiken.
Daarom
mijn grootste dank aan alle vrijwilligers die hier
Beveren Toren
- Bassevelde
VR
aan
hebben
meegewerkt.
Wip 1: 2 Hoge 10belangeloos
euro - 4 Zijden
7 euro
- 4 Kallen
5 euro - 30 Kleine vogels 3 euro MAA
6 Primes 3 euro gratis
Toegegeven, na een moeizame start, wordt er door dit team nog steeds heel hard gewerkt
23
Wip 2: Idem wip 1
om het
gewenste
serviceniveau
te bereiken.
We kunnen
dusop
gerust
stellen dat binnen de
14u30
Inleg
volw 7,50 euro
- Terug 3 euro
- Berekend
54 schutters
KNBBW een nieuwe
mijlpaal bereikt
is. 9120 Beveren-Waas - 0477776912
Glazenleeuwstraat
134a,
De digitalisering is ingezet, wat in de huidige maatschappij nodig is.
We zijnZAons er van
bewust Toren
dat deze- Beveren
nieuwe Schuttersgids voor heel wat mensen een
Beveren
aanpassing zal zijn.
Wip 1: 2 Hoge 10 euro - 4 Zijden 7 euro - 4 Kallen 5 euro - 30 Kleine vogels 3 euro Toch MAA
zijn we er van
overtuigd
dit met de nodige begeleiding geen onoverkoombare
6 Primes
3 eurodat
gratis
hindernis
24 zal zijn.Wip 2: Idem wip 1
We geloven
dat we
met
deze
aanpak
een
eigentijdse
moderne look kunnen
14u30 steevast
Inleg volw
7,50
euro
- Terug
3 euro
- Berekend
op en
54 schutters
9120
- 0477776912
geven aan onze Glazenleeuwstraat
traditionele sport 134a,
en dat
we Beveren-Waas
op deze manier
de toekomst van het
handboogschieten op de staande wip kunnen verzekeren.

Putte - De Eendracht - Openingsschieting
ZA
We zullen ook onze website verder blijven uitbouwen, zodat we op een transparante en
MAA
Wip 1: 2 Hoge 10 euro - 4 Zijden 4 euro - 4 Kallen 4 euro - 30 Kleine vogels 3 euro
directe wijze met onze maatschappijen kunnen communiceren.
24
Wip 2 en wip 3: Idem wip 1
Verder hopen we van ons digitaal platform een werktool te maken die aan alle noden
14u00
Inleg volw 3,50 euro per wip - Terug 3 euro - Berekend op 52 schutters
voorziet.
Tinstraat, 2580 Putte - 0476502102
Ik nodig alle maatschappijen en schutters daarom uit om hier op een constructieve manier
aan mee te werken.
Sint-Amandsberg KHM - Immer vooruit
ZA
MAA
Wip 1: 2 Hoge 10 euro - 4 Zijden 7 euro - 4 Kallen 5 euro - 40 Kleine vogels 3 euro
Met sportieve
groeten,
24
Wip 2: Idem wip 1
Marc14u30
De BruyneInleg volw 7 euro - Terug 3 euro - Berekend op 54 schutters
St-Baafskouterstraat 15, 9040 Sint-Amandsberg BE - ADRIE
Nationaal Voorzitter
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ZA

Voorwoord van onze nationaal voorzitter,
heer Marc De Bruyne.
Ieper WTde
- Openingsschieting

MAA
24
14u30

ZA
MAA
24
14u00

ZA

Wip 1: 2 Hoge 9 euro - Derde hoge 5 euro nv - 4 Zijden 7 euro - 4 Kallen 5 euro - 30
Kleine vogels 2,50 euro - 35 Primes 2,50 euro
Wip 2: Idem wip Beste
1
schuttersvrienden,
Inleg volw 7 euro - Inleg jeugd 3,5 euro - Berekend op 65 schutters
Met veel plezier stel ik u de nieuwe Schuttersgids voor.
Onder de 70 schutters puntenschieting
Wat
maanden
en- 0497716617
zelfs jaren geleden begon als een ambitieus,
Seelbachdreef z/n,
8920
Zillebeke
misschien onhaalbaar idee, is nu werkelijkheid geworden.

Tubize - Beschrijfschieting
Onze schuttersmaatschappijen en leden een digitaal platform
Wip 1: 2 Hoge 10aanbieden
euro - 4 Zijden
7,50 ze
euro
- 4 Kallen
5 euro
- 34 Kleinekunnen
vogels 3
waarop
volledig
gratis
schietingen
euro - 10 Primes paaseieren - Voorlaatste vogel 5 euro - Laatste vogel 7 euro
publiceren en die ook altijd en overal kunnen raadplegen.
Wip 2: Idem wip 1
Vele mensen spendeerden achter de schermen uren aan
Inleg volw 7 euro - Terug 3 euro - Berekend op 60 schutters
voorbereiden en vergaderen om dit doel te kunnen bereiken.
Chemin Masart, 2480 Tubize - 0479925132
Daarom mijn grootste dank aan alle vrijwilligers die hier
belangeloos aan hebben meegewerkt.

Westdorpe - lamsvleesschieting

Toegegeven, na Wip
een1:
moeizame
start, wordt
er door
dit team
nog steeds
heel- 4hard
gewerkt
2 Hoge lamsvlees
+ 5 euro
- 4 Zijden
lamsvlees
+ 2,5 euro
Kallen
MAA
lamsvlees
- 20 Kleine
vogels 4 euro
- 10 Primes
- 6 aardappelen
( wip
om het gewenste
serviceniveau
te bereiken.
We kunnen
duslamsvlees
gerust stellen
dat binnen
de 2
uien
)
KNBBW een nieuwe mijlpaal bereikt is.
24
Wip
2 : Idemwat
wip in
1 (de
aardappelen
en uien NV ) nodig is.
De digitalisering
is ingezet,
huidige maatschappij
14u00
Inleg volw 9 euro - Jeugd 4,5 euro - Terug 4 euro - Berekend op 60 schutters
We zijn ons er van bewust dat deze nieuwe Schuttersgids voor heel wat mensen een
Molenstraat 7 te Westdorpe - tel : 0031628211694
aanpassing zal zijn.
Toch zijn we er van overtuigd dat dit met de nodige begeleiding geen onoverkoombare
Harelbeke SS - Openingsschieting - Stand Waregem
ZA
hindernis zal zijn.
Wip 1:dat
2 Hoge
10 euro
Zijden 7een
euro
- 4 Kallen 5en
euro
- 40 Kleine
2,5
MAA steevast
We geloven
we met
deze- 4aanpak
eigentijdse
moderne
lookvogels
kunnen
euro
geven aan onze traditionele sport en dat we op deze manier de toekomst van het
24
Wip 2: Idem wip 1
handboogschieten op de staande wip kunnen verzekeren.
14u30
Inleg volw 7,00 euro - Inleg jeugd 3,5 euro - Berekend op 50 schutters
Regenboogstadion
teblijven
Waregem
( Parking expo
) - tel
We zullen ook onze
website verder
uitbouwen,
zodatgratis
we op
een: 0473892544
transparante en
directe wijze met onze maatschappijen kunnen communiceren.
Wintam
Sint Sebastiaan
- Paasschieting
- 150
euro
VerderZA
hopen we
van ons digitaal
platform een
werktool te maken
die aan
alleGratis
noden
voorziet.
MAAalle maatschappijen
Wip 1 en wip 3en
: 2schutters
Hoge paashaas
1kg.uit- 4om
Zijdenlachhaas
- 4 Kallenmanier
zithaas
Ik nodig
daarom
hier op een 500gr.
constructieve
300gr.
25
Kleine
vogels
paaseieren
-15
kleine
vogels
3
euro
6
Primes
Drankbon
aan mee te werken.
Wip 2: 2 Hoge 12 euro - 4 Zijden 7 euro - 4 Kallen 5 euro - 40 Kleine vogels 3 euro 6 Primes Drankbon ( Drankbonnen worden NV - paaseieren vervallen op laatste
Met sportieve groeten,
geldvogel )
24
Marc14u00
De BruyneInleg volw 7,50 euro - Terug 3 euro - Berekend op 54 schutters
EG. De Blockstraat 54, 2880 Bornem - tel : 0485672143
Nationaal Voorzitter
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ZO
MAA

Voorwoord van onze nationaal voorzitter,
de heerKHM
Marc
De vooruit
Bruyne.
Sint-Amandsberg
- Immer

25
14u30

ZO

Wip 1: 2 Hoge 10 euro - 4 Zijden 7 euro - 4 Kallen 5 euro - 40 Kleine vogels 3 euro
Wip 2: Idem wip 1
Inleg volw 7 euroBeste
- Terug
3 euro - Berekend op 54 schutters
schuttersvrienden,
St-Baafskouterstraat 15, 9040 Sint-Amandsberg BE - ADRIE
Met veel plezier stel ik u de nieuwe Schuttersgids voor.
maanden en zelfs jaren geleden begon als een ambitieus,
BlankenbergeWat
- verjaardag
Rudy - carnaval prinsen 17 & 18
misschien onhaalbaar idee, is nu werkelijkheid geworden.

Blok van 13u tot 14 u, 2 euro inleg per wip,
Onze schuttersmaatschappijen
en leden
een digitaal
platform
wip 1 Prins Carnaval
Franky II - wip 2 Prins
Carnaval
Kevin
I.
aanbieden waarop ze volledig gratis schietingen kunnen
Prijs 25 euro per wip + trofee

publiceren
en2die
ook
overal8kunnen
Wip 1 Carnaval Prins
Franky II:
Hoge
10altijd
euro en
- 4 Zijden
euro - 4raadplegen.
Kallen 6 euro Vele
mensen
spendeerden
achter
de
schermen
uren aan
60 Kleine vogels 3 euro Wip 2 verjaardagvoorbereiden
Hoofdman Rudy
2 Hoge 6 euro
+ fles
- 4 Zijden
5 euro bereiken.
+ fles - 4
en:vergaderen
om
dit doel
te kunnen
Kallen 4 euro + fles
60
Kleine
vogels
1
euro
+
flesje
blauwe
vogels
3
euro
+
Daarom mijn grootste dank aan alle vrijwilligers die hier
25
shotje
belangeloos aan hebben meegewerkt.
Schieting begint stipt om 14u30
Toegegeven,
na Inleg
een moeizame
wordt
er door
dit3team
steedsop
heel
gewerkt
13u
volw 7 eurostart,
- jeugd
3,5 euro
- Terug
euro nog
- Berekend
54 hard
schutters
J.Vanmaerlantstraat
21, 8370 Blankenberge
- telgerust
: 050416045
om het gewenste
serviceniveau te bereiken.
We kunnen dus
stellen dat binnen de
KNBBW een nieuwe mijlpaal bereikt is.
De digitalisering
is ingezet, watWT
in de
huidige
nodig is.
Merendree
- 30
euromaatschappij
gratis
ZO
2 Hoge
10 euro
- 4 Zijden
7 euro
- 4 Kallen 5 euro
Kleine
3 euro
We zijn
ons er van
bewust
dat deze
nieuwe
Schuttersgids
voor- 40
heel
wat vogels
mensen
een - 10
MAA
kleine
vogels
3
euro
gratis
6
Primes
5kg.
Wortelen
aanpassing zal zijn.
MAA

25 we er van
Inlegovertuigd
volw 5 euro
3 euro
- Terug begeleiding
3 euro - Berekend
40 schutters
Toch zijn
dat- jeugd
dit met
de nodige
geenop
onoverkoombare
14 u zal zijn.Biezenstraat , 9850 Merendree, tel : 0473920488
hindernis

We geloven steevast dat we met deze aanpak een eigentijdse en moderne look kunnen
geven aan onze traditionele sport en dat we op deze manier de toekomst van het
Koewacht
- Azaleaschieting
ZO
handboogschieten
op de staande
wip kunnen verzekeren.
2
Hoge
10
euro
+
Azalea
- 4 Zijden 7 euro + Azalea - 4 Kallen 4 euro + Azalea - 30
MAA ook onze website verder blijven
We zullen
uitbouwen,
Kleine vogels 3 euro - 10 Primes
Azalea zodat we op een transparante en
directe25
wijze metWip
onze
maatschappijen
kunnen
2: Idem
wip 1 - De azalea's
zijncommuniceren.
gratis en worden niet verloot
Verder
hopen we
vanvolw
ons 7digitaal
platform
maken
die aan
noden
14u30
Inleg
euro - Jeugd
3,50een
eurowerktool
- Terug 3 te
euro
- Berekend
opalle
54 schutters
Van Langenhovestraat 203 a, 9200 Dendermonde - 0495805472
voorziet.
Ik nodig alle maatschappijen en schutters daarom uit om hier op een constructieve manier
aan mee te werken.
Beerzel - Winterschieting
ZO
Met sportieve groeten,
MAA
Wip 1: 2 Hoge 10 euro - 4 Zijden 7 euro - 4 Kallen 4 euro - 30 Kleine vogels 3 euro
10 BruyneWip 2: Idem wip 1
Marc De
14u00
Inleg volw 7 euro - Terug 3 euro - Berekend op 52 schutters
Nationaal Voorzitter
Diepestraat, 2580 Beerzel BE - 0494394257 (Geert)
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KNBBW
ZO
MAA

Voorwoord van onze nationaal voorzitter,
de heerKHM
Marc
De vooruit
Bruyne.
Sint-Amandsberg
- Immer

25
14u30

ZO
MAA
25
14u00

ZO
MAA

Wip 1: 2 Hoge 10 euro - 4 Zijden 7 euro - 4 Kallen 5 euro - 40 Kleine vogels 3 euro
Wip 2: Idem wip 1
Inleg volw 7 euroBeste
- Terug
3 euro - Berekend op 54 schutters
schuttersvrienden,
St-Baafskouterstraat 15, 9040 Sint-Amandsberg BE - ADRIE
Met veel plezier stel ik u de nieuwe Schuttersgids voor.
en zelfs jaren geleden begon als een ambitieus,
Kluisbergen -Wat
De maanden
vrije schutters
misschien onhaalbaar idee, is nu werkelijkheid geworden.
Wip 1: 2 Hoge 10 euro - 4 Zijden 7 euro - 4 Kallen 5 euro - 40 Kleine vogels 3 euro
Wip 2: Idem wip Onze
1
schuttersmaatschappijen en leden een digitaal platform
Inleg volw 7 euroaanbieden
- Jeugd 3,50waarop
euro - Terug
3 eurogratis
- Berekend
op 54 schutters
ze volledig
schietingen
kunnen
Parklaan, 9690 Kluisbergen
0473932324
publiceren en die ook altijd en overal kunnen raadplegen.
Vele mensen spendeerden achter de schermen uren aan

Haasrode - Congres
KNVBH
voorbereiden
en vergaderen om dit doel te kunnen bereiken.

Wip 1: 2 Hoge 10Daarom
euro - 4 mijn
Zijdengrootste
7 euro - dank
4 Kallen
5 euro
- 30 Kleine vogels
3 euro
aan
alle vrijwilligers
die hier
25
Wip 2: Idem wip belangeloos
1
aan hebben meegewerkt.
8 bondsprijzen per wip
Toegegeven,
een moeizame
wordt
er -door
dit team
steeds heel hard gewerkt
14u00 na Inleg
volw 7 eurostart,
- Terug
3 euro
Berekend
op 52nog
schutters
om het gewenste
serviceniveau
bereiken.
We kunnen dus gerust stellen dat binnen de
Milsestraat,
3053te
Haasrode
- 0477624544
KNBBW een nieuwe mijlpaal bereikt is.
De digitalisering
is ingezet,SS
wat
in de
huidige
maatschappij
nodig
is. wip
Melsele
- 15
zakjes
paaseieren
gratis
per
ZO
We zijn ons er van
dat10
deze
Schuttersgids
voor5 heel
een 3 euro Wipbewust
1: 2 Hoge
euronieuwe
- 4 Zijden
7 euro - 4 Kallen
euro wat
- 30 mensen
Kleine vogels
MAA
15 Kleine Vogels paaseieren nv
aanpassing zal zijn.
25 we er van
Wipovertuigd
2 en wip 3:dat
Idem
Toch zijn
ditwip
met1 de nodige begeleiding geen onoverkoombare
14u30zal zijn.
Inleg volw 10,50 euro - Jeugd 5 euro - Terug 3 euro - Berekend op 54 schutters
hindernis
Sportcentrum
Melsele,
Melsele
- 0498192634
We geloven steevast
dat we met
deze9120
aanpak
een eigentijdse
en moderne look kunnen
geven aan onze traditionele sport en dat we op deze manier de toekomst van het
Dendermonde
Gillis WT
ZO
handboogschieten
op de staande Sint
wip kunnen
verzekeren.

Verjaardagsschieting Martine Thienpondt & Violetta Hendrickx

We zullen ook onze website verder blijven uitbouwen, zodat we op een transparante en
Wip 1: 2 Hoge 13 euro - 4 Zijden 8 euro - 4 Kallen 6 euro - 36 Kleine vogels 4 euro MAA
directe
wijze met12onze
maatschappijen
Kleine
Vogels 3 euro kunnen communiceren.
Verder25
hopen we
van2:ons
Wip
Idemdigitaal
wip 1 platform een werktool te maken die aan alle noden
voorziet.
14u30
Inleg volw 7 euro - Jeugd 3,5 euro - Terug 3 euro - Berekend op 54 schutters
Ik nodig alle maatschappijen
en schutters
daarom uit om- 0473380656
hier op een constructieve manier
Vanlangenhovestraat,
9200 Dendermonde
aan mee te werken.

Sint-Amandsberg KHM - Immer vooruit
MA
Met sportieve groeten,
MAA
Wip 1: 2 Hoge 10 euro - 4 Zijden 7 euro - 4 Kallen 5 euro - 40 Kleine vogels 3 euro
Marc De
26 BruyneWip 2: Idem wip 1
14u30
Inleg volw 7 euro - Terug 3 euro - Berekend op 54 schutters
Nationaal Voorzitter
St-Baafskouterstraat 15, 9040 Sint-Amandsberg BE - ADRIE
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SCHUTTERSGIDS
MA

Voorwoord van onze nationaal voorzitter,
heer
Marc De Bruyne.
Beverende
Toren
- Beveren

MAA
26
14u00

MA
MAA
26
14u30

MA

Wip 1: 2 Hoge 10 euro - 4 Zijden 7 euro - 4 Kallen 5 euro - 30 Kleine vogels 3 euro 6 Primes 3 euro gratis
Wip 2: Idem wip Beste
1
schuttersvrienden,
Inleg volw 7,50 euro - Terug 3 euro - Berekend op 54 schutters
Met
veel9120
plezier
stel ik u de-nieuwe
Schuttersgids voor.
Glazenleeuwstraat
134a,
Beveren-Waas
0477776912
Wat maanden en zelfs jaren geleden begon als een ambitieus,
onhaalbaar
idee,op
is nu
werkelijkheid
Stekene - Demisschien
Eendracht
- Schieting
3 wippen
- 90 geworden.
euro gratis
Vanaf 65 schutters
op 3schuttersmaatschappijen
wippen, bij minder op 2 wippen
meteen
60 euro
gratisplatform
Onze
en leden
digitaal
Wip 1: 2 Hoge 10 euro - 4 Zijden 7 euro - 4 Kallen 5 euro - 30 Kleine vogels 3 euro aanbieden waarop ze volledig gratis schietingen kunnen
6 Hoeken 2 consumptiebonnen gratis - 10 Pimes 3 euro gratis
publiceren en die ook altijd en overal kunnen raadplegen.
Wip 2 en wip 3: Idem wip 1
de schermen
aan
Inleg volw 10,50 Vele
euro mensen
- Jeugd 5 spendeerden
euro - Terug 3 achter
euro - Berekend
op 54uren
schutters
voorbereiden
en vergaderen om dit doel te kunnen bereiken.
Brugstraat 33,9190
Stekene - 0478749512
Daarom mijn grootste dank aan alle vrijwilligers die hier
aan hebben meegewerkt.
Zeveneken - belangeloos
Beschrijfschieting

Toegegeven,
na een moeizame start, wordt er door dit team nog steeds heel hard gewerkt
MAA
Wip
1: 2 Hoge 11 te
euro
- 4 Zijden
7 euro
- 4 Kallen
5 eurostellen
- 36 Kleine
euro
om het gewenste
serviceniveau
bereiken.
We
kunnen
dus gerust
dat vogels
binnen3 de
26
Wip 2: Idem wip 1
KNBBW een nieuwe mijlpaal bereikt is.
14u30
Inleg volw 7 euro - Jeugd 3,50 euro - Terug 3 euro - Berekend op 54 schutters
De digitalisering is ingezet, wat in de huidige maatschappij nodig is.
Zevenekendorp 112, 9080 Zeveneken - 0485713066
We zijn ons er van bewust dat deze nieuwe Schuttersgids voor heel wat mensen een
aanpassing zal zijn.
Sint-Amandsberg KHM - Immer vooruit
WO
Toch zijn we er van overtuigd dat dit met de nodige begeleiding geen onoverkoombare
MAA
Wip 1: 2 Hoge 10 euro - 4 Zijden 7 euro - 4 Kallen 5 euro - 40 Kleine vogels 3 euro
hindernis zal zijn.
28
Wip 2: Idem wip 1
We geloven steevast dat we met deze aanpak een eigentijdse en moderne look kunnen
14u30
Inleg volw 7 euro - Terug 3 euro - Berekend op 54 schutters
geven aan onze traditionele sport en dat we op deze manier de toekomst van het
St-Baafskouterstraat 15, 9040 Sint-Amandsberg BE - ADRIE
handboogschieten op de staande wip kunnen verzekeren.

Lochristi
SSverder
- Beschrijfschieting
60weeuro
gratis
WO ook onze
We zullen
website
blijven uitbouwen,met
zodat
op een
transparante en
directe
wijze metWip
onze
1: 2maatschappijen
Hoge 10 euro - 4kunnen
Zijden 7 communiceren.
euro - 4 Kallen 5 euro - 30 Kleine vogels 3 euro MAA
10
Primes
3
euro
Verder hopen we van ons digitaal platform een werktool te maken die aan alle noden
28
Wip 2: Idem wip 1
voorziet.
14u00
Inleg volw 7 euro
- Terug 3 euro
- Berekend
54 op
schutters
Ik nodig
alle maatschappijen
en schutters
daarom
uit omop
hier
een constructieve manier
Bosdreef 57, 9080 Lochtisti - 0496507916
aan mee te werken.
Met sportieve
groeten,
Meelberg Paal - Paasschieting
WO
Marc MAA
De BruyneWip 1: 2 Hoge paashaas twv 17 euro - 1 Hoge 10 euro nv - 4 Zijden paashaas twv7
euro - 4 Kallen paashen twv 5 euro - 36 Kleine vogels paasei twv 3,50 euro
Nationaal Voorzitter
Wip 2: 2 Hoge 10 euro - 1 Hoge 10 euro nv - 4 Zijden 6 euro - 4 Kallen 4 euro - 36
28
14u00

Kleine vogels 2,50 euro
Inleg volw 6 euro - Terug 2,50 euro - Berekend op 50 schutters
Sint-Sebastiaanstraat 23, 3583 Paal - 011434609
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KNBBW
DO

Voorwoord van onze nationaal voorzitter,
heer
MarcMartine
De Bruyne.
Beverende
Toren
- Uitbaters
en Benny, 150 euro gratis

MAA
29
14u30

VR

Wip 1: 2 Hoge 10+2 euro - 4 Zijden 7+2 euro - 4 Kallen 5+2 euro - 30 Kleine vogels
3 euro - 15 Primes 3 euro - 3de Hoge 10 euro
Wip 2: Idem wip Beste
1
schuttersvrienden,
Inleg volw 7,50 euro - Terug 3 euro - Berekend op 54 schutters
Met
veel9120
plezier
stel ik u deBE
nieuwe
Schuttersgids voor.
Glazenleeuwstraat
134a,
Beveren-Waas
- 0477776912
Wat maanden en zelfs jaren geleden begon als een ambitieus,
misschien
onhaalbaar idee, is nu werkelijkheid geworden.
Beveren Toren
- Beveren

Wip 1: 2 Hoge 10Onze
euro schuttersmaatschappijen
- 4 Zijden 7 euro - 4 Kallen 5en
euro
- 30een
Kleine
vogelsplatform
3 euro leden
digitaal
6 Primes 3 euro gratis
aanbieden waarop ze volledig gratis schietingen kunnen
30
Wip 2: Idem wip 1
publiceren en die ook altijd en overal kunnen raadplegen.
19u30
Inleg volw 7,50 euro - Terug 3 euro - Berekend op 54 schutters
Vele mensen spendeerden achter de schermen uren aan
Glazenleeuwstraat 134a, 9120 Beveren-Waas - 0477776912
voorbereiden en vergaderen om dit doel te kunnen bereiken.
Daarom mijn grootste dank aan alle vrijwilligers die hier
Rotselaar - De Vrede
VR
belangeloos aan hebben meegewerkt.
Wip
1:
2
Hoge
12
euro - 4 Zijden 10 euro - 4 Kallen 8 euro - 30 Kleine vogels 3,50
MAA
+ zakje paaseieren
Toegegeven, na euro
een moeizame
start, wordt er door dit team nog steeds heel hard gewerkt
Wip
2: Idem wip 1te bereiken. We kunnen dus gerust stellen dat binnen de
om het30gewenste
serviceniveau
14u00
Inleg
volw 7 euro
- Terug
KNBBW een nieuwe mijlpaal
bereikt
is. 3 euro - Berekend op 52 schutters
tem 14wat
jaarinbetaald
halve maatschappij
inleg wanneer nodig
ze een is.
vogel schieten
De digitaliseringJeugd
is ingezet,
de huidige
Provinciebaan, 3110 Rotselaar - 0468172043
We zijn ons er van bewust dat deze nieuwe Schuttersgids voor heel wat mensen een
aanpassing zal zijn.
Brakel
- Aanstellingsschieting
Gezels
ZA we er van
Toch zijn
overtuigd
dat dit met de nodigeDieter
begeleiding
geen onoverkoombare
Aanstelling secretaris digitale communicatie KNBBW
hindernis zal zijn.
Secretaris
Europees
Comité
We geloven steevast
dat we verslaggever
met deze aanpak
een eigentijdse
en moderne look kunnen
geven aan onze Wij
traditionele
sport en dat
we allen
op deze
manier
de toekomst
het
verwelkomen
jullie
vanaf
12u30
voor devan
receptie
handboogschieten
detent
staande
wipnaast
kunnen
verzekeren.
Er isop
een
voorzien
de schuttersstand
MAA

Schieten op brusselse panachen
We zullen ook onze website verder blijven uitbouwen, zodat we op een transparante en
Wip 1: 2 Hoge 15 euro - 4 Zijden 10 euro - 4 Kallen 7 euro - 30 Kleine vogels 3 euro
MAA
directe
wijze met onze maatschappijen kunnen communiceren.
- Kleine vogels 4 euro - 10 Primes gegraveerde bondsprijs twv 50 euro
Verder hopen we van ons digitaal platform een werktool te maken die aan alle noden
31
Wip 2: Idem wip 1
voorziet.
14u00
Inleg volw 7 euro - Terug 3 euro - Berekend op 52 schutters
Ik nodig alle maatschappijen
en 9660
schutters
daarom
om hier
op een constructieve manier
Jagersstraat 64A,
Brakel
- Dieteruit
Gezels
0473822575
aan mee te werken.

Merksplas - De Kunstvrienden - Verjaardag Gunter Verwerft
ZA
Met sportieve
groeten,
Wip 1: 2 Hoge 12 euro - 4 Zijden 9 euro - 4 Kallen 6 euro - 30 Kleine vogels 5 euro
MAA
Marc De Bruyne- 6 Primes surprise - 3de Hoge surprise
31
Wip 2 en wip 3: Idem wip 1
Nationaal Voorzitter
14u00
Inleg volw 7 euro - Jeugd 3 euro - Terug 3 euro - Berekend op 50 schutters
Molenzijde 143, 2330 Merksplas - 0496874790
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SCHUTTERSGIDS
ZA

Voorwoord van onze nationaal voorzitter,
de SS
heer Marc De Bruyne.
Nieuwpoort

MAA
31
14u30

ZA
MAA

Wip 1: 2 Hoge 9 euro - 1 Hoge 5 nv - 4 Zijden 7 euro - 4 Kallen 5 euro - 65 Kleine
vogels 2,50 euro
Wip 2: Idem wip Beste
1 (onder
de 70 schutters puntenschieting)
schuttersvrienden,
Inleg volw 7 euro - Jeugd 3,5 euro - Berekend op 65 schutters
veelNieuwpoort
plezier stel- ik
u de nieuwe Schuttersgids voor.
BrugsesteenwegMet
9, 8620
0495818140
Wat maanden en zelfs jaren geleden begon als een ambitieus,
misschien onhaalbaar idee, is nu werkelijkheid geworden.
Heule SS

Onze schuttersmaatschappijen en leden een digitaal platform
aanbieden waarop ze volledig gratis schietingen kunnen
Inleg volw 7 euro - Jeugd 3,5 euro - Terug 2,50 euro - Berekend op 65 schutters
publiceren en die ook altijd en overal kunnen raadplegen.
Terrein Sint Katherina, Kuurne - 0498449427
Vele mensen spendeerden achter de schermen uren aan
voorbereiden en vergaderen om dit doel te kunnen bereiken.
Schriek
ZA
Daarom mijn grootste dank aan alle vrijwilligers die hier
MAA
Wip 1: 2 Hoge 10 euro - 4 Zijden 7 euro - 4 Kallen 4 euro - 30 Kleine vogels 3 euro
belangeloos aan hebben meegewerkt.
31
Wip 2, wip 3 en wip 4: Idem wip 1
14u00 na Inleg
volw 14 euro
- Terug
3 euro
- Berekend
op 52
schutters
Toegegeven,
een moeizame
start,
wordt
er door
dit team
nog
steeds heel hard gewerkt
Pastoor
Mellaertsstraat
AchterWe
de kerk,
2220dus
Heist-op-den-Berg
- 0472975377
om het gewenste
serviceniveau
te bereiken.
kunnen
gerust stellen dat
binnen de
KNBBW een nieuwe mijlpaal bereikt is.
De
Scheldezonen
Beschrijfschieting
ZA
De digitalisering
is ingezet,
wat in de -huidige
maatschappij nodig is.
MAA
Wipbewust
1: 2 Hoge
euronieuwe
- 4 Zijden
7 euro - 4 Kallen
euro wat
- 36 mensen
Kleine vogels
We zijn
ons er van
dat10
deze
Schuttersgids
voor5 heel
een 3 euro
31 zal zijn.
Wip 2: Idem wip 1
aanpassing
14u00
Inleg
volw 7 euro
3 euro
- Berekend
op 54 schutters
Toch zijn we er van overtuigd
dat- Terug
dit met
de nodige
begeleiding
geen onoverkoombare
Vanlangenhovestraat,
9200
Dendermonde
0495805472
hindernis zal zijn.
31
14u30

We geloven steevast dat we met deze aanpak een eigentijdse en moderne look kunnen
geven ZA
aan onze Lembeke
traditionele sport en dat we op deze manier de toekomst van het
MAA
Wip
1: 2deHoge
10 euro
Zijden 7verzekeren.
euro - 4 Kallen 5 euro - 40 Kleine vogels 3 euro
handboogschieten op
staande
wip- 4
kunnen
31
Wip 2: Idem wip 1
We zullen
verder
blijven
op een op
transparante
14u00ook onze
Inlegwebsite
volw 7 euro
- Jeugd
3,5 uitbouwen,
euro - Terug zodat
3 euro we
- Berekend
54 schuttersen
directe wijze metDorp
onze
maatschappijen
kunnen communiceren.
achter
nr 33, 9971 Lembeke
Verder hopen we van ons digitaal platform een werktool te maken die aan alle noden
voorziet.
Axel - Ons vermaak - Vleesschieting
ZA
Ik nodig alle maatschappijen
schutters
daarom
uit- om
hier 5op
een- 30
constructieve
Wip 1: 2 Hoge en
10 euro
- 4 Zijden
7 euro
4 Kallen
euro
Kleine vogelsmanier
3 euro MAA
10
Primes
vlees
aan mee te werken.
31
Wip 2: Idem wip 1
Met sportieve
groeten,
14u30
Inleg volw 7 euro - Terug 3 euro - Berekend op 54 schutters
2 open wippen en 1 open blokwip. Er wordt bij elke schieting op 1 blok geschoten.
Marc De Bruyne
3 schoten per schieting. Inleg € 1,00. Inleg wordt per schieting over afgeschoten
blokken verdeeld. Laatste schieting seizoen afkampen: 1e prijs € 150,00 en 2e prijs
Nationaal Voorzitter
€ 50,00. Inleg is inclusief blok.
Boslaan, Axel NL - 0031651281102
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KNBBW
ZA

Voorwoord van onze nationaal voorzitter,
De Bruyne.
Leerbeekde
St. heer
Pieter - Marc
Paasschieting

MAA
31
14u00

ZA
MAA
31

Wip 1: 2 Hoge 10 euro + paarseieren - 4 Zijden 7,50 euro + paaseieren - 4 Kallen 5
euro + paaseieren - 28 Kleine vogels 3 euro - 10 Kleine vogels paaseieren gratis Voorlaatste vogelBeste
7 euro
- Laatste vogel 7 euro
schuttersvrienden,
Wip 2: Idem wip 1
veel3,50
plezier
ik u 3deeuro
nieuwe
Schuttersgids
voor.
Inleg volw 7 euroMet
- Jeugd
eurostel
- Terug
- Berekend
op 54 schutters
Wat
maanden
zelfs jaren geleden begon als een ambitieus,
Kwadebeekstraat,
1755
Leerbeeken- 0497317953
misschien onhaalbaar idee, is nu werkelijkheid geworden.

Beveren Toren
- GAAT
NIET DOOR
Onze
schuttersmaatschappijen
en leden een digitaal platform

aanbieden waarop ze volledig gratis schietingen kunnen
publiceren en die ook altijd en overal kunnen raadplegen.
Vele mensen spendeerden achter de schermen uren aan
voorbereiden en vergaderen om dit doel te kunnen bereiken.
Daarom mijn grootste dank aan alle vrijwilligers die hier
Staden SS - Openingsschieting
ZO
belangeloos aan hebben meegewerkt.
Wip
1:
2
Hoge
10
euro - 4 Zijden 7 euro - 4 Kallen 5 euro - 60 Kleine vogels 2,50
APR
Toegegeven, na euro
een moeizame start, wordt er door dit team nog steeds heel hard gewerkt
Wip
2: Idem wip 1te bereiken. We kunnen dus gerust stellen dat binnen de
om het1gewenste
serviceniveau
Gratis
10 vogels
elk een
KNBBW een nieuwe mijlpaal
bereikt
is. zakje chocolade eieren
14u00
Gratis
3de enwat
4deintop
5 euromaatschappij nodig is.
De digitalisering
is ingezet,
deelk
huidige
Inleg volw 7 euro - Jeugd 3,50 euro tot 10 jaar gratis - Terug 2,50 euro - Berekend
We zijn ons er van bewust dat deze nieuwe Schuttersgids voor heel wat mensen een
op 60 schutters
aanpassing zal zijn.
Brugestraat 41, 8840 Staden - 0476347736
Toch zijn we er van overtuigd dat dit met de nodige begeleiding geen onoverkoombare
hindernis zal zijn.
Oosteeklo KMH De Eendracht - Beschrijfschieting
ZO
We geloven steevast dat we met deze aanpak een eigentijdse en moderne look kunnen
30 euro gratis per wip - gratis wordt verloot
geven aan onze traditionele sport en dat we op deze manier de toekomst van het
Wip 1: 2 Hoge 10 euro - 4 Zijden 7 euro - 4 Kallen 4 euro - 30 Kleine vogels 3 euro APR
handboogschieten
op de staande wip kunnen verzekeren.
10 Primes 3 euro gratis
1 ook onze
Wip 2:
Idem wip
1 blijven uitbouwen, zodat we op een transparante en
We zullen
website
verder
14u30
volw
7 euro - Jeugd 3,50
eurocommuniceren.
- Terug 3 euro - Berekend op 50 schutters
directe
wijze metInleg
onze
maatschappijen
kunnen
Oosteeklo-dorp
73,
9968
Oosteeklo
- 0496387427
Verder hopen we van ons digitaal platform een werktool
te maken die aan alle noden
voorziet.
Haasrode KMW
De Verendigde
Geburen
ZOalle maatschappijen
Ik nodig
en schutters
daarom uit om
hier op een constructieve manier
Wip
1:
2
Hoge
10
euro
4
Zijden
7
euro
4
Kallen
5 euro - 30 Kleine vogels 3 euro aan mee
APRte werken.
10 Primes 3 euro gratis
Met sportieve
groeten,
1
Wip 2: Idem wip 1
14u00
Inleg volw 7 euro - Terug 3 euro - Berekend op 52 schutters
Marc De Bruyne
Milsestraat, 3053 Haasrode - 0477624544
Nationaal Voorzitter
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SCHUTTERSGIDS
MA

Voorwoord van onze nationaal voorzitter,
de heer
Marc De Bruyne.
Oud-Heusden
K. St.-Willibordusgilde
- Grote prijs Frederix

APR

2
14u00

MA

350 euro gratis

Wip 1: 2 Hoge 10 euro - 4 Zijden 6 euro - 4 Kallen 4 euro - 30 Kleine vogels 2,50
Beste schuttersvrienden,
euro - 20 Kleine vogels
5 euro
Beste schutter 2de, 3de, 4de ronde voor twee wippen samen
Met veel plezier stel ik u de nieuwe Schuttersgids voor.
1ste prijs aandenken + 50 euro - 2de prijs 30 euro - 3de prijs 20 euro
Wat maanden en zelfs jaren geleden begon als een ambitieus,
Wip 2: Idem wip 1
onhaalbaar
idee, isopnu
geworden.
Inleg volw 5 euromisschien
- Terug 2,50
euro - Berekend
50werkelijkheid
schutters
Voortstraat 29, 3550
(Limburg) - 0499843662
OnzeHeusden
schuttersmaatschappijen
en leden een digitaal platform
aanbieden waarop ze volledig gratis schietingen kunnen

Merksem - Huldeschieting
publiceren en dieMarleen
ook altijd Prins
en overal kunnen raadplegen.
Dameskampioen
KNBBW
2017 - +- 450
euro
gratis uren aan
Vele mensen
spendeerden
achter
de schermen

vergaderen
om 7diteuro
doel
kunnen
bereiken.
Wip 1: 2 Hoge 10voorbereiden
euro - 1 Hoge en
stofzuiger
- 4 Zijden
- 4teKallen
4 euro
- 30
Kleine vogels 3 euro
- Eerste
40grootste
vogels +1dank
euro aan alle vrijwilligers die hier
Daarom
mijn
Wip 2: 2 Hoge 8 euro
1
Hoge
airfryer
4
Zijden
6 euro - 4 Kallen 4 euro - 80 Kleine
belangeloos aan hebben meegewerkt.
2
vogels 2 euro - Gratis wip
2 Hoge 10start,
euro -wordt
1 Hogeerstofzuiger
4 Zijden
euro - 4heel
Kallen
4 euro
- 30
Toegegeven, na Wip
een3:
moeizame
door dit -team
nog7 steeds
hard
gewerkt
Kleine
vogels
3
euro
Eerste
40
vogels
+1
euro
om het gewenste serviceniveau te bereiken. We kunnen dus gerust stellen dat binnen de
Wip 4 (Dit is een liggende wip!): 2 Hoge surprise - 4 Zijden surprise - 60 Kleine
KNBBW een nieuwe mijlpaal bereikt is.
vogels paaseieren
De digitalisering
is ingezet,
de huidige
nodig
is.
13u30
Inleg
volw 9 wat
euroin
- Terug
3 euro maatschappij
- Berekend op 52
schutters
We zijn ons er van bewust dat deze nieuwe Schuttersgids voor heel wat mensen een
Inleg is 9 euro voor de 4 wippen - Jeugd betaald per wip waar ze een vogel
aanpassing zal zijn.
schieten voor wip 1 + 3 + 4 - 2e wip is volledig gratis en al het geld word verloot Toch zijn we er van
overtuigd
dat dit met
de nodige
geen onoverkoombare
vogels
van de liggende
wip worden
ook begeleiding
verloot
hindernis zal zijn.Terlindenhofstraat 265, 2170 Merksem - 0475286581
We geloven steevast dat we met deze aanpak een eigentijdse en moderne look kunnen
SS sport
- Beschrijfschieting
60 de
euro
gratis van
+ bierbonnen
geven aan onze Gavere
traditionele
en dat we op dezemet
manier
toekomst
het
handboogschieten
staande wip kunnen
verzekeren.
en op
30de
wintergroenten
gratis
MA
APR

Wip 1: 2 Hoge 10 euro - 4 Zijden 7 euro - 4 Kallen 5 euro - 40 Kleine vogels 3 euro APR ook onze
We zullen
website verder blijven uitbouwen, zodat we op een transparante en
6 Primes bierbonnen - 15 Primes wintergroenten
directe wijze met onze maatschappijen kunnen communiceren.
2
Wip 2: Idem wip 1
Verder
hopen
we
vanvolw
ons 7digitaal
platform
maken
die aan
noden
14u30
Inleg
euro - Jeugd
3,50een
eurowerktool
- Terug 3 te
euro
- Berekend
opalle
54 schutters
voorziet.
Sportdreef, 9890 Gavere - 0496307876
Ik nodig alle maatschappijen en schutters daarom uit om hier op een constructieve manier
aan mee te werken.
Met sportieve groeten,
Marc De Bruyne
Nationaal Voorzitter
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KNBBW
MA

Voorwoord van onze nationaal voorzitter,
Marc
De Bruyne.
Ledegemde
SS -heer
Grote prijs
cycloon

APR
2
14u30

MA
APR
2
14u30

Wip 1: 2 Hoge fles champagne - 4 Zijden 7 euro - 4 Kallen 5 euro - 45 Kleine vogels
2,5 euro
Wip 2: Idem wip Beste
1
schuttersvrienden,
Inleg volw 7 euro - Jeugd tem 14 jaar 3,50 euro - Berekend op 55 schutters
Met
veelLedegem
plezier stel
ik u de nieuwe Schuttersgids voor.
St.-Pieterstraat 11,
8880
- 0494687823
Wat maanden en zelfs jaren geleden begon als een ambitieus,
misschien
onhaalbaar idee, is op
nu werkelijkheid
geworden.
Kallo-Sas K.H.G.
- Jaarmarktschieting
3 wippen met
gratis
Wip 1: 2 Hoge 10Onze
euro schuttersmaatschappijen
- 4 Zijden 7 euro - 4 Kallen 5en
euro
- 30een
Kleine
vogelsplatform
30 euro
leden
digitaal
- 10 vogels gratisaanbieden
verrassing waarop ze volledig gratis schietingen kunnen
Wip 2 en wip 3: Idem wip 1
publiceren en die ook altijd en overal kunnen raadplegen.
Inleg volw 10,50 euro - Terug 3 euro - Berekend op 54 schutters
Vele mensen spendeerden achter de schermen uren aan
Aandacht: Onze schutterstand is langs de normale weg bereikbaar
voorbereiden en vergaderen om dit doel te kunnen bereiken.
Kapeldijk (ingang Electrabel), 9120 Kallo (Beveren-Waas) - 0495345428
Daarom mijn grootste dank aan alle vrijwilligers die hier
belangeloos aan hebben meegewerkt.

Baardegem De Vonkisten - Beschrijfschieting
MA
Toegegeven,
na Wip
een1:
moeizame
er 7door
steeds
heel hard
gewerkt
2 Hoge 10start,
euro -wordt
4 Zijden
eurodit
- 4team
Kallennog
5 euro
- 40 Kleine
vogels
3 euro APR
6 Primes
bierbonnen
- 15 Primes
om het gewenste
serviceniveau
te bereiken.
Wewintergroenten
kunnen dus gerust stellen dat binnen de
2
Wip
2:
Idem
wip
1
KNBBW een nieuwe mijlpaal bereikt is.
14u30
Inleg
volw 7 wat
euroin
- Jeugd
4 euromaatschappij
- Terug 3 euro nodig
- Berekend
De digitalisering
is ingezet,
de huidige
is. op 56 schutters
Vanaf 80 schutters op 3 wippen met dezelfde inleg en verdeling
We zijn ons er van bewust dat deze nieuwe Schuttersgids voor heel wat mensen een
Opwijkstraat 10, 9310 Baardegem - 0476283282 - 0475516238
aanpassing zal zijn.
Toch zijn we er van overtuigd dat dit met de nodige begeleiding geen onoverkoombare
WO zal zijn.Lendelede SS - Beschrijfschieting
hindernis
Wip 1:dat
2 Hoge
10 euro
Zijden 7een
euro
- 4 Kallen 5en
euro
- 50 Kleine
2,50
We geloven
we met
deze- 4aanpak
eigentijdse
moderne
lookvogels
kunnen
APR steevast
euro
geven aan onze traditionele sport en dat we op deze manier de toekomst van het
4
Wip 2: Idem wip 1
handboogschieten
opvolw
de staande
wip kunnen
verzekeren.
Inleg
7 euro - Jeugd
tem 14 jaar
3,5 euro - Terug 2,5 euro - Berekend op 55
14u30
schutters
We zullen ook onze website verder blijven uitbouwen, zodat we op een transparante en
Kwadestraat 2, 8860 Lendelede - 0479890316
directe wijze met onze maatschappijen kunnen communiceren.
Verder hopen we van ons digitaal platform een werktool te maken die aan alle noden
Zeveneken - Beschrijfschieting
WO
voorziet.
APR
Wip 1: 2 Hoge 11 euro - 4 Zijden 7 euro - 4 Kallen 5 euro - 36 Kleine vogels 3 euro
Ik nodig alle maatschappijen en schutters daarom uit om hier op een constructieve manier
4
Wip 2: Idem wip 1
aan mee te werken.
Inleg volw 7 euro - Jeugd tem 14 jaar 3,5 euro - Terug 3 euro - Berekend op 54
14u30
schutters
Met sportieve
groeten,
Zeveneken-Dorp 112, 9080 Zeveneken - 0485713066
Marc De Bruyne
Nationaal Voorzitter
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SCHUTTERSGIDS
DO
APR
5

Voorwoord van onze nationaal voorzitter,
heer Marc op
De3 wippen
Bruyne.
Kallo-Sasde
- Kermisschieting

14u30

DO
APR
5
14u30

Wip 1: 2 Hoge 10 euro - 4 Zijden 7 euro - 4 Kallen 5 euro - 36 Kleine vogels 3 euro
Wip 2: 2 Hoge 10 euro - 4 Kallen 5 euro - 36 Kleine vogels 3 euro
Wip 3: 2 Hoge 10Beste
euro -schuttersvrienden,
4 Zijden 7 euro - 4 Kallen 5 euro - 36 Kleine vogels 3 euro
Inleg volw 10,5 euro - Terug 3 euro - Berekend op 54 schutters
veel plezier
u de nieuwe Schuttersgids
Kapeldijk (ingangMet
Electrabel),
9120stel
Kalloik(Beveren-Waas)
- 0495345428voor.
Wat maanden en zelfs jaren geleden begon als een ambitieus,
misschien
onhaalbaar idee, is nu werkelijkheid geworden.
Mariakerke SS
- Beschrijfschieting
Wip 1: 2 Hoge 10Onze
euro schuttersmaatschappijen
- 4 Zijden 7 euro - 4 Kallen 5en
euro
- 44een
Kleine
vogelsplatform
3 euro
leden
digitaal

aanbieden waarop ze volledig gratis schietingen kunnen
Inleg volw 5 euro - Terug 3 euro - Berekend op 40 schutters
publiceren en die ook altijd en overal kunnen raadplegen.
Mariakerkplein 9, 9030 Mariakerke - 0479267743
Vele mensen spendeerden achter de schermen uren aan
voorbereiden en vergaderen om dit doel te kunnen bereiken.
Sint JansteenDaarom
- Verjaardag
Marnic Mortier met 165 euro gratis
VR
mijn grootste dank aan alle vrijwilligers die hier
APR
Wip 1: 3 Hoge 10 euro - 4 Zijden 7 euro - 4 Kallen 5 euro - 45 Kleine vogels 3 euro
belangeloos aan hebben meegewerkt.
6
Wip 2 en wip 3: Idem wip 1
19u30 na Inleg
volw 10,5 euro
- Jeugd
euro
- Terug
3 euronog
- Berekend
op 54hard
schutters
Toegegeven,
een moeizame
start,
wordt5 er
door
dit team
steeds heel
gewerkt
Wilhelminastraat
74A,
Sint Jansteen
- 0622215071
- 0619571379
om het gewenste
serviceniveau te
bereiken.
We kunnen
dus gerust
stellen dat binnen de
KNBBW een nieuwe mijlpaal bereikt is.
De digitalisering is ingezet, wat in de huidige maatschappij nodig is.
We zijn ons er van bewust dat deze nieuwe Schuttersgids voor heel wat mensen een
aanpassing zal zijn.
Toch zijn we er van overtuigd dat dit met de nodige begeleiding geen onoverkoombare
hindernis zal zijn.
We geloven steevast dat we met deze aanpak een eigentijdse en moderne look kunnen
geven aan onze traditionele sport en dat we op deze manier de toekomst van het
handboogschieten op de staande wip kunnen verzekeren.
We zullen ook onze website verder blijven uitbouwen, zodat we op een transparante en
directe wijze met onze maatschappijen kunnen communiceren.
Verder hopen we van ons digitaal platform een werktool te maken die aan alle noden
voorziet.
Ik nodig alle maatschappijen en schutters daarom uit om hier op een constructieve manier
aan mee te werken.
Met sportieve groeten,
Marc De Bruyne
Nationaal Voorzitter
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KNBBW
Voorwoord van onze nationaal voorzitter,
Verslaggeving
Nationaal
de heer
Marc Decongres
Bruyne.KNBBW 2018
*deel 2*
Beste schuttersvrienden,

Opening door nationaal voorzitter,
Met veel plezier stel ik u de nieuwe Schuttersgids voor.
de
heer Marc De Bruyne
Wat maanden en zelfs jaren geleden begon als een ambitieus,
misschien onhaalbaar idee, is nu werkelijkheid geworden.
Onze schuttersmaatschappijen en leden een digitaal platform
aanbieden
waarop ze volledig gratis schietingen kunnen
Beste
congressisten,
publiceren en die ook altijd en overal kunnen raadplegen.
Vele mensen spendeerden achter de schermen uren aan
voorbereiden
om heten
dit doel
kunnen
bereiken.
Graag
wil ik jullieen
vanvergaderen
harte welkom
optehet
95e Nationaal
Daarom mijn grootste dank aan alle vrijwilligers die hier
Congres.
belangeloos aan hebben meegewerkt.
Welkom ook aan de afvaardiging van de Nederlandse federatie
Toegegeven, na een moeizame
start,
wordtvan
er haar
door voorzitter
dit team nog
heel
hard Maar
gewerkt
onder
leiding
dhr.steeds
Wim de
Keijzer.
zeker
om het gewenste serviceniveau
te
bereiken.
We
kunnen
dus
gerust
stellen
dat
binnen
de
en vast ook aan de afvaardiging van meer dan 200 bij de
KNBBW een nieuwe mijlpaalNationale
bereikt is. Bond aangesloten maatschappijen. Jullie talrijke
De digitalisering
is ingezet,
wateninwaardering
de huidige aan
maatschappij
nodigmaatschappij
is.
opkomst
is een blijk
van dank
de inrichtende
van Merksplas
We
zijn
ons
er
van
bewust
dat
deze
nieuwe
Schuttersgids
voor
heel
wat
mensen
De Kunstvrienden en aan de leden van het Nationaal Bestuur. Ik wil dan ook van een
de
aanpassing
zal
zijn.
gelegenheid gebruik maken om alle leden van het Nationaal Bestuur te bedanken voor de
Toch zijn
we er van overtuigd
datinspanningen
dit met de nodige
onoverkoombare
goede
samenwerking
en de vele
die zijbegeleiding
leveren om geen
samen
met onze
hindernis
zal
zijn.
maatschappijen onze mooie sport te laten bloeien en groeien.
We geloven steevast dat we met deze aanpak een eigentijdse en moderne look kunnen
Graag
ik mijtraditionele
ook tot allesport
voorzitters,
zaakgelastigden
en de
bestuursleden
van
onze
geven richt
aan onze
en dat we
op deze manier
toekomst van
het
schuttersmaatschappijen
hen te
bedanken
voor het vele werk dat zij verrichten in hun
handboogschieten op de om
staande
wip
kunnen verzekeren.
eigen maatschappij, maar zeker ook voor de goede samenwerking met het Nationaal
We zullen ook onze website verder blijven uitbouwen, zodat we op een transparante en
Bestuur.
directe wijze met onze maatschappijen kunnen communiceren.
Vandaag
de dag,
allesdigitaal
zo bereikbaar
geworden
mogelijkheden
sport en
Verder hopen
we waar
van ons
platformiseen
werktoolentede
maken
die aan alleaan
noden
recreatie
voorziet. immens zijn, is het heel belangrijk dat wij allemaal samen op één lijn staan om onze
sport
de alle
mooie
toekomst te kunnen
gevendaarom
die ze verdient.
Ik nodig
maatschappijen
en schutters
uit om hier op een constructieve manier
aan mee
te werken.
Deze
toekomst
verzekeren en hierbij onze maatschappijen helpen en ondersteunen , is voor
mij
voorzitter
één van de belangrijkste, zoniet de belangrijkste opdracht.
Metals
sportieve
groeten,
Marc De Bruyne
Nationaal Voorzitter
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SCHUTTERSGIDS
Voorwoord van onze nationaal voorzitter,
De Raad van Bestuur die voor
verslag zal
uitbrengen
de werking van het voorbije jaar
de uheer
Marc
De over
Bruyne.
en u een gedetailleerd overzicht zal geven over de activiteiten in 2017 is als volgt
samengesteld:
Beste schuttersvrienden,
Met veel plezier
stel ik
u deGoedertier
nieuwe Schuttersgids voor.
- Ondervoorzitter en Jeugdvoorzitter
De heer
Marc
Wat maanden en zelfs jaren geleden begon als een ambitieus,
- Secretaris-generaal
De heer Bram Uvyn
misschien onhaalbaar idee, is nu werkelijkheid geworden.
- Schatbewaarder

Mevrouw Maria Van den Heuvel
Onze schuttersmaatschappijen en leden een digitaal platform
aanbieden waarop
zeEric
volledig
gratis schietingen kunnen
- Secretaris-verslaggever
De heer
Van Neste
publiceren en die ook altijd en overal kunnen raadplegen.
- Secretaris-verzekeringen
De heer Georges Paryn
Vele mensen spendeerden achter de schermen uren aan
voorbereidenDe
enheer
vergaderen
om dit doel te kunnen bereiken.
- Secretaris-digitale communicatie
Dieter Gezels
Daarom mijn grootste dank aan alle vrijwilligers die hier
belangeloos aan hebben meegewerkt.

Het volledige verslag van dit congres zal gepubliceerd worden op onze website KNBBW.be
Toegegeven, na een moeizame start, wordt er door dit team nog steeds heel hard gewerkt
en zal eveneens opgenomen worden in ons nieuwe officieel orgaan “Schuttersgids”.
om het gewenste serviceniveau te bereiken. We kunnen dus gerust stellen dat binnen de
KNBBW een nieuwe mijlpaal bereikt is.
De digitalisering is ingezet, wat in de huidige maatschappij nodig is.
Bij de opening van het congres gaan onze gedachten ook even terug naar alle schutters en
We zijn ons er van bewust dat deze nieuwe Schuttersgids voor heel wat mensen een
familieleden die ons sinds het vorig congres zijn ontvallen.
aanpassing zal zijn.
Toch
zijn we er van
overtuigd
datdie
ditvan
metons
dezijn
nodige
begeleiding
onoverkoombare
Een opsomming
geven
van hen
heengegaan,
zougeen
te veel
tijd vergen en is
hindernis
zal
zijn.
jammer genoeg niet mogelijk. Sta mij toe dat ik alleen melding maak van de leden van het
We
geloven
steevast
dat
we met
aanpak
een personen:
eigentijdse en moderne look kunnen
Nationaal
Bestuur.
Het
betreft
dedeze
hierna
vermelde
geven aan onze traditionele sport en dat we op deze manier de toekomst van het
Hubert Kennis. Afgevaardigde sector 5 sinds 2010. Hij overleed op 28 mei 2017.
handboogschieten op de staande wip kunnen verzekeren.
José Lammertyn. Afgevaardigde sector 1 sinds 2012. Hij overleed op 26 juni 2017
We zullen ook onze website verder blijven uitbouwen, zodat we op een transparante en
directe
wijze
met onze
maatschappijen
kunnen
communiceren.
Victor Van
Bruyssel.
Afgevaardigde
sector
4 sinds
1998. Hij overleed op 11 november 2017.
Verder hopen we van ons digitaal platform een werktool te maken die aan alle noden
Jos Van der Stappen. Erevoorzitter sinds 2016 na een lange carrière die begon in 1964 als
voorziet.
afgevaardigde sector 5 en hulpsecretaris. En vanaf 1991 als voorzitter van de KNBBW.
Ik nodig alle maatschappijen en schutters daarom uit om hier op een constructieve manier
aan
mee te werken.
Jos overleed
op 24 november 2017.
Met
groeten,
Mag sportieve
ik u vragen
recht te staan en enkele ogenblikken de stilte te bewaren en even in
gedachte terug te gaan naar alle schutters en familieleden die wij voortaan moeten missen.
Marc De Bruyne
Graag breng ik jullie nu op de hoogte van de wijzigingen die er zich sinds het vorig congres
Nationaal Voorzitter
hebben voorgedaan in de samenstelling van het Nationaal Bestuur.
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KNBBW
De heer Joseph
Vangoethemvan
heeft onze
ontslag genomen
als schatbewaarder
en is opgenomen
Voorwoord
nationaal
voorzitter,
in
erecomité.
Hij wordt opgevolgd
door genomen
Mevr. Maria
Den Heuvel. en is opgenomen
Dehet
heer
Joseph Vangoethem
heeft ontslag
alsVan
schatbewaarder

de heer Marc De Bruyne.

in
hetheer
erecomité.
Hij wordt
opgevolgdSint-Sebastiaan
door Mevr. Maria
Van
Heuvel.Vergadering van 27
- De
Rudy Fabry
van Bassevelde
is op
deDen
Algemene
oktober
afgevaardigde
sector 2 met
een
van één jaar.
- De heer2017
Rudyaangesteld
Fabry van als
Bassevelde
Sint-Sebastiaan
is op
deproefperiode
Algemene Vergadering
van 27

Beste schuttersvrienden,
oktober
afgevaardigde
sector 2 met
een
van één jaar.
- De heer2017
Rudyaangesteld
Fabry van als
Bassevelde
Sint-Sebastiaan
is op
deproefperiode
Algemene Vergadering
van 27
oktober
afgevaardigde
sector
een
proefperiode
van één
jaar.
Met veel
plezier
stel2 ikmet
de
nieuwe
Schuttersgids
voor.
- De heer2017
Rudyaangesteld
Fabry van als
Bassevelde
Sint-Sebastiaan
isu op
de
Algemene
Vergadering
van 27

Wat maanden
en zelfs
jaren
begon van
als een
2017
als afgevaardigde
sector
2 met
eengeleden
proefperiode
één ambitieus,
jaar. van
-oktober
De heren
Rafaangesteld
De Schampheleire
van Wichelen
Sint-Sebastiaan
en Raf De Vleeschouwer
misschien onhaalbaar idee, is nu werkelijkheid geworden.
Kallo
Vrij &Raf
Blij De
zijnSchampheleire
op de Algemene
van 27 oktoberen2017
definitief
aangesteld
- De heren
vanVergadering
Wichelen Sint-Sebastiaan
Raf De
Vleeschouwer
van
als
afgevaardigden
sector
3.
Onze Vergadering
schuttersmaatschappijen
en 2017
ledendefinitief
een digitaal
platform
Kallo Vrij & Blij zijn op de Algemene
van 27 oktober
aangesteld
waarop ze volledig gratis schietingen kunnen
sector
3. deaanbieden
-als
Deafgevaardigden
heer Eric Vanneste
is op
Algemene Vergadering van 20 januari definitief aangesteld
publiceren en die ook altijd en overal kunnen raadplegen.
als
- Desecretaris-verslaggever.
heer Eric Vanneste is op de Algemene Vergadering van 20 januari definitief aangesteld
Vele mensen spendeerden achter de schermen uren aan
als
secretaris-verslaggever.
- De heer Davy Vanneste van Kuurne
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is op de om
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van één
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De heer
Freddy
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van Duisburg
Sint-Katharina
isproefperiode
op de Algemene
Vergadering
van
januari
2018
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afgevaardigde
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5 met
een
proefperiode
van
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Toegegeven,
na
een
moeizamevan
start,
wordt erSint-Katharina
door
dit team
steeds
heel hard
gewerkt
- De20
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Freddy
Koekelbergh
Duisburg
isnog
op
de
Algemene
Vergadering

om
gewenste
serviceniveau
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We kunnen
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stellen dat binnen
de jaar.
van het
20 januari
2018
aangesteld als
afgevaardigde
sector dus
5 met
een proefperiode
van één
KNBBW een nieuwe mijlpaal bereikt is.
De digitalisering is ingezet, wat in de huidige maatschappij nodig is.
We
onsdeervoorzitter
van bewust
nieuwe Schuttersgids
heel wat mensen
eenpodium
Magzijn
ik nu
vandat
dedeze
maatschappij
Merksplas Devoor
Kunstvrienden
naar het
aanpassing
zal zijn.
vragen
het
diploma als
aan deze
organisatie
in ontvangst te
nemen.
Mag ik om
nu de
voorzitter
vanherinnering
de maatschappij
Merksplas
De Kunstvrienden
naar
het podium
Toch zijn we er van overtuigd dat dit met de nodige begeleiding geen onoverkoombare
vragen om het diploma als herinnering aan deze organisatie in ontvangst te nemen.
hindernis zal zijn.
We
geloven
steevast
datverleen
we metikdeze
aanpakaan
eensecretaris-verslaggever
eigentijdse en moderne
look
Dames
en heren,
straks
het woord
Eric
Vankunnen
Neste die
geven
aan
onze
traditionele
sport
en
dat
we
op
deze
manier
de
toekomst
van
het
de
verschillende
naar het
podium
vragen
om hun prijs in ontvangst
nemen.
Dames
en heren,winnaars
straks verleen
ik het
woordzal
aan
secretaris-verslaggever
Eric Vante
Neste
die
handboogschieten op de staande wip kunnen verzekeren.
de verschillende
winnaars
naar het
podium
zal vragen
prijs in ontvangst
nemen.
Maar
mag ik nu jullie
aandacht
vragen
om samen
naarom
hethun
jaaroverzicht
2017 te te
kijken
dat
We
zullen
ook
onze
website
verder
blijven
uitbouwen,
zodat
we
op
een
transparante
en
op
hetmag
scherm
geprojecteerd
worden.
Maar
ik nuzal
jullie
aandacht vragen
om samen naar het jaaroverzicht 2017 te kijken dat
directe wijze met onze maatschappijen kunnen communiceren.
op het scherm zal geprojecteerd worden.
Verder hopen we van ons digitaal platform een werktool te maken die aan alle noden
voorziet.
Ik nodig alle maatschappijen en schutters daarom uit om hier op een constructieve manier
aan mee te werken.
Chèrssportieve
congressistes,
Met
groeten,
Chèrs congressistes,
Marc De Bruyne
Je voudraisVoorzitter
vous souhaiter la bienvenue à notre 95 -ème Congrès National.
Nationaal
Je
voudraisaussi
vous àsouhaiter
la bienvenue
à notre 95
Congrès
Bienvenue
la délégation
de la fédération
des-ème
Pays-Bas
sousNational.
la direction du président
monsieur
Keijzer.
Mais certainement
bienvenue
aux délégations
des 200
BienvenueWim
aussiDe
à la
délégation
de la fédération
des Pays-Bas
sous la direction
dusociétés
président
affiliées.
monsieur Wim De Keijzer. Mais certainement bienvenue aux délégations des 200 sociétés
affiliées.
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Voorwoord van onze nationaal voorzitter,
Votre participation nombreuse
un signe
de remerciement
et de reconnaissance à la
de est
heer
Marc
De Bruyne.

société d'organisation de Merksplas De Kunstvrienden et les membres du Conseil national.
Je voudrais profité de cette occasion pour remercier tous les membres du Conseil national
schuttersvrienden,
pour la bonne coopération avecBeste
nos sociétés
et les efforts qu'ils font pour notre beau sport.
Metles
veel
plezier stel
ik u de
Schuttersgids
Je voudrais aussi me diriger à tous
présidents,
fondés
denieuwe
pouvoir
et membres voor.
de comité
Wat maanden
zelfs jaren
begon
een société,
ambitieus,
des sociétés fédérées pour les remercier
pour en
le travail
qu'ilsgeleden
font dans
leur als
propre
onhaalbaar
idee, isnational.
nu werkelijkheid geworden.
mais également pour la bonne misschien
coopération
avec le Conseil
schuttersmaatschappijen
leden een
digitaalsont
platform
Aujourd'hui, où tout est devenuOnze
si accessible
et les possibilités en
d'activités
sportives
waaroptous
ze volledig
gratis
schietingen
kunnen
immenses, il est très important aanbieden
que nous soyons
ensemble
sur une
ligne pour
donner
en dieetook
altijd
en overalnos
kunnen
raadplegen.
notre sport l'avenir qu'il mérite.publiceren
Assurer l'avenir
aider
et soutenir
sociétés,
est pour moi
mensenmission
spendeerden
achter
de schermen
uren aan
en tant que président, l'une desVele
principales
sinon la
mission
la plus importante.
voorbereiden en vergaderen om dit doel te kunnen bereiken.
Le Conseil d’administration qui vous donnera un compte rendu du fonctionnement de la
Daarom mijn grootste dank aan alle vrijwilligers die hier
Fédération National de l'année écoulée et qui vous donnera un aperçu détaillé des activités
belangeloos aan hebben meegewerkt.
planifiées en 2017 est composé comme suite:
Toegegeven, na een moeizame start, wordt er door dit team nog steeds heel hard gewerkt
om het gewenste serviceniveau te bereiken. We kunnen dus gerust stellen dat binnen de
KNBBW
een nieuwe
mijlpaal bereikt
is.
- Vice-président
et président
des jeunes
Monsieur Marc Goedertier
De digitalisering is ingezet, wat in de huidige maatschappij nodig is.
- Secrétaire-Général
Monsieur Bram Uvyn
We zijn ons er van bewust dat deze nieuwe Schuttersgids voor heel wat mensen een
aanpassing
- Trésorier zal zijn.
Madame Maria Van Den Heuvel
Toch zijn we er van overtuigd dat dit met de nodige begeleiding geen onoverkoombare
- Secrétaire- rapporteur
Monsieur Eric Vanneste
hindernis zal zijn.
We
geloven d’assurance
steevast dat we met deze aanpak
een eigentijdse
moderne look kunnen
- Secrétaire
Monsieur
Georgesen
Paryn
geven aan onze traditionele sport en dat we op deze manier de toekomst van het
- Secrétaire communication digitale
Monsieur Dieter Gezels
handboogschieten op de staande wip kunnen verzekeren.
We zullen ook onze website verder blijven uitbouwen, zodat we op een transparante en
directe wijze met onze maatschappijen kunnen communiceren.
Verder hopen we van ons digitaal platform een werktool te maken die aan alle noden
Le rapport de ce congrès sera complètement publié sur notre site web KNBBW.be et sera
voorziet.
également inclus dans notre nouvel organe officiel "Schuttersgids".
Ik nodig alle maatschappijen en schutters daarom uit om hier op een constructieve manier
aan mee te werken.
Met
sportievedu
groeten,
A l'ouverture
congrès, nos pensées vont aussi vers tous les archers et membres de leur
famille que nous avons perdus depuis le dernier congrès. Les citer tous n'est hélas pas
Marc De Bruyne
possible ; cela prendrait en effet trop de temps. Permettez-moi de ne mentionner que les
Nationaal
Voorzitter
membres de
la Fédération Nationale. Il s'agit des personnes suivantes:
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Hubert Kennis. Délégué du cinquième secteur depuis 2010. Il est décédé le 28 mai 2017
Voorwoord
van onze
voorzitter,
Hubert Kennis.
Délégué du cinquième
secteurnationaal
depuis 2010. Il est
décédé le 28 mai 2017
José
Lammertyn.
Délégué
du
premier secteur
depuis
IlIlest
Hubert
Kennis. Délégué
dude
cinquième
depuis
2010.
estdécédé
décédéle
le26
28juin
mai2017
2017
heersecteur
Marc
De2012.
Bruyne.
José Lammertyn. Délégué du premier secteur depuis 2012. Il est décédé le 26 juin 2017
Victor
Van Bruyssel.
Délégué
quatrième
secteur
depuis
Il est décédé
112017
novembre
José Lammertyn.
Délégué
du du
premier
secteur
depuis
2012.1998.
Il est décédé
le 26 le
juin
Victor Van Bruyssel. Délégué du quatrième secteur depuis 1998. Il est décédé le 11 novembre
2017
Victor Van Bruyssel. Délégué du quatrième secteur depuis 1998. Il est décédé le 11 novembre
2017
Beste schuttersvrienden,
Jos
Van der Stappen. Président d’honneur depuis 2016 après une longue carrière qui a
2017
Jos Van der en
Stappen.
Président
d’honneur
depuis
2016
une longue
carrière voor.
qui a
veel plezier
stel
ik
uaprès
de
nieuwe
Schuttersgids
commencé
1964 en
tant queMet
délégué
du
secteur
5 et
secrétaire
adjoint.
Jos Van der Stappen. Président d’honneur depuis 2016 après une longue carrière qui a
commencé en 1964 en tant queWat
délégué
du secteur
5 jaren
et secrétaire
maanden
en zelfs
geledenadjoint.
begon als een ambitieus,
Et
à partir de
de la
KNBBW.
est décédé
le 24 novembre 2017.
commencé
en1991
1964en
entant
tantque
queprésident
délégué du
secteur
5 etJos
secrétaire
adjoint.
misschien onhaalbaar idee, is nu werkelijkheid geworden.
Et à partir de 1991 en tant que président de la KNBBW. Jos est décédé le 24 novembre 2017.
Puis-je
vous
de vous
lever pourdeprésenter
quelques
de24
silence
en 2017.
Et à partir
dedemander
1991 en tant
que président
la KNBBW.
Jos est instants
décédé le
novembre
Onze schuttersmaatschappijen en leden een digitaal platform
Puis-je vous
demander
de vous
lever pourde
présenter
quelques
instants
de silence en
hommage
à tous
les archers
et membres
leur familles
qui nous
ont quittés.
ze quelques
volledig gratis
schietingen
Puis-je vous demander de vousaanbieden
lever pour waarop
présenter
instants
de silencekunnen
en
hommage à tous les archers et membres de leur familles qui nous ont quittés.
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tiens à vous
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maintenant
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composition
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enleur
die familles
ook altijd
overal
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maintenant
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composition
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National
ont
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congrès.
Vele
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spendeerden
achter
de schermen
uren aan
Je tiens à vous présenter maintenant les changements de la composition du Fédération
National qui ont eu lieu depuis voorbereiden
le dernier congrès.
en vergaderen om dit doel te kunnen bereiken.
-National
Monsieur
démissionné
en tant que trésorier et est inclus dans le
quiJoseph
ont euVangoethem
lieu depuis leadernier
congrès.
Daarom mijn grootste dank aan alle vrijwilligers die hier
- Monsieur
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et est inclus dans le
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d'honneur.
est remplacéa par
Madame Maria
Heuvel.
aanen
hebben
meegewerkt.
- Monsieur Joseph Vangoethembelangeloos
a démissionné
tant que
trésorier et est inclus dans le
comité d'honneur. Il est remplacé par Madame Maria Van Den Heuvel.
-comité
Monsieur
Rudy Fabry
la société
Saint-Sebastien
a été élu à l’Assemblée
d'honneur.
Il estde
remplacé
parBassevelde
Madame Maria
Van Den Heuvel.
Toegegeven, na een moeizame start, wordt er door dit team nog steeds heel hard gewerkt
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aanpassing
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de Eric
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Toch zijn we er van overtuigd dat dit met de nodige begeleiding geen onoverkoombare
- Monsieur
Eric Vanneste est nommé définitivement par l’assemblée générale du 20 janvier
comme
secrétaire-rapporteur.
hindernis
zijn.
- MonsieurzalEric
Vanneste est nommé définitivement par l’assemblée générale du 20 janvier
comme secrétaire-rapporteur.
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la société
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Saint-Katharina
été élu àlook
l’Assemblée
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deze aanpak
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- Monsieur Davy Vanneste de la société Kuurne Saint-Katharina a été élu à l’Assemblée
Générale du 20 janvier
2018
comme
secteur 1 avec une période d’essai d’un an.
handboogschieten
op de
staande
wipdélégué
kunnendu
verzekeren.
- Monsieur
Koekelbergh
de ladélégué
sociétédu
Duisburg
a étéd’essai
élu à d’un an.
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duFreddy
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secteurSaint-Katharina
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- Monsieur
Freddy
de blijven
la société
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a été
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comme
délégué
duzodat
secteur
avec
période
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onzeKoekelbergh
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en
- Monsieur Freddy Koekelbergh de la société Duisburg Saint-Katharina a été élu à
l’Assemblée
Générale
du
20
janvier
comme
délégué
du
secteur
5
avec
une
période
d’essai
d’un an.wijze met onze maatschappijen kunnen communiceren.
directe
l’Assemblée Générale du 20 janvier comme délégué du secteur 5 avec une période d’essai
d’un an.hopen we van ons digitaal platform een werktool te maken die aan alle noden
Verder
d’un an.
voorziet.
Puis-je
maintenanten
auschutters
présidentdaarom
de la société
Deconstructieve
Kuntsvrienden
de venir
Ik
nodigdemander
alle maatschappijen
uit omMerksplas
hier op een
manier
Puis-je
demander
maintenant
au
président
de
la
société
Merksplas
De
Kuntsvrienden
de
venir
me rejoindre
sur la scène pour recevoir le diplôme d’organisateur du 95ème Congrès
aan
mee te werken.
Puis-je demander maintenant au président de la société Merksplas De Kuntsvrienden de venir
me
rejoindre sur la scène pour recevoir le diplôme d’organisateur du 95ème Congrès
national.
Met
sportievesur
groeten,
me rejoindre
la scène pour recevoir le diplôme d’organisateur du 95ème Congrès
national.
national.
Marc De Bruyne
Mesdames et messieurs, bientôt je donne la parole à notre secrétaire-rapporteur Eric
Nationaal Voorzitter
Mesdamesqui
et demandera
messieurs, bientôt
je donne
la parole
secrétaire-rapporteur
Eric
Vanneste
les différents
gagnants
suràlanotre
scène
pour recevoir leur prix.
Mesdames et messieurs, bientôt je donne la parole à notre secrétaire-rapporteur Eric
Vanneste qui demandera les différents gagnants sur la scène pour recevoir leur prix.
Puis-je
vous
maintenant
votre
attention
regarder
le rapport
annuel
de 2017 qui
Vanneste
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demandera
les différents
gagnants
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scène pour
recevoir
leur prix.
Puis-je
vous sur
demander
sera
projeté
l'écran. maintenant votre attention à regarder le rapport annuel de 2017 qui
Puis-je vous demander maintenant votre attention à regarder le rapport annuel de 2017 qui
sera projeté sur l'écran.
sera projeté sur l'écran.
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Verslag
secretaris
verslaggever,
Voorwoord
vandoor
onze
nationaal
voorzitter,
Verslag
secretaris
de heer
De verslaggever,
Bruyne.
dedoor
heerMarc
Eric Van
Neste
de heer Eric Van Neste
Beste schuttersvrienden,
Beste congressisten,
Met veel plezier stel ik u de nieuwe Schuttersgids voor.
Beste congressisten,
Dames
en Heren,
Wat maanden
en zelfs jaren geleden begon als een ambitieus,
misschien
onhaalbaar idee, is nu werkelijkheid geworden.
Dames
en Heren,
Onze schuttersmaatschappijen en leden een digitaal platform
We beginnen dit verslag traditiegetrouw met een korte
aanbieden waarop ze volledig gratis schietingen kunnen
terugblik
op het
van het vorige jaar.
aan de
We
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metBedankt
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publiceren en die ook altijd en overal kunnen raadplegen.
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op 26demaart
maatschappij
van
De Parkschutters
voorbereiden en vergaderen om dit doel te kunnen bereiken.
2017.
organisatie
van het 94 ste congres, die doorging op 26 maart
Daarom mijn grootste dank aan alle vrijwilligers die hier
2017.
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er mede
voor
gezorgd
dat we kunnen stellen dat dit een
belangeloos
aan
hebben
meegewerkt.
goed
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was. hebben er mede voor gezorgd dat we kunnen stellen dat dit een
De
gemeente
de KNBBW
Toegegeven, na een moeizame start, wordt er door dit team nog steeds heel hard gewerkt
goed geslaagd congres was.
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voor de 95serviceniveau
ste editie vantehet
congresWe
van
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in de 4
om
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kunnen
dus gerust
stellen
dat binnen de
de jaar,
sector,
in Merksplas.
Vandaag
is deze
maatschappij
van
KNBBW
eenmeerbepaald
nieuwe
mijlpaal
bereikt
Dit
voor
de 95 ste
editie
van hetis.congres
van
de KNBBW;
werdende
wijorganisator
uitgenodigd
in dit
de 4
95ste
nationaal
congres.
De
digitalisering
is
ingezet,
wat
in
de
huidige
maatschappij
nodig
is.
de sector, meerbepaald in Merksplas. Vandaag is deze maatschappij de organisator van dit
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bewust dat deze nieuwe Schuttersgids voor heel wat mensen een
95ste
nationaal
congres.
Momenteel hebben wij de organisatoren bedankt met een ere-diploma. Dit als blijk van
aanpassing zal zijn.
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die de maatschappij
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De Kunstvrienden”
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Momenteel
hebben
wij de organisatoren
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ere-diploma.
Dit als blijk van
Toch zijn we er van overtuigd dat dit met de nodige begeleiding geen onoverkoombare
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optimaal kan
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voor deheeft
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die dedit
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Deverlopen.
Kunstvrienden” de
hindernis zal zijn.
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geliefde boogsport.
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die
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omop
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zullen Sylvain
ook onze
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blijven
uitbouwen,
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hetmedewerker
wit boekje zoals
Theo
Clauswebsite
de ontwerper
van de website
schutterskalender
van vroeger
aan
Ik nodig alle maatschappijen en schutters daarom uit om hier op een constructieve manier
die nieuwe
al vele jaren
verkrijgbaar
is.
de
website
de Schuttersgids
van de KNBBW en samensteller van het wit boekje zoals
aan mee te werken.
die al vele jaren verkrijgbaar is.
Luc Jans de man die al jarenlang de blokken maakt voor de nationale Keizerschieting
Met sportieve groeten,
plaatselijke
en jeugdschietingen
ook voor
het Europees
Luc
Jans de sectorkampioenschappen
man die al jarenlang de blokken
maakt voor deen
nationale
Keizerschieting
kampioenschap.
Marc
De Bruyne
plaatselijke
sectorkampioenschappen en jeugdschietingen en ook voor het Europees
kampioenschap.
Mag ik danVoorzitter
ook deze personen onder een daverend applaus op het podium vragen om een
Nationaal
geschenk
inook
ontvangst
te nemen.
Mag
ik dan
deze personen
onder een daverend applaus op het podium vragen om een
geschenk in ontvangst te nemen.
Zondag 28 mei was het terrein van de maatschappij “Woesten Sint.-Sebastiaan” de plaats
van
de koningen
en koninginnen;
ditde
met
één doel: de
felbegeerde
titel van “Keizer
Zondag
28 mei was
het terrein van
maatschappij
“Woesten
Sint.-Sebastiaan”
de van
plaats
van de koningen en koninginnen; dit met één doel: de felbegeerde titel van “Keizer van
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KNBBW
Voorwoord van onze nationaal voorzitter,
België 2017”. De uittredende
Kevin
Vanneste,
er samen met de voorzitter
dekeizer,
heer
Marc
Deheeft
Bruyne.

bestuursleden en de leden van zijn maatschappij voor gezorgd dat hun terrein omgetoverd
werd in een schitterende plaats om de vele schutters te ontvangen.
Beste schuttersvrienden,
Ook de weergoden waren hen goedgezind,
ook een stralende zon was van de partij. Zo
beloofde het een mooie dag te worden. Onder toezicht van de hoofdafgevaardigde en de
Met veel plezier stel ik u de nieuwe Schuttersgids voor.
andere afgevaardigden van de 1ste sector, waagden 108 koningen en koninginnen hun kans.
Wat maanden en zelfs jaren geleden begon als een ambitieus,
onhaalbaar
is nu werkelijkheid
geworden.
Dat er sterke deelnemers warenmisschien
bleek al vlug
want deidee,
keizersvogel
werd al kort
na de start
neergehaald door sommige deelnemers. Uiteindelijk,na de laatste pijl van de 108 ste
Onze schuttersmaatschappijen en leden een digitaal platform
deelnemer; waren er 12 koningen die er in geslaagd waren om de keizersvogel 1x neer te
aanbieden waarop ze volledig gratis schietingen kunnen
halen.
publiceren en die ook altijd en overal kunnen raadplegen.
mensen
spendeerden
achter de
schermen
uren aan
Een afkamping moest beslissenVele
wie de
nieuwe
keizer zou worden.
Onder
veel publieke
voorbereiden
en vergaderen om dit doel te kunnen bereiken.
belangstelling kon de spannende
finale beginnen.
Daarom mijn grootste dank aan alle vrijwilligers die hier
De 12 deelnemers konden de koningsvogel niet schieten in de 1ste afkamping, ze moesten
belangeloos aan hebben meegewerkt.
proberen de titel binnen te halen met een 2de kamping. Uiteindelijk was het Mijnck Filip van
Toegegeven,
een moeizame
start, wordt erindoor
dit team
nogneer
steeds
gewerkt
Menen die er na
in slaagde
om de keizersvogel
de tweede
ronde
te heel
halenhard
en de
om
het gewenste
serviceniveau
tenaar
bereiken.
We kunnen dus
gerust
stellen dat binnen de
felbegeerde
titel mee
kon nemen
de “Maatschappij
Menen
St.-Joris”.
KNBBW een nieuwe mijlpaal bereikt is.
De andere kampers waren:
De digitalisering is ingezet, wat in de huidige maatschappij nodig is.
We
zijn ons
er van
bewust SS
dat deze nieuwe Schuttersgids voor heel wat mensen een
o Callens
Eddy
Leupegem
aanpassing zal zijn.
o Strobbe Philippe Sint Denijs SS
Toch zijn we er van overtuigd dat dit met de nodige begeleiding geen onoverkoombare
hindernis
zijn. Brakel Ware Vrienden
o Martenszal
Sandy
We geloven steevast dat we met deze aanpak een eigentijdse en moderne look kunnen
o Van Landeghem Marc Haasdonk Dorp
geven aan onze traditionele sport en dat we op deze manier de toekomst van het
handboogschieten
op de
o
Klein Gerrit Wichelen
SSstaande wip kunnen verzekeren.
We
zullenArno
ook onze
website
o
Lasseel
Gavere
SS verder blijven uitbouwen, zodat we op een transparante en
directe wijze met onze maatschappijen kunnen communiceren.
o Willemaerts Robbie Bierbeek La Liberte
Verder hopen we van ons digitaal platform een werktool te maken die aan alle noden
voorziet.
o Vanhoudt Francois Heusden Hal
Ik nodig alle maatschappijen en schutters daarom uit om hier op een constructieve manier
o Vyncke Alain Heist Duinengalm
aan mee te werken.
o Lagey Luc Deurne De Arend
Met sportieve groeten,
o Verhasselt Patrick Baardegem De Vonckisten
Marc De Bruyne
Dames en heren, wij vragen onder uw applaus om meneer Filip De Mijnck van Menen St.Nationaal Voorzitter
Joris op het podium te verwelkomen als 90ste Keizer van de KNBBW.
Zondag 13 augustus, vond in Nederland de 67ste editie plaats van het Europees
Kampioenschap plaats op het terrein van de maatschappij van Aardenburg. De Belgische
ploeg begon met een score van 42 punten een mooie prestatie.
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SCHUTTERSGIDS
Voorwoord van onze nationaal voorzitter,
De Nederlandse ploeg starten
tweedeMarc
ploeg. Zij
een betere score met 45
de als
heer
Debehaalden
Bruyne.
punten.

De enthousiaste Franse ploeg wisten wat hen te doen stond: zij behaalden de eindscore van
Beste
schuttersvrienden,
44 punten. België behaalde de 3de
plaats
met zijn 42 punten. De beste schutters van de
Belgische ploeg waren: Kevin Mestdagh met 8 punten, Gustaaf Vlaminck met 6 punten en
Met veel plezier stel ik u de nieuwe Schuttersgids voor.
Kristel Leyssens met 4 punten.
Wat maanden en zelfs jaren geleden begon als een ambitieus,
onhaalbaar
is nu werkelijkheid
geworden.
Het eindresultaat: Op de eerstemisschien
plaats Nederland
metidee,
45 punten,
op de tweede
plaats
Frankrijk met 44 punten en op de derde plaats België met 42 punten.
Onze schuttersmaatschappijen en leden een digitaal platform
aanbieden waarop
ze volledig
gratis
kunnen
Voor het individuele Europees Kampioenschap
starte
Nederland
als schietingen
eerste en legden
de lat
publiceren
en die
ook altijd
en met
overal
kunnen
direct zeer hoog want de heer Gauwe
Patrick
slaagde
erin om
zijn
3 pijlenraadplegen.
tweemaal de
Vele
mensen
spendeerden
deen
schermen
urenschutters
aan
blokvogel neer te halen. Jammer
genoeg
slaagden
slechts achter
4 Franse
5 Belgische
voorbereiden
en vergaderen
doel te
kunnen
bereiken.
erin om blokvogel slechts eenmaal
naar beneden
te halen. om dit
Gauwe
Patrick
werd
mijn
grootste dank aan alle vrijwilligers die hier
gehuldigd als nieuwe Europees Daarom
Kampioen
2017.
belangeloos aan hebben meegewerkt.
De Belgische kampers waren: Verwerft Gunther van Tielen St.-Sebastiaan,
Claes Eric van
Toegegeven,
na
een
moeizame
start,
wordt
er
door
dit
team
nog
steeds
heel
hard gewerkt
Kampenhout Concordia , De Block Roel van Lint de Duivels ,
om het gewenste serviceniveau te bereiken. We kunnen dus gerust stellen dat binnen de
Corijn Bjorn van Munte Ons Vermaak, Callens Kim van Kluisbergen De Vrije Schutters.
KNBBW een nieuwe mijlpaal bereikt is.
De digitalisering
ingezet, en
wathet
in Europees
de huidigeKampioenschap
maatschappij nodig
Alle
titels werdenisverdeeld
werd is.
beëindigd. Afspraak voor
We
zijn
ons
er
van
bewust
dat
deze
nieuwe
Schuttersgids
voor
heel
wat mensen
de volgende editie van het Europees Kampioenschap op 18 en 19 augustus
2018een
te Lumbres,
aanpassing
zal
zijn.
Frankrijk.
Toch zijn we er van overtuigd dat dit met de nodige begeleiding geen onoverkoombare
Wij vragen uw applaus voor de deelnemers van de Belgische ploeg en hun ploegleider, Alain
hindernis zal zijn.
Vyncke voor hun schitterend resultaat.
We geloven steevast dat we met deze aanpak een eigentijdse en moderne look kunnen
geven aan
traditionele
we op deze
manier de toekomst
van het
Zondag
17 onze
september
2017, sport
werd en
hetdat
Nationaal
Kampioenschap
georganiseerd
in Asper. De
handboogschieten
op deS.S.,
staande
wip kunnen
verzekeren.
maatschappij
van Asper
de Belgische
Kampioen
van 2016, was voor het volgende jaar
organisator van dit kampioenschap.
We zullen ook onze website verder blijven uitbouwen, zodat we op een transparante en
directe
wijze
met onze
kunnen communiceren.
Om
08h30
moesten
allemaatschappijen
finalisten zich inschrijven
bij de Secretaris-Generaal om hun
Verder hopen
we van ons digitaal platform een werktool te maken die aan alle noden
deelname
te bevestigen.
voorziet.
Ik nodig alle maatschappijen en schutters daarom uit om hier op een constructieve manier
aan mee te werken.
Met sportieve groeten,
Marc De Bruyne
Nationaal Voorzitter
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KNBBW
Voorwoord van onze nationaal voorzitter,
Andere deelnemers aan het
en hun resultaat:
deBelgische
heerploegenkampioenschap
Marc De Bruyne.
• Zedelgem Willem Tell – 33 punten
• Middelkerke de Parkschutters
– 26schuttersvrienden,
punten
Beste
• Asper S.S. – 25 punten
• Wetteren S.S. – 22 punten
• Tubize S.S. – 19 punten

Met veel plezier stel ik u de nieuwe Schuttersgids voor.
Wat maanden en zelfs jaren geleden begon als een ambitieus,
misschien onhaalbaar idee, is nu werkelijkheid geworden.

Onze schuttersmaatschappijen en leden een digitaal platform
aanbieden waarop ze volledig gratis schietingen kunnen
publiceren en die ook altijd en overal kunnen raadplegen.
• Merendree Willem Tell – 17 punten
Vele mensen spendeerden achter de schermen uren aan
• Heusden Onze Lieve Vrouw –voorbereiden
17 punten en vergaderen om dit doel te kunnen bereiken.
mijn grootste dank aan alle vrijwilligers die hier
• Baardegem De Vonckisten – Daarom
14 punten
belangeloos aan hebben meegewerkt.
• Koersel de Eendracht – 10 punten
Toegegeven, na een moeizame start, wordt er door dit team nog steeds heel hard gewerkt
Wij vragen
op het serviceniveau
podium, onder
applaus,
dekunnen
nieuwedus
kampioenen
van België
voor de
de
om
het gewenste
teuw
bereiken.
We
gerust stellen
dat binnen
overhandiging van hun diploma en bijhorende prijzen; de ploeg van Zedelgem WT met Jary
KNBBW een nieuwe mijlpaal bereikt is.
Van Roye, Bjarne Vandevelde, Bram Desoete, Kevin Daeveloose en Djordy Van Roye.
De digitalisering is ingezet, wat in de huidige maatschappij nodig is.
We
zijn onsook
er van
bewust datploegen
deze nieuwe
Schuttersgids
voor heel wat mensen een
Wij vragen
de winnende
van hun
sector:
aanpassing zal zijn.
o Zedelgem Willem-Tell
Toch zijn we er van overtuigd dat dit met de nodige begeleiding geen onoverkoombare
hindernis
zal zijn.
o Asper St.-Sebastiaan
ploeg 4
We geloven steevast dat we met deze aanpak een eigentijdse en moderne look kunnen
o Wetteren SS
geven aan onze traditionele sport en dat we op deze manier de toekomst van het
handboogschieten
op de staande wip kunnen verzekeren.
o OLV Heusden
• Lokeren S.S. – 18 punten

We
zullenSt.-Sebastiaan
ook onze website
verder
o Tubize
(ploeg
4) blijven uitbouwen, zodat we op een transparante en
directe wijze met onze maatschappijen kunnen communiceren.
Ook de 2de beste ploeg van hun sector mogen hun prijs komen halen. Wij vragen een
Verder hopen we van ons digitaal platform een werktool te maken die aan alle noden
afvaardiging van de volgende ploegen op het podium:
voorziet.
Ik
nodig alle maatschappijen
en schutters daarom uit om hier op een constructieve manier
o Roeselaere
St Pieter
aan mee te werken.
o Asper SS Ploeg 2
Met sportieve groeten,
o Lokeren SS
Marc De Bruyne
o Geiteling SS
Nationaal Voorzitter
o Baardegem De Vonckisten(ploeg 3)
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Voorwoord van onze nationaal voorzitter,
Tenslotte hebben we ook de
de derde
plaatsMarc
in hun sector.
Wij vragen een afvaardiging van de
heer
De Bruyne.
volgende ploegen op het podium om hun prijs op te halen:

o Middelkerke De Parkschutters
Beste schuttersvrienden,
o Brakel De Ware Vrienden
Met veel plezier stel ik u de nieuwe Schuttersgids voor.
o Haasdonk Dorp
Wat maanden en zelfs jaren geleden begon als een ambitieus,
misschien onhaalbaar idee, is nu werkelijkheid geworden.
o Berkenbos Sint Martinus
Onze schuttersmaatschappijen en leden een digitaal platform
aanbieden waarop ze volledig gratis schietingen kunnen
Dezelfde dag had ook het individuele
kampioenschap
van België
plaats.
Er waren
15 dames
publiceren
en die ook altijd
en overal
kunnen
raadplegen.
in strijd voor de titel. Na de wedstrijd
kwam Marleen
Prins achter
van Mersem
S.S.als sterkste
Vele mensen
spendeerden
de schermen
uren aanuit de
bus en behaalde zo de titel vanvoorbereiden
Individueel Belgisch
Kampioene
2017.
Detetweede
was
en vergaderen
om dit
doel
kunnenplaats
bereiken.
voor Kim Callens en de derde plaats
voor
Leyssens
Sabrina.
Daarom
mijn
grootste
dank aan alle vrijwilligers die hier
belangeloos
aan hebben
meegewerkt.
Wij vragen onder uw applaus op
het podiumMarleen
Prins,
Kim Callens en Sabrina Leyssens
o Braine Le Chateau R.S.S.

om
hun prijs in
te nemen
sponsor
Joseph
Koekelbergh.
Toegegeven,
naontvangst
een moeizame
start,bij
wordt
er door
dit team
nog steeds heel hard gewerkt
om het gewenste
bereiken.
WeOok
kunnen
gerust
binnenvan
dede
Vervolgens
waren serviceniveau
de 25 mannenteaan
de beurt.
hier dus
waren
zeer stellen
sterke dat
schutters
KNBBW
nieuwe
mijlpaal
bereikt is.
partij
dieeen
er bij
elk schot
in slaagden
een vogel neer te halen. Na hun spannende afkamping
De
digitalisering
is
ingezet,
wat
in
de
huidige
maatschappij
nodig is. Belgisch Kampioen
kon Vermorgen Nicky van Waasmunster
S.S. de
titel van Individueel
We zijn halen.
ons er van bewust dat deze nieuwe Schuttersgids voor heel wat mensen een
binnen
aanpassing zal zijn.
De
2de
3de
werden behaald
door
schutters: geen onoverkoombare
Toch
zijnenwe
er plaats
van overtuigd
dat dit met
devolgende
nodige begeleiding
hindernis
zal plaats:
zijn. Sweertvaegher Wouter van Boezinge St. Joris
o
Op de 2de
We geloven steevast dat we met deze aanpak een eigentijdse en moderne look kunnen
o Op de 3de plaats: Callens Dirk van Kluisbergen de Vrije Schutters
geven aan onze traditionele sport en dat we op deze manier de toekomst van het
handboogschieten
opapplaus
de staande
wip kunnen
verzekeren.
Wij
vragen onder uw
Vermorgen
Nicky,
Sweertvaegher Wouter en Callens Dirk
We
zullen
ook onze
website
blijven te
uitbouwen,
op het
podium
om hun
prijsverder
in ontvangst
nemen. zodat we op een transparante en
directe wijze met onze maatschappijen kunnen communiceren.
Met de uitreiking van deze laatste prijzen, kunnen we de terugblik op 2017 afsluiten. Ik dank
Verder hopen we van ons digitaal platform een werktool te maken die aan alle noden
u voor uw aandacht.
voorziet.
Ik nodig alle maatschappijen en schutters daarom uit om hier op een constructieve manier
aan mee te werken.
Met sportieve groeten,
Marc De Bruyne
Nationaal Voorzitter
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KNBBW
Voorwoord van onze nationaal voorzitter,
de heer Marc De Bruyne.
Beste schuttersvrienden,
Met veel plezier stel ik u de nieuwe Schuttersgids voor.
Wat maanden en zelfs jaren geleden begon als een ambitieus,
misschien onhaalbaar idee, is nu werkelijkheid geworden.
Onze schuttersmaatschappijen en leden een digitaal platform
aanbieden waarop ze volledig gratis schietingen kunnen
publiceren en die ook altijd en overal kunnen raadplegen.
Vele mensen spendeerden achter de schermen uren aan
voorbereiden en vergaderen om dit doel te kunnen bereiken.
Daarom mijn grootste dank aan alle vrijwilligers die hier
belangeloos aan hebben meegewerkt.
Toegegeven, na een moeizame start, wordt er door dit team nog steeds heel hard gewerkt
om het gewenste serviceniveau te bereiken. We kunnen dus gerust stellen dat binnen de
KNBBW een nieuwe mijlpaal bereikt is.
De digitalisering is ingezet, wat in de huidige maatschappij nodig is.
We zijn ons er van bewust dat deze nieuwe Schuttersgids voor heel wat mensen een
aanpassing zal zijn.
Toch zijn we er van overtuigd dat dit met de nodige begeleiding geen onoverkoombare
hindernis zal zijn.
We geloven steevast dat we met deze aanpak een eigentijdse en moderne look kunnen
geven aan onze traditionele sport en dat we op deze manier de toekomst van het
handboogschieten op de staande wip kunnen verzekeren.
We zullen ook onze website verder blijven uitbouwen, zodat we op een transparante en
directe wijze met onze maatschappijen kunnen communiceren.
Verder hopen we van ons digitaal platform een werktool te maken die aan alle noden
voorziet.
Ik nodig alle maatschappijen en schutters daarom uit om hier op een constructieve manier
aan mee te werken.
Met sportieve groeten,
Marc De Bruyne
Nationaal Voorzitter
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SCHUTTERSGIDS
Voorwoord van onze nationaal voorzitter,
de heer Marc De Bruyne.
Beste schuttersvrienden,
Met veel plezier stel ik u de nieuwe Schuttersgids voor.
Wat maanden en zelfs jaren geleden begon als een ambitieus,
misschien onhaalbaar idee, is nu werkelijkheid geworden.
Onze schuttersmaatschappijen en leden een digitaal platform
aanbieden waarop ze volledig gratis schietingen kunnen
publiceren en die ook altijd en overal kunnen raadplegen.
Vele mensen spendeerden achter de schermen uren aan
voorbereiden en vergaderen om dit doel te kunnen bereiken.
Daarom mijn grootste dank aan alle vrijwilligers die hier
belangeloos aan hebben meegewerkt.
Toegegeven, na een moeizame start, wordt er door dit team nog steeds heel hard gewerkt
om het gewenste serviceniveau te bereiken. We kunnen dus gerust stellen dat binnen de
KNBBW een nieuwe mijlpaal bereikt is.
De digitalisering is ingezet, wat in de huidige maatschappij nodig is.
We zijn ons er van bewust dat deze nieuwe Schuttersgids voor heel wat mensen een
aanpassing zal zijn.
Toch zijn we er van overtuigd dat dit met de nodige begeleiding geen onoverkoombare
hindernis zal zijn.
We geloven steevast dat we met deze aanpak een eigentijdse en moderne look kunnen
geven aan onze traditionele sport en dat we op deze manier de toekomst van het
handboogschieten op de staande wip kunnen verzekeren.
We zullen ook onze website verder blijven uitbouwen, zodat we op een transparante en
directe wijze met onze maatschappijen kunnen communiceren.
Verder hopen we van ons digitaal platform een werktool te maken die aan alle noden
voorziet.
Ik nodig alle maatschappijen en schutters daarom uit om hier op een constructieve manier
aan mee te werken.
Met sportieve groeten,
Marc De Bruyne
Nationaal Voorzitter
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