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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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Verslaggeving Nationaal congres KNBBW 2018 
*Laatste deel* 

Toespraak verzekeringen door secretaris verzekeringen, 
de heer George Pareyn. 

 

 

Beste congressisten, 

 

Hierbij het overzicht voor het jaar 2017 betreffende de 
ongevallen. 

Gedurende het jaar 2017 hebben 52 ongevallen plaats 
gehad, 39 ongevallen met lichamelijk letsel, 13 ongevallen 
met stoffelijke schade. Dit i s een stijging met 24 
ongevallen tegenover het jaar 2016. 

 

Tot op 31 december 2017 werd een bedrag van 6.544,59 euro uitgekeerd. De hoogste 
uitkering bedraagt 2.044,08 euro. Het grootste aantal ongevallen met lichamelijk letsel zijn 
pijlen op lichaamsdeel, voor de 13 ongevallen met stoffelijke schade noteren wij 7 maal pijl 
op auto. 

Voor een vlotte afhandeling van een ongeval moet U zorgen dat de aangifte correct en 
volledig is ingevuld.Voor een ongeval lmet lichamelijk letsel moet de afrekeningsstaat van de 
mutualiteit, de briefjes van de apothekerskosten en alle andere kosten opgestuurd worden 
naar Vlas. Voor ongevallen met stoffelijke schade dient U alle fakturen eveneens op te sturen. 
Neem van alle documenten een copie zodat U de afhandeling van uw ongeval kan opvolgen. 

Ik dank U voor uw aandacht en wens U nog een aangename dag en een goede thuiskomst.  
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Weekblad, 21 November 2017

MAY
05

JEUGDSCHIETING STADEN

jeugdkampioenschap (onder de reglementen van de knbbw) miniemen: van 6 tot  en met 10 jaar (geboren in 2012,
2011, 2010, 2009 en 2008) scholieren: van 11 tot  en met 14 jaar (geboren in: 2007, 2006, 2005 en 2004) juniores: van
15 tot  en met 18 jaar (geboren in: 2003, 2002, 2001 en 2000) inschrijven tussen 9u30 en 9u50. begin: om 

MAY
06

SECTORKAMPIOENSCHAP SECTOR 2

9u00 : merendree w.t . 1 9u25 : merendree w.t . 2 9u50 : merendree w.t . 3 10u15 : merendree w.t . 4 10u40 :brakel de ware
vrienden 1 11u05 : brakel de ware vrienden 2 11u30 : nevele khm s.s. 1 11u55 : nevele khm s.s. 2 12u20: kaprijke khm
s.s. 1 12u45 : kaprijke khm s.s. 2 13u10 : kaprijke khm s.s. 

MAY
06

SECTORKAMPIOENSCHAP 5DE SECTOR TE TUBIZE : DAG 1

8u35 : tubize 1 9u00 : tubize 2 9u25 : tubize 3 9u50 : tubize 4 10u15 : londerzeel 1 10u40 : londerzeel 2 11u05 :
galmaarden 1 11u30 : galmaarden 2 11u55 : pepingen 12u20 : kampenhout 12u45 : leerbeek 13u10 : meensel-
kiezegem 1 13u55 : meensel-kiezegem 2 afgevaardigden : jessica en joris

MAY
06

SECTOR 3 : SECTORIËLE AFKAMPING TE WETTEREN SS DAG 1

MAY
08

BONDSSCHIETING WOESTEN SS

MAY
11

JEUGDSCHIETING TERNEUZEN

jeugdkampioenschap (onder de reglementen van de knbbw) miniemen: van 6 tot  en met 10 jaar (geboren in 2012,
2011, 2010, 2009 en 2008) scholieren: van 11 tot  en met 14 jaar (geboren in: 2007, 2006, 2005 en 2004) juniores: van
15 tot  en met 18 jaar (geboren in: 2003, 2002, 2001 en 2000) inschrijven tussen 9u30 en 9u50. begin: om 

MAY
13

KEIZERSCHIETING VAN BELGIE 2018

EVENEMENTEN MAY 04, 2018 TOT MAY 25, 2018
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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 

 

 

MAY
13

NATIONALE KEIZERSCHIETING

vergeet je bondskaart  niet

MAY
20

SECTORKAMPIOENSCHAP SECTOR 2 ( 3DE DAG )

9u00 : mariakerke kssg 1 9u25 : mariakerke kssg 2 9u50 : mariakerke kssg 3 10u15 : merendree khm s.s. 1 10u40
:merendree khm s.s. 2 11u05 : bassevelde s.s. 1 11u30 : bassevelde s.s. 2 11u55 : bassevelde s.s. 3 12u20 : gavere s.s. 1
12u45 : gavere s.s. 2 13u10 : gavere s.s. 3 13u35 : gavere s.s. 

MAY
20

SECTORKAMPIOENSCHAP OLV GILDE HEUSDEN-ZOLDER SECTOR 4 : DAG 1

8u00 : olv heusden 1 8u25 : olv heusden 2 8u50 : ham 9u15 : tervant 1 9u40 : tervant 2 10u05 : meelberg 1 10u30
:meelberg 2 10u55 : geiteling 1 11u20 : geiteling 2 11u45 : geiteling 3 12u10 : paalstraat 1 12u35 : paalstraat 2 13u00 :
la renaissance 1 13u25 : la renaissance 2 13u50 : 

MAY
21

GENT WARE VRIENDEN JEUGDSCHIETING

44e jeugdkampioenschap 21e grote prijs et ienne pyfferoen stadhouder van de gilde en hoofdafgevaardigde iie sector
knbbw (onder de reglementen van de knbbw) miniemen: van 6 tot  en met 10 jaar (geboren in 2012, 2011, 2010, 2009
en 2008) scholieren: van 11 tot  en met 14 jaar (geboren in: 2007, 2006, 2005 en 2004) juniores: van 15 tot  en met 18 

SCHIETINGEN MAY 04, 2018 TOT MAY 25, 2018

VR 
MAY 

04

19.30 - 
23.30

PAALSTRAAT AVONDSCHIETING

Sint Janstraat 55, 3583 Paal BE

VR 
MAY 

04

19U30 -
23U30

HAASDONK DORP – AVONDSCHIETING OP 3 WIPPEN MET 6 HOEKEN GRATIS PER WIP

WIP 1: 2 Hoge 10 Euro - 4 Zijden 7 Euro - 4 Kallen 5 Euro - 30 Kleine Vogels 3 Euro - 6 Primes 3 Euro Grat is

WIP 2: 2 Hoge 10 Euro - 4 Zijden 7 Euro - 4 Kallen 5 Euro - 30 Kleine Vogels 3 Euro - 6 Primes 3 Euro Grat is

WIP 3: 2 Hoge 10 Euro - 4 Zijden 7 Euro - 4 Kallen 5 Euro - 30 Kleine Vogels 3 Euro - 6 Primes 3 Euro Grat is

Inleg Volw 10.5 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 5 Euro - Berekend Op 54 Schutters

Perstraat 29a, 9120 Haasdonk BE, 0478570078 (Erik Van Havere)

ZA 
MAY 

05

14U30 -
18U30

DE SCHELDEZONEN BESCHRIJFSCHIETING

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 Zijden 7 Euro - 4 Kallen 5 Euro - 36 Kleine Vogels 3 Euro

Inleg Volw 7 Euro - Terug 3 Euro - Berekend Op 54 Schutters

Van Langenhovestraat 203A, 9200 Dendermonde BE, 0495805472

ZA STADEN SINT SEBASTIAAN JEUGDSCHIETING
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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. 
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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. 
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voorziet. 
Ik nodig alle maatschappijen en schutters daarom uit om hier op een constructieve manier 
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Marc De Bruyne  
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MAY 
05

13U30 - 
18U

WIP 1: 2 Hoge 7 Euro - 4 Zijden 5 Euro - 4 Kallen 3 Euro - 36 Kleine Vogels 2 Euro

WIP 2: 2 Hoge 7 Euro - 4 Zijden 5 Euro - 4 Kallen 3 Euro - 36 Kleine Vogels 2 Euro

Inleg Volw 5 Euro - Terug 2 Euro - Inleg Jeugd 2,50 Euro - Berekend Op 56 Schutters - Opmerkingen Grat is

Geschonken Door KNBBW: 10 Primes Van 2 Euro Per Wip. Inleg Miniemen En Scholieren: 3.50 Euro

Bruggestraat 41, 8840 Staden BE, 0476 34 77 36

ZA 
MAY 

05

14U30 -
18U30

BESCHIJFSCHIETING ZATERDAG 5MEI LOTENHULLE

WIP 1: 1 Hoge 10€ - 1 Hoge 10€ - 2 Zijden 10€ - 2 Zijden 10€ - 2 Kallen 5€ 2 Kallen 5€ - 30 Kleine Vogels 3€ - 10

Primes 3€

WIP 2: 1 Hoge 10€ - 1 Hoge 10€ - 2 Zijden 7€ - 2 Zijden 7€ - 2 Kallen 5€ 2 Kallen 5€ - 30 Kleine Vogels 3€ - 10 Primes

3€

Inleg Volw 7 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 3.5 Euro - Berekend Op 54 Schutters

Breestraat 1, 9880 Lotenhulle BE, 0477/228677

ZA 
MAY 

05

14.00 - 
18.00

OLV HEUSDEN

Schaapsweg 81, 3550 Heusden (Limb.) BE

ZA 
MAY 

05

14.30 - 
BESTUUR
BESLIST

KOEWACHT (KLOMPEN EN KLOEFKESSCHIETING)

WIP 1: 2 Hoge € 11 + Klomp - 4 Zijden € 7 + Klomp - 4 Kallen € 5 + Klomp - 10 Kleine Vogels € 3 - 20 Primes € 4 +

Kloefke  6 Hoeken + 1 Uil ( Elk 2 Bierbonnen) Grat is Grat is Wordt Niet Verloot

WIP 2: 2 Hoge € 11 + Klomp - 4 Zijden € 7 + Klomp - 4 Kallen € 5 + Klomp - 10 Kleine Vogels € 3 - 20 Primes € 4 +

Kloefke  6 Hoeken + 1 Uil ( Elk 2 Bierbonnen) Grat is Grat is Wordt Niet Verloot

Inleg Volw 7 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 3.5 Euro - Berekend Op 60 Schutters

Korte Akkers 25 4576 BN, 0474742854

ZA 
MAY 

05

14H30 -
19H30

TIR À BRAINE LE CHÂTEAU LE 05 MAI

WIP 1: 2 Hoge 12€ - 4 Zijden 9€ - 4 Kallen 6€ - 34 Kleine Vogels 3€ - 10 Primes 3€  Dernier = 9€ Avant Dernier = 6€

10 Grat is 3€ Jeu Modif ié Si Moins De Tireurs Viseurs Et Arcs Delta Interdits

WIP 2: 2 Hoge 12€ - 4 Zijden 9€ - 4 Kallen 6€ - 34 Kleine Vogels 3€ - 10 Primes 3€  Dernier = 9€ Avant Dernier = 6€

10 Grat is 3€ Jeu Modif ié Si Moins De Tireurs Viseurs Et Arcs Delta Interdits

Inleg Volw 7 Euro - Terug 3 Euro - Berekend Op 60 Schutters - Opmerkingen Jeu Modif ié Si Moins De Tireurs

Possibilité De Se Restaurer

Rue De Tubize, 1440 Braine-Le-Château BE, 0477530249

ZA 
MAY 

SCHIETING DUISBURG

WIP 1: 2 Hoge 11 Euro - 4 Zijden 7 Euro - 4 Kallen 5 Euro - 30 Kleine Vogels 3 Euro
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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 

 

 

05

14 U - 
18 U

WIP 2: 2 Hoge 11 Euro - 4 Zijden 7 Euro - 4 Kallen 5 Euro - 30 Kleine Vogels 3 Euro

Inleg Volw 7 Euro - Terug 3 Euro - Berekend Op 40 Schutters

Schoonenboomstraat, 3080 Duisburg BE, 0475 71 10 35

ZA 
MAY 

05

14U30 -
19U

BESCHRIJF OF PUNTENSCHIETING SINT-SEBASTIAAN IZEGEM

100 Euro Grat is Van De Hoofdman

Inleg Volw 7 Euro - Inleg Jeugd 3,50 Euro - Opmerkingen Jeugd Tot 14 Jaar

Sint-Jorisstraat 70, 8870 Izegem BE, Jozef Demuynck

ZA 
MAY 

05

14U00 -
18U00

SCHIETING TURNHOUT

Inleg Volw 7 Euro - Terug 3 Euro - Berekend Op 50 Schutters - Opmerkingen Parking = Parkring

Stadspark, 2300 Turnhout BE, 0498326776 - Els

ZA 
MAY 

05

13U30 - 
18U

BESCHRIJF STADEN

WIP 1: 2 Hoge 7 Euro - 4 Zijden 5 Euro - 4 Kallen 3 Euro - 36 Kleine Vogels 2 Euro - 15 Primes 2 Euro

WIP 2: 2 Hoge 7 Euro - 4 Zijden 5 Euro - 4 Kallen 3 Euro - 36 Kleine Vogels 2 Euro - 5 Primes 2 Euro

Inleg Volw 5 Euro - Terug 2 Euro - Berekend Op 56 Schutters - Opmerkingen Grat is Geschonken Door KNBBW: 15

Primes Van 2 Euro Per Wip Inleg Miniemen En Scholieren: 2.50 Euro

Bruggestraat 41, 8840 Staden BE, 0487/518775

ZA 
MAY 

05

14.00 - 
18.00

KON. OLV GILDE HEUSDEN-ZOLDER

HEUSDEN-LIMBURG                                                            O.L. VROUWGILDE                                                           

SCHAAPSWEG 81                                                     3550 HEUSDEN-ZOLDER                                                             Tel:

011/42.48.74 ZATERDAG 5 Mei  2018     Wip 1: 2Hogen € 10  4 Zijden 

WIP 1: 2 Hoge 10 € - 4 Zijden 6 € - 4 Kallen 4 € - 30 Kleine Vogels 2.50 €

WIP 2: 2 Hoge 10 € - 4 Zijden 6 € - 4 Kallen 4 € - 30 Kleine Vogels 2.50 €

Inleg Volw 6 Euro - Terug 2.50 Euro - Berekend Op 50 Schutters

Schaapsweg 81, 3550 Heusden (Limb.) BE, 0479219870

ZO 
MAY 

06

15U00 -
19U00

ASPER BESCHRIJFSCHIETING

WIP 1: 2 Hoge 10 Euro - 4 Zijden 7 Euro - 4 Kallen 7 Euro - 36 Kleine Vogels 3 Euro - 10 Primes 3 Euro  10 Vogels

Geschonken Door KNBBW

WIP 2: 2 Hoge 10 Euro - 4 Zijden 7 Euro - 4 Kallen 7 Euro - 36 Kleine Vogels 3 Euro - 10 Primes 3 Euro  10 Vogels

Geschonken Door KNBBW

Inleg Volw 7 Euro - Berekend Op 56 Schutters - Opmerkingen Er Kan Een Middagmaal Besteld Worden Bij Jochem



SCHUTTERSGIDS
 

All rights reserved © Schuttersgids www.knbbw.be 

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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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 

 

 

DE VOGELAERE Tél : 0497361541

Hulstraat 9890 ASPER Hulstraat, 9890 Asper BE, 0476882531

ZO 
MAY 

06

15:00 - 
BESTUUR
BESLIST

SECTORKAMPIOENSCHAP TUBIZE – SECTOR 5

WIP 1: 2 Hoge € 10 - 4 Zijden € 7,5 - 4 Kallen € 5 - 34 Kleine Vogels € 3 - 10 Primes € 3  Voorlaatste Vogel: € 5

Laatste Vogel: € 7

WIP 2: 2 Hoge € 10 - 4 Zijden € 7,5 - 4 Kallen € 5 - 34 Kleine Vogels € 3  Voorlaatste Vogel: € 5 Laatste Vogel: € 7

Inleg Volw 7 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 3,5 Euro - Berekend Op 60 Schutters

Che min Massart , 1480 Tubize BE, 0479925132

ZO 
MAY 

06

14:00 - 
18:00

ROESELARE SINT SEBASTIAAN – BLOEMENSCHIETING

WIP 1: 2 Hoge € 10,00 - 4 Zijden € 7,00 - 4 Kallen € 5,00 - 40 Kleine Vogels € 2,50 - 10 Primes Pot Bloemen

WIP 2: 2 Hoge € 10,00 - 4 Zijden € 7,00 - 4 Kallen € 5,00 - 40 Kleine Vogels € 2,50 - 10 Primes Pot Bloemen

Inleg Volw 7,00 Euro - Terug 2,50 Euro - Inleg Jeugd 3,50 Euro - Berekend Op 55 Schutters

Kattenstraat Z/N, 8800 Roeselare BE, 0477/44.45.67

ZO 
MAY 

06

14 U 30
- 

18 U 30

06/05/2018 BAARDEGEM DE VONCKISTEN

WIP 1: 2 Hoge 10 Euro - 4 Zijden 7 Euro - 4 Kallen 5 Euro - 40 Kleine Vogels 3 Euro

WIP 2: 2 Hoge 10 Euro - 4 Zijden 7 Euro - 4 Kallen 5 Euro - 40 Kleine Vogels 3 Euro

Inleg Volw 7 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 4 Euro - Berekend Op 56 Schutters - Opmerkingen Vanaf 85

Schutters Op 3 Wippen

Opwijkstraat 10, 9310 Baardegem BE, 0476 28 32 82 / 0475 51 62 38

ZO 
MAY 

06

14.30
UUR - 
18.30
UUR

WESTDORPE

WIP 1: 2 Hoge 11 Euro - 4 Zijden 7 Euro - 4 Kallen 5 Euro - 30 Kleine Vogels 3

WIP 2: 2 Hoge 11 Euro - 4 Zijden 7 Euro - 4 Kallen 5 Euro - 30 Kleine Vogels 3 Euro

Inleg Volw 7 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 3.5 Euro - Berekend Op 54 Schutters

Molenstraat 7, 0031628211694

ZO 
MAY 

06

8U35 - 
14U

SECTOR 5 : SECTORIËLE AFKAMPING ( DAG 1 )

8u35 : Tubize 9u00 : Tubize 9u25 : Tubize 9u50  : Tubize 10u15 : Londerzeel 10u40 : Londerzeel 11u05 :

Galmaarden 11u30 : Galmaarden 11u55 : Pepingen 12u20 : Kampenhout 12u45 : Leerbeek 13u10 : Kramiekschutters

13u35 : Kramiekschutters   AFGEVAARDIGDEN : Jessica Van Den Branden, Joris Rott iers

Chemin Massart , 1480 Tubize BE, Willy Collys

ZO TYPESCHIETING MERKSEM SINT SEBASTIAAN
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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 

 

 

MAY 
06

14.00 - 
18.00

WIP 1: 2 Hoge 10 Euro - 4 Zijden 7 Euro - 4 Kallen 4 Euro - 30 Kleine Vogels 3 Euro - 6 Kleine Vogels Surprise

WIP 2: 2 Hoge 10 Euro - 4 Zijden 7 Euro - 4 Kallen 4 Euro - 30 Kleine Vogels 3 Euro - 6 Kleine Vogels Surprise

WIP 3: 2 Hoge 10 Euro - 4 Zijden 7 Euro - 4 Kallen 4 Euro - 30 Kleine Vogels 3 Euro - 6 Kleine Vogels Surprise

Inleg Volw 10,50 Euro - Terug 3 Euro - Berekend Op 52 Schutters

Terlindenhofstraat 265, 2170 Merksem BE, 0475 28 65 81

ZO 
MAY 

06

14.30 - 
18.30

BONDSCHIETING K.N.V.B.H OF C.R.N.A.B

K.V.H Oudenaarde 

WIP 1: 2 Hoge 10 - 4 Zijden 7 4 Kallen 5 - 40 Kleine Vogels 3 - 8 Primes Bondsprijs  Bondsprijs: Waardebon 20€

WIP 2: 2 Hoge 10 - 4 Zijden 7 4 Kallen 5 - 40 Kleine Vogels 3 - 8 Primes Bondsprijs  Bondsprijs : Waardebon 20€

Inleg Volw 7 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 3.5 Euro - Berekend Op 54 Schutters - Opmerkingen Indien Geen Lid

Van C.R.N.A.B Ontvangt Men Geen Bondsprijs.

Spei, 9700 Oudenaarde BE, 0468218123

ZO 
MAY 

06

14U30 -
18U30

BRASSCHAAT – SCHIETING GAAT NIET DOOR WEGENS OLD TIMER TREFFEN

Gemeentepark 18, 2930 Brasschaat BE, Mieke Verschaeren

ZO 
MAY 

06

15.00 - 
19.00

3DE SECTOR – AFKAMPINGEN TE WETTEREN ST. SEBASTIAAN

10u00 Wetteren St Sebast iaan 2 Ploegen 10u50 Dendermonde WT 3 Ploegen 12u05 Melsele 3 Ploegen 13u20

Kemzeke 1 Ploeg 13u45 Kallo Sas 2 Ploegen  

WIP 1: 2 Hoge 10€ - 4 Zijden 7€ - 4 Kallen 5€ - 45 Kleine Vogels 3€ - 10 Kleine Vogels 3€  2 Overschutters = 3

Vogels Van 3€

Inleg Volw 5 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 5 Euro - Berekend Op 50 Schutters - Opmerkingen Frieten, Stoverij En

Groenten = 12€. Bestellen Ten Laatste De Woensdag Voor Betreffende Schiet ing. GSM: 0473/222080 Of E-Mail:

Karin.Buyse@Skynet.Be

Schuttersveld 42, 9230 Wetteren BE, 0473.222080

ZO 
MAY 

06

14U30 -
18U30

GEWOON BESCHRIJF WILLEM TELL LO

Beschrijf  En Trekking Schaal De Spot En +30 Euro Grat is

Inleg Volw 7 Euro - Inleg Jeugd 3.5 Euro - Opmerkingen Jeugdschutters Jonger Dan 12 Schieten Grat is

Zuidstraat, 8647 Lo BE, 0499350330

MA 
MAY 

07

EEKLO DE LIEVE BESCHRIJFSCHIETING OP 2 WIPPEN

WIP 1: 2 Hoge 10 Euro - 4 Zijden 7 Euro - 4 Kallen 5 Euro  + 30 Euro Grat is

WIP 2: 2 Hoge 10 Euro - 4 Zijden 7 Euro - 4 Kallen 5 Euro  + 30 Euro Grat is
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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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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 

 

 

14.30
UUR - 
18.30

Inleg Volw 7 Euro - Terug 3 Euro - Berekend Op 54 Schutters

Oostveldstraat 91, 9900 Eeklo BE, 0478430716 Jean Pierre

MA 
MAY 

07

14.30 - 
BESTUUR
BESLIST

KOEWACHT

WIP 1: 2 Hoge € 10 - 4 Zijden € 7 - 4 Kallen € 4 - 30 Kleine Vogels € 3  6 Hoeken En 1 Uil Grat is (Elk 2 Bierbonnen)

Grat is Wordt Niet Verloot

WIP 2: 2 Hoge € 10 - 4 Zijden € 7 - 4 Kallen € 4 - 30 Kleine Vogels € 3  6 Hoeken En 1 Uil Grat is (Elk 2 Bierbonnen)

Grat is Wordt Niet Verloot

Inleg Volw 7 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 3.5 Euro - Berekend Op 54 Schutt ers - Opmerkingen Één Lot ing

Korte Akkers 25 4576 BN, 0474742854

MA 
MAY 

07

14U30 -
18U30

MUNT O.V. BESCHRIJFSCHIETING

WIP 1: 2 Hoge 10 Eur - 4 Zijden 7 Eur - 4 Kallen 5 Eur - 46 Kleine Vogels 3 Eur

Inleg Volw 5 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 2,5 Euro - Berekend Op 46 Schutters

Munteplein 6, 9820 Munte BE, 0499315630

MA 
MAY 

07

14U30 -
18U30

HAASDONK DORP – BESCHRIJFSCHIETING OP 3 WIPPEN MET 6 HOEKEN GRATIS

WIP 1: 2 Hoge 10 Euro - 4 Zijden 7 Euro - 4 Kallen 5 Euro - 30 Kleine Vogels 3 Euro - 6 Primes 3 Euro Grats

WIP 2: 2 Hoge 10 Euro - 4 Zijden 7 Euro - 4 Kallen 5 Euro - 30 Kleine Vogels 3 Euro - 6 Primes 3 Euro Grat is

WIP 3: 2 Hoge 10 Euro - 4 Zijden 7 Euro - 4 Kallen 5 Euro - 30 Kleine Vogels 3 Euro - 6 Primes 3 Euro Grat is

Inleg Volw 10.5 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 5 Euro - Berekend Op 54 Schutters

Perstraat 29a, 9120 Haasdonk BE, 0478570078 (Erik Van Havere)

DI 
MAY 

08

14.00 - 
19.00

BONDSCHIETING KNBBW SINT SEBASTIAAN WOESTEN

Wip 1: 10 Bondsprijzen Porseleinen Taartschotel Alzata Wip 2 : 10 Bondsprijzen Glazen Vaas Quadro

WIP 1: 2 Hoge 10€ - 4 Zijden 7€ - 4 Kallen 5€ - 36 Kleine Vogels 3€ - 10 Primes Bondsprijzen  Bondsprijzen :

Porseleinen Taartschotel Alzata

WIP 2: 2 Hoge 10€ - 4 Zijden 7€ - 4 Kallen 5€ - 36 Kleine Vogels 3€ - 10 Primes Bondsprijzen  Bondsprijzen : Glazen

Vaas Quatro

Inleg Volw 7 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 3.5 Euro - Berekend Op 60 Schutters - Opmerkingen Boven Het

Aantal Schutters 1 Vogel Per Wip Per Schutter

Dorp, 8640 Woesten BE, 0474/550812

DI 
MAY 

08

14U00 -

TIR DE LA FEDERATION KNBBW SINT SEBASTIAAN WOESTEN
U bent niet  ingelogd of  deze informatie is voor u niet  toegankelijk.

WIP 1: 2 Hoge 10€ - 4 Zijden 7€ - 4 Kallen 5€ - 36 Kleine Vogels 3€ - 10 Primes Prix De La Fédérat ion  10 Plat Tarte

En Porcelaine Alzata
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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 

 

 

19U00 WIP 2: 2 Hoge 10€ - 4 Zijden 7€ - 4 Kallen 5€ - 36 Kleine Vogels 3€ - 10 Primes Prix De La Fédérat ion  10 Vase En

Verre Quadro

Inleg Volw 7 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 3.5 Euro - Berekend Op 60 Schutters - Opmerkingen Plus De 60 Tireur

1 Oiseaux Par Perche Par Tireur

Dorp, 8640 Woesten BE, 0474/550812

WO 
MAY 

09

14U30 -
18U30

BESCHRIJF IEPER WILLEM-TELL 9 MEI

WIP 1: 2 Hoge 9 Euro - 4 Zijden 7 Euro - 4 Kallen 5 Euro - 30 Kleine Vogels 2,50 Euro - 35 Kleine Vogels 2,50 Euro  3

De Top 5 Euro Ntv Wip 2 Idem

Inleg Volw 7 Euro - Berekend Op 65 Schutters - Opmerkingen Onder De 70 Schutters Puntenschiet ing !

Seelbachdreef Z/N, 8920 Zillebeke BE, 0497/71-66-17

WO 
MAY 

09

14U30 -
18U30

MARIAKERKE SS – BESCHRIJF

WIP 1: 2 Hoge 10 Euro - 4 Zijden 7 Euro - 4 Kallen 5 Euro - 46 Kleine Vogels 3 Euro

Inleg Volw 5 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 3 Euro - Berekend Op 40 Schutters

Mariakerkplein 9, 9030 Mariakerke BE, 0479 26 77 43

WO 
MAY 

09

14U30 -
18U30

MARIAKERKE BESCHRIJFSCHIETING

Mariakerkplein 9, 9030 Mariakerke BE, 0479 26 77 43

WO 
MAY 

09

14U30 -
18U30

STEKENE DE EENDRACHT

Schiet ing Op 3 Wippen Met 90 Euro Grat is (Vanaf 65 Schutters ) Bij Minder Schutters Op 2 Wippen Met 60 Euro

Grat is

WIP 1: 1 Hoge 10 Euro - 1 Hoge 10 Euro - 2 Zijden 7 Euro - 2 Zijden 7 Euro - 2 Kallen 5 Euro 2 Kallen 5 Euro - 30

Kleine Vogels 3 Euro - 6 Kleine Vogels Hoeken Grat is - 10 Primes 3 Euro Grat is  6 Hoeken, 2 Consumptie Bonnen

Per Vogel Grat is Wip 2 En 3 Idem Wip 1

Inleg Volw 10.50 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 5 Euro - Berekend Op 54 Schutters - Opmerkingen Grat is

Verloot, Behalve De Consumptie Bonnen

Brugstraat 33, 9190 Stekene BE, 0478/74.95.12

DO 
MAY 

10

14U30 -

OVERMERE BESCHRIJF + PIRAMIDESCHIETING

Wip 4: Piramide Met €150 Grat is

WIP 1: 2 Hoge 10 - 4 Zijden 7 - 4 Kallen 5 - 30 Kleine Vogels 3 - 10 Primes 3

WIP 2: 2 Hoge 10 - 4 Zijden 7 - 4 Kallen 5 - 30 Kleine Vogels 3 - 10 Primes 3

WIP 3: 2 Hoge 10 - 4 Zijden 7 - 4 Kallen 5 - 30 Kleine Vogels 3 - 10 Primes 3



SCHUTTERSGIDS
 

All rights reserved © Schuttersgids www.knbbw.be 

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 

 

 

 

All rights reserved © Schuttersgids www.knbbw.be 

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 

 

 

19U30 WIP 4:  Piramide Met 150 Euro Grat is 10 Blokken Van € 3 ; 4 Blokken Van € 5 ; 1 Blok Van € 10 ; 1 Blok Van € 15; 1

Blok Van € 20 ; 1 Blok Van € 25 €. In Te Vullen: 10 (Kampioenschap)Blokken Van € 3

Inleg Volw 10,50 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 5 Euro - Berekend Op 54 Schutters

Molenstraat 1C, 9290 Overmere BE, 0479823468

DO 
MAY 

10

09U30 -

OVERMERE BLOKSCHIETING

Blokschiet ing Op 3 Wippen

Molenstraat 1C, 9290 Overmere BE, 0479823468

DO 
MAY 

10

14.30
UUR - 
18.30
UUR

OOSTEEKLO BESCHRIJFSCHIETING

€ 30 Grat is Per Wip Grat is Wordt Verloot

WIP 1: 2 Hoge € 10 - 4 Zijden € 7 - 4 Kallen € 4 - 30 Kleine Vogels € 3 - 10 Primes € 3 Grat is

WIP 2: 2 Hoge € 10 - 4 Zijden € 7 - 4 Kallen € 4 - 30 Kleine Vogels € 3 - 10 Primes € 3 Grat is

Inleg Volw 7 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 3,50 Euro - Berekend Op 50 Schutters

Oosteeklo-Dorp 73, 9968 Oosteeklo BE, 0496 387 427

DO 
MAY 

10

14U00 -
18U00

PUTTE DE VRIJE

   

WIP 1: 2 Hoge 10 Euro - 4 Zijden 7 Euro - 4 Kallen 4 Euro - 30 Kleine Vogels 3 Euro

WIP 2: 2 Hoge 10 Euro - 4 Zijden 7 Euro - 4 Kallen 4 Euro - 30 Kleine Vogels 3 Euro

WIP 3: 2 Hoge 10 Euro - 4 Zijden 7 Euro - 4 Kallen 4 Euro - 30 Kleine Vogels 3 Euro - 1 Primes

Inleg Volw 10.5 Euro - Terug 3 Euro - Berekend Op 52 Schutters - Opmerkingen Jeugd Betaald Enkel Voor De

Wip(Pen) Waarop Ze Iets Schieten, Ze Betalen Dan Slechts De Waarde Van Een Gewone Vogel (€3)

Tinstraat, 2580 Putte BE, 0477/75.34.26

DO 
MAY 

10

14:30 - 
18:30

HULDE A/D KEIZER “VANOMMESLAEGHE SEBASTIEN”

WIP 1: 2 Hoge 10 Euro - 4 Zijden 7 Euro - 4 Kallen 5 Euro - 70 Kleine Vogels 3 Euro  Vanaf 40 Schutters

Puntenschiet ing Op 2 Wippen

Inleg Volw 7 Euro - Inleg Jeugd 3,50 Euro - Berekend Op 40 Schutters - Opmerkingen Iedere Aanwezige Schutters

Ontvangt Extra Consumpties Bij Inschrijving

'T Spei, 9700 Oudenaarde BE, +32486551873

DO 
MAY 

10

14:00 - 
18:00

HAASRODE

WIP 1: 2 Hoge 10,00 - 4 Zijden 7,00 - 4 Kallen 5,00 - 30 Kleine Vogels 3,00

WIP 2: 2 Hoge 10,00 - 4 Zijden 7,00 - 4 Kallen 5,00 - 30 Kleine Vogels 3,00

Inleg Volw 7,00 Euro - Terug 3,00 Euro - Berekend Op 52 Schutters

Milsestraat, 3053 Haasrode BE, 0477624544



KNBBW
 

All rights reserved © Schuttersgids www.knbbw.be 

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 

 

 

DO 
MAY 

10

14:00 - 
18:00

HAASRODE

WIP 1: 2 Hoge 10,00 - 4 Zijden 7,00 - 4 Kallen 5,00 - 30 Kleine Vogels 3,00 - 10 Primes 4,00  Specialeschiet ing

WIP 2: 2 Hoge 10,00 - 4 Zijden 7,00 - 4 Kallen 5,00 - 30 Kleine Vogels 3,00 - 10 Primes 4,00

Milsestraat, 3053 Haasrode BE, 0477624544

VR 
MAY 

11

15.00 - 
19.00

HAM 15H

Bremstraat, 3945 Ham BE

VR 
MAY 

11

14H30 -
18H30

KLUISBERGEN DE VRIJE SURPRISESCHIETING

WIP 1: 2 Hoge 10 Euro - 4 Zijden 7 Euro - 4 Kallen 5 Euro - 40 Kleine Vogels 3 Euro  10 Vogels Surprise (Niet

Verloot)

WIP 2: 2 Hoge 10 Euro - 4 Zijden 7 Euro - 4 Kallen 5 Euro - 40 Kleine Vogels 3 Euro  10 Vogels Surprise (Niet

Verloot)

Inleg Volw 7 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 3,5 Euro - Berekend Op 54 Schutters

Parklaan, 9690 Kluisberge n BE, 0473932324

VR 
MAY 

11

13U30 - 
18U

BESCHRIJF TERNEUZEN

WIP 1: 2 Hoge 7 Euro - 4 Zijden 5 Euro - 4 Kallen 3 Euro - 36 Kleine Vogels 2 Euro - 10 Primes 2 Euro

WIP 2: 2 Hoge 7 Euro - 4 Zijden 5 Euro - 4 Kallen 3 Euro - 36 Kleine Vogels 2 Euro - 10 Primes 2 Euro

WIP 3: 2 Hoge 7 Euro - 4 Zijden 5 Euro - 4 Kallen 3 Euro - 36 Kleine Vogels 2 Euro - 10 Primes 2 Euro

Inleg Volw 7.50 Euro - Terug 2 Euro - Berekend Op 56 Schut ters - Opmerkingen Grat is Per Wip: 10 Primes Van 2

Euro, Geschonken Door KNBBW Inleg Miniemen En Scholieren: 3.50 Euro

Hugersluys 37, 4536 HM Terneuzen, 0487/518775

VR 
MAY 

11

14:00 - 
18:00

BESCHRIJFSCHIETING + BLOKSCHIETING KAMPENHOUT CONCORDIA

WIP 1: 2 Hoge 10 Euro - 4 Zijden 7 Euro - 4 Kallen 5 Euro - 30 Kleine Vogels 3 Euro

WIP 2: 2 Hoge 10 Euro - 4 Zijden 7 Euro - 4 Kallen 5 Euro - 30 Kleine Vogels 3 Euro

WIP 3:  Blokschiet ing : Overwinnaar 30 Euro, Kampers 20 Euro

Inleg Volw 7 Euro - Terug 3 Euro - Berekend Op 52 Schutters - Opmerkingen Jeugd Tot 14 Jaar Betaalt  Per Wip Bij

Het Afschieten Van Een Vogel.

Zeypestraat 26, 1910 Kampenhout BE, 0498/740004



SCHUTTERSGIDS
 

All rights reserved © Schuttersgids www.knbbw.be 

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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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 

 

 

ZA 
MAY 

12

14U00 -
18U00

BEERZEL-DORP BESCHRIJFSCHIETING

WIP 1: 2 Hoge 10 Euro - 4 Zijden 7 Euro - 4 Kallen 4 Euro - 30 Kleine Vogels 3 Euro

WIP 2: 2 Hoge 10 Euro - 4 Zijden 7 Euro - 4 Kallen 4 Euro - 30 Kleine Vogels 3 Euro

Inleg Volw 7 Euro - Terug 3 Euro - Berekend Op 52 Schutters

Diepestraat, 2580 Beerzel BE, 0494394257

ZA 
MAY 

12

14U30 -
18U30

SINT-SEBASTIAAN BISSEGEM BLOEMENSCHIETING OP 3 WIPPEN

Puntenschiet ing Met Op Elke Wip 10 Grat is Bloemen Bloem Is Geen Vogel

WIP 1:  Punten

WIP 2:  Punten

WIP 3:  Punten

Inleg Volw 10 Euro - Inleg Jeugd 5 Euro - Berekend Op 40 Schutters - Opmerkingen Onder De 40 Schutters Kan Het

Bestuur Beslissen Op 2 Wippen Te Schieten

Rietput, 8501 Bissegem BE, 0483/73.81.38

ZA 
MAY 

12

14.00 - 
18.00

ZOLDER

Hofeinde 126, 3550 Zolder BE

ZA 
MAY 

12

14U30 -
18U30

VRIJ EN BLIJ KALLO

Kampioenschap Peleton Schieten Van 4 Schutters. Namiddagschiet ing Terrein Kallo

WIP 1: 2 Hoge 10 € - 4 Zijden 7 € - 4 Kallen 5 € - 30 Kleine Vogels 3 € - 6 Primes 3 €  Idem Wip 2 En 3

Inleg Volw 10,5 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 5 Euro - Berekend Op 54 Schutters

Kapeldijk, 9120 Kallo (Beveren-Waas) BE, 0486 29 0486 Raf

ZA 
MAY 

12

14 U - 
18 U

BEERSE EDELE HANDBOOG 12 MEI

Met Grat is (Volledige Inleg Wordt Verschoten)

WIP 1: 2 Hoge 10 Euro - 4 Zijden 7 Euro - 4 Kallen 4 Euro - 30 Kleine Vogels 3 Euro  Met Grat is (Volledige Inleg

Wordt Verschoten)

WIP 2: 2 Hoge 10 Euro - 4 Zijden 7 Euro - 4 Kallen 4 Euro - 30 Kleine Vogels 3 Euro

Inleg Volw 7 Euro - Terug 3 Euro - Berekend Op 50 Schutters - Opmerkingen Inleg Jeugd Max. 3 Euro (Nadat Ze Iets

Geschoten Hebben)

Rerum Novarumlaan, 2340 Beerse BE, 0479425128

ZA 
MAY 

12

AALST-PARK GEWONE SCHIETING
U bent niet  ingelogd of  deze informatie is voor u niet  toegankelijk.

WIP 1: 2 Hoge 10€ - 4 Zijden 7€ - 4 Kallen 5€ - 36 Kleine Vogels 2.5€



KNBBW
 

All rights reserved © Schuttersgids www.knbbw.be 

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 

 

 

14.30U
- 

18.30U

WIP 2: 2 Hoge 10€ - 4 Zijden 7€ - 4 Kallen 5€ - 36 Kleine Vogels 2.5€

WIP 3: 2 Hoge 10€ - 4 Zijden 7€ - 4 Kallen 5€ - 36 Kleine Vogels 2.5€

Inleg Volw 8 Euro - Terug 2.5 Euro - Inleg Jeugd 4 Euro - Berekend Op 60 Schutters

Affligemdreef 171, 9300 Aalst  BE, 0475383903 Chris

ZA 
MAY 

12

14:30 - 
18:30

GROTE SCHIETING – WINGENE

WIP 1: 2 Hoge 10 Euro - 4 Zijden 7 Euro - 4 Kallen 5 Euro - 34 Kleine Vogels 3 Euro  Grat is 10 Kleine Vogels Van 5

Euro Niet Te Verloten

WIP 2: 2 Hoge 10 Euro - 4 Zijden 7 Euro - 4 Kallen 5 Euro - 34 Kleine Vogels 3 Euro  Grat is 10 Kleine Vogels Van 5

Euro Niet Te Verloten

Inleg Volw 7 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 3 Euro - Berekend Op 54 Schutters

Bee rnemstraat, 8750 Wingene BE, 0478/19.57.06

ZA 
MAY 

12

14U30 -
19U00

HEURNE SINT SEBASTIAAN BESCHRIJFSCHIETING MEI

WIP 1: 2 Hoge 8 Euro - 4 Zijden 6 Euro - 4 Kallen 4 Euro - 32 Kleine Vogels 2,5 Euro  Op De 6 Hoekvogels Grat is

Consumptie

WIP 2: 2 Hoge 8 Euro - 4 Zijden 6 Euro - 4 Kallen 4 Euro - 32 Kleine Vogels 2,5 Euro  Op De 6 Hoekvogels Grat is

Consumptie

Inleg Volw 6 Euro - Terug 2,5 Euro - Inleg Jeugd 3 Euro - Berekend Op 40 Schutters - Opmerkingen Indien Minder

Dan 40 Schutters Op 1 Wip En Puntenschiet ing.

Kabienstraat, 9700 Oudenaarde BE, 093844532

ZA 
MAY 

12

14.00 U.
- 

18.00 U.

ELEWIJT SINT HUBERTUS

WIP 1: 2 Hoge 10.00 - 4 Zijden 7.00 - 4 Kallen 5.00 - 40 Kleine Vogels 3.00

WIP 2: 2 Hoge 10.00 - 4 Zijden 7.00 - 4 Kallen 5.00 - 40 Kleine Vogels 3.00

Inleg Volw 7.00 Euro - Terug 3.00 Euro - Berekend Op 54 Schutters

Driesstraat 24, 1982 Elewijt  BE, 0477-49 78 28

ZO 
MAY 

13

14.00 H
- 

18.00 H

DRIEKLEURENSCHIETING

WIP 1:   Gekend Beschrijf , 50 € Voor De 3 Kleuren

Inleg Volw 7 Euro - Terug 2,50 Euro - Inleg Jeugd 4 Euro - Berekend Op 45 Schutters

Stationsstraat 174, 8480 Eernegem BE, 0472.947702

ZO 
MAY 

13

BESCHRIJFSCHIETING GAVERE SS

WIP 1: 2 Hoge 10 € - 4 Zijden 7 € - 4 Kallen 5 € - 30 Kleine Vogels 3 € - 6 Kleine Vogels Hoeken Bierbon - 10 Primes 3

€ Grat is - 15 Primes Groenten Grat is
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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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Marc De Bruyne  

Nationaal Voorzitter 

 

 

14.30 - 
18.30

WIP 2:  IDEM ALS WIP 1

Inleg Volw 7 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 3.5 Euro - Berekend Op 54 Schutters

Sportdreef, 9890 Gavere BE, 0496307876

MA 
MAY 

14

14U30 -
18U30

BESCHRIJFSCHIETING INGOOIGEM DE VRIJE SCHUTTERS

Goed Ter Motestraat 1, 8570 Ingooigem BE, 056/778822

MA 
MAY 

14

14U30 -
18U30

LOCHRISTI ST.SEBASTIAAN – BESCHRIJFSCHIETING – 60€ GRATIS

WIP 1: 2 Hoge 10 Euro - 4 Zijden 7 Euro - 4 Kallen 5 Euro - 30 Kleine Vogels 3 Euro - 10 Primes 3 Euro

WIP 2:  Wip 2 Idem Als Wip 1

Inleg Volw 7 Euro - Terug 3 Euro - Berekend Op 54 Schutters

Bosdreef 57, 9080 Lochrist i BE, +32 496 507 916 Dirk

MA 
MAY 

14

14U30 -
BB

BEVEREN BASTIAAN VERJAARDAGSSCHIETING RUDI HESTERS MET 315€ GRATIS

WIP 1: 2 Hoge 10 Euro - 4 Zijden 7 Euro - 4 Kallen 5 Euro - 30 Kleine Vogels 3 Euro - 20 Primes 500 Gr. Stoofvlees

WIP 2: 2 Hoge 10 Euro - 4 Zijden 7 Euro - 4 Kallen 5 Euro - 30 Kleine Vogels 3 Euro - 20 Primes 750 Gr.Gehakt

WIP 3: 2 Hoge 10 Euro - 4 Zijden 7 Euro - 4 Kallen 5 Euro - 30 Kleine Vogels 3 Euro - 20 Primes 4 Euro Grat is

Inleg Volw 10.5 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 5 Euro - Berekend Op 54 Schutters

Glazenleeuwstraat 134a, 9120 Beveren-Waas BE, Mart ine 0477 77 69 12

WO 
MAY 

16

14:30 - 
18:30

KLERKEN – BESCHRIJF

30€ Grat is

Ooievaarstraat, 8650 Klerken BE, 0495520716

WO 
MAY 

16

14U30 -
BESTUUR
BESLIST

LOKEREN 5

18 € Grat is Per Wip

WIP 1: 2 Hoge 10 Euro - 4 Zijden 7 Euro - 4 Kallen 5 Euro - 30 Kleine Vogels 3 Euro - 6 Primes 3 Euro

WIP 2: 2 Hoge 10 Euro - 4 Zijden 7 Euro - 4 Kallen 5 Euro - 30 Kleine Vogels 3 Euro - 6 Primes 3 Euro

Inleg Volw 7 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 4 Euro - Berekend Op 54 Schutters

Verloren Boslaan 1, 9160 Lokeren BE, 0476/740249

DO STEKENE DE EENDRACHT – VERJAARDAG ROLAND

Grote Schiet ing Op 3 Wippen Ter Gelegenheid Van De Verjaardag Van Roland, 65 Jaar, Met 240 Euro Grat is
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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. 
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aanpassing zal zijn. 
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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 

 

 

MAY 
17

14U30 -
18U30

WIP 1: 2 Hoge 12 Euro - 1 Hoge 10 Euro - 2 Zijden 9 Euro - 2 Zijden 9 Euro - 2 Kallen 7 Euro 2 Kallen 7 Euro - 50

Kleine Vogels 4 Euro - 6 Kleine Vogels Hoeken Grat is  50 EERSTE Vogels Aan 4 Euro 6 Hoeken, 2 Consumptie

Bonnen Per Vogel Grat is Wip 2 En 3 Idem Wip 1

Inleg Volw 10.50 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 5 Euro - Berekend Op 54 Schutters - Opmerkingen Grat is

Verloot, Behalve De Consumptie Bonnen

Brugstraat 33, 9190 Stekene BE, 0478/74.95.12

VR 
MAY 

18

19U30 -
23U30

WICHELEN SINT-SEBASTIAAN AVONDSCHIETING

GRATIS 30 EURO PER WIP

WIP 1: 2 Hoge 10 Euro - 4 Zijden 7 Euro - 4 Kallen 5 Euro - 40 Kleine Vogels 3 Euro

WIP 2: 2 Hoge 10 Euro - 4 Zijden 7 Euro - 4 Kallen 5 Euro - 40 Kleine Vogels 3 Euro

Inleg Volw 7 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 3.5 Euro - Berekend Op 50 Schutters

Margote 16, 9260 Wichelen BE, 0497-876116

VR 
MAY 

18

19U30 -
23U30

MERKSPLAS AVONDSCHIETING

WIP 1: 2 Hoge 10 Euro - 4 Zijden 7 Euro - 4 Kallen 4 Euro - 30 Kleine Vogels 3 Euro - 6 Primes Drankbon

WIP 2: 2 Hoge 10 Euro - 4 Zijden 7 Euro - 4 Kallen 4 Euro - 30 Kleine Vogels 3 Euro - 6 Primes Drankbon

Inleg Volw 7 Euro - Terug 6 Euro - Inleg Jeugd 3 Euro - Berekend Op 50 Schutters

Molenzijde 143, 2330 Merksplas BE, 0496/87 47 90

VR 
MAY 

18

14U - 
18U

JAARLIJKSE ASPERGESSCHIETING TE ROTSELAAR(MET GRATIS 20 BUSSELEN ASPERGES PER WIP)

WIP 1: 1 Hoge 10 Euro - 1 Hoge 10 Euro - 2 Zijden 7Euro - 2 Zijden 7Euro - 2 Kallen 4Euro 2 Kallen 4Euro - 30 Kleine

Vogels 3Euro - 20 Kleine Vogels Grat is Asperges

WIP 2: 1 Hoge 10 Euro - 1 Hoge 10 Euro - 2 Zijden 7Euro - 2 Zijden 7Euro - 2 Kallen 4Euro 2 Kallen 4Euro - 30 Kleine

Vogels 3Euro - 20 Kle ine Vogels Grat is Asperges

Inleg Volw 7 Euro - Terug 3 Euro - Berekend Op 52 Schutters - Opmerkingen Jeugd (T.E.M 14 Jaar ) Betaald Halve

Inleg Wanneer Ze Een Vogel Schieten.

Provinciebaan, 3110 Rotselaar BE, 0468172043

VR 
MAY 

18

19.30 - 
23.30

SCHAARBEEK AVONDSCHIETING

Slaagstraat 7, 3580 Beringen BE

ZA 
MAY 

19

WETTEREN K.H.M. DE VERENIGDE VRIENDEN

WIP 1: 2 Hoge 10 - 4 Zijden 7 4 Kallen 5

WIP 2: 2 Hoge 10 - 4 Zijden 7 4 Kallen 5

Inleg Volw 7 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 3.5 Euro - Berekend Op 54 Schutters - Opmerkingen Indien Minder
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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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Nationaal Voorzitter 

 

 

14U30 -
18U30

Dan 54 Schutters : Bestuur Beslist . Indien Meer Dan 80 Schutters Mogelijk Op 3 Wippen Bestuur Beslist .

Bellevoorde Z/N, 9230 Wetteren BE, 0468-330169

ZA 
MAY 

19

14U30 -
18U30

SCHUTTERSVRIENDEN LONDERZEEL – BESCHRIJFSCHIETING

WIP 1: 2 Hoge 10 Euro - 4 Zijden 7 Euro - 4 Kallen 5 Euro - 36 Kleine Vogels 3 Euro - 10 Kleine Vogels 3 Euro

WIP 2: 2 Hoge 10 Euro - 4 Zijden 7 Euro - 4 Kallen 5 Euro - 36 Kleine Vogels 3 Euro - 10 Kleine Vogels 3 Euro

Inleg Volw 7 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 3.50 Euro - Berekend Op 50 Schutters

Karreveld 3, 1840 Malderen BE , 0476720865

ZA 
MAY 

19

14.00 - 
18.00

KORSPEL

Vossenhoek 70, 3581 Beverlo BE

ZA 
MAY 

19

14U30 -
18U30

LENDELEDE GRATIS 30 EURO VOOR DE 3 KLEUREN OP WIP 1

Grat is 30 Euro Voor De 3 Kleuren Op Wip 1

WIP 1: 2 Hoge 10 Euro - 4 Zijden 7 Euro - 4 Kallen 5 Euro - 50 Kleine Vogels 2,5 Euro  30 Euro Voor De 3 Kleuren.

WIP 2: 2 Hoge 10 Euro - 4 Zijden 7 Euro - 4 Kallen 5 Euro - 50 Kleine Vogels 2,5 Euro

Inleg Volw 7 Euro - Terug 2,5 Euro - Inleg Jeugd 3,5 Euro - Berekend Op 55 Schutters - Opmerkingen Jeugd Tot En

Met 14 Jaar Halve Inleg.

Kwadestraat 2, 8860 Lendelede BE, 0479890316

ZA 
MAY 

19

14:30 - 
18:30

DUDZELE BESCHRIJFSCHIETING 200€ GRATIS

WIP 1: 1 Hoge 10€ - 1 Hoge 10€ - 2 Zijden 7€ - 2 Zijden 7€ - 2 Kallen 5€ 2 Kallen 5€ - 40 Kleine Vogels 3€ - 30 Primes

3€ Grat is NV  3+4 Top 5€ Grat is NV

WIP 2:  3+4 Top 5€ Grat is NV

Inleg Volw 7 Euro - Inleg Jeugd 3,5 Euro - Berekend Op 54 Schutters - Opmerkingen Jeugdschutters T.E.M 14 Jaar

3,5€ Jeugdschutters -10 Jaar Grat is

Stokerij 9, 8380 Dudzele BE, 0473921390

ZA 
MAY 

19

14U30 -
18U30

BASSEVELDE-BESCHRIJF-€60 GRATIS

WIP 1: - 2 Hoge €10 - 4 Zijden €7 - 4 Kallen €5 - 30 Kleine Vogels €3 - 10 Kleine Vogels €3 Grat is - 6 Primes 1 Brood

Grat is

WIP 2: - 2 Hoge €10 - 4 Zijden €7 - 4 Kallen €5 - 30 Kleine Vogels €3 - 10 Kleine Vogels €3 Grat is - 6 Primes 1 Brood

Grat is

Inleg Volw 7 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 3,50 Euro - Berekend Op 54 Schutters

Dorp 84, 9968 Basse velde BE, 0477545653
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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 

 

 

ZA 
MAY 

19

14 - 
18 H 30

TEMSE W-T 2

Verjaardagschiet ing Marc Colman (Marcke Van Temse)

WIP 1: 2 Hoge € 12 - 4 Zijden € 9 - 4 Kallen € 7 - 30 Kleine Vogels € 3 - 10 Kleine Vogels € 4  Grat is 120 € +

Compsumtie

WIP 2: 2 Hoge € 12 - 4 Zijden € 9 - 4 Kallen € 7 - 30 Kleine Vogels € 3 - 10 Kleine Vogels € 4

Inleg Volw 7 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 3,5 Euro - Berekend Op 54 Schutters

Cauwerburg 50 B, 9140 Temse BE, 037745975

ZA 
MAY 

19

14U30 -
18U30

BESCHRIJFSCHIETING NUKERKE S.S.

WIP 1:  Beschrijf  Volgt

Inleg Volw 7 Euro - Inleg Jeugd 3,5 Euro - Berekend Op 54 Schutters

Terrein Kabienstraat, 9700 Heurne BE, 0473692517

ZA 
MAY 

19

14U00 -
18U00

SCHIETING TURNHOUT

Inleg Volw 7 Euro - Terug 3 Euro - Berekend Op 50 Schutters - Opmerkingen Parking = Parkring

Stadspark, 2300 Turnhout BE, 0498326776

ZO 
MAY 

20

15U00 -
19U00

ASPER BESCHRIJFSCHIETING

WIP 1: 2 Hoge 10 Euro - 4 Zijden 7 Euro - 4 Kallen 5 Euro - 36 Kleine Vogels 3 Euro - 10 Primes 3 Euro  10 Vogels

Geschonken Door KNBBW

WIP 2: 2 Hoge 10 Euro - 4 Zijden 7 Euro - 4 Kallen 5 Euro - 36 Kleine Vogels 3 Euro - 10 Primes 3 Euro  10 Vogels

Geschonken Door KNBBW

Inleg Volw 7 Euro - Terug 3 Euro - Berekend Op 56 Schutters

Hulstraat, 9890 Asper BE, 04 76882531

ZO 
MAY 

20

14:30 - 
18:30

GROTE ASPERGESCHIETING

St. Sebast iaan, ZUIDDORPE, Zondag 20 Mei 2018, Sint Katrijnstraat 22, 4574 PZ, Zuiddorpe GROTE

ASPERGESCHIETING OP 3 WIPPEN Aanvang 14:30

WIP 1: 1 Hoge DINERBON - 1 Hoge €10 - 4 Zijden €7 - 4 Kallen €4 - 15 Kleine Vogels €3 - 15 Primes 1 Kg Asperges  

1e Hoge Afgeschoten Vogel; ASPERGEDINERBON (T.W.V. €33,--) 2e Hoge; €10,-

WIP 2: 1 Hoge DINERBON - 1 Hoge €10 - 4 Zijden €7 - 4 Kallen €4 - 15 Kleine Vogels €3 - 15 Primes 1 Kg Asperges  

1e Hoge Afgeschoten Vogel; ASPERGEDINERBON (T.W.V. €33,--) 2e Hoge; €10,-

WIP 3: 1 Hoge DINERBON - 1 Hoge €10 - 4 Zijden €7 - 4 Kallen €4 - 15 Kleine Vogels €3 - 15 Primes Fles Wijn   1e

Hoge Afgeschoten Vogel; ASPERGEDINERBON (T.W.V. €33,--) 2e Hoge; €10,-

Inleg Volw 10,50 Euro - Terug 3,00 Euro - Inleg Jeugd 5 Euro - Berekend Op 60 Schutters

Sint Katrijnstraat 22, 4574 PZ Zuiddorpe, +31628904111



SCHUTTERSGIDS
 

All rights reserved © Schuttersgids www.knbbw.be 

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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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 

 

 

ZO 
MAY 

20

9.00 - 
12.00

7 HOGE HARELBEKE SINT-SEBASTIAAN

1 Ste Plaats Heren Prijs 1 Ste Plaats Dames Prijs 1 Ste Plaats Jeugd Tot 16 Jaar Prijs Alle Inleggeld Wordt

Verschoten. 3 Af, 3 Bij En Top Direct Bijvullen.  

Inleg Volw 5 Euro - Inleg Jeugd 2.5 Euro - Opmerkingen Gelieve Wagens Te Parkeren Aan EXPO Waregem, Recht

Tegenover Het Voetbalstadion. Op Andere Parkings Valt  Er Te Betalen

Schietstand WAREGEM REGENBOOGSTADION, 0473/892544

ZO 
MAY 

20

14.00 - 
18.00

TYPESCHIETING MERKSEM SINT SEBASTIAAN

WIP 1: 2 Hoge 10 Euro - 4 Zijden 7 Euro - 4 Kallen 4 Euro - 30 Kleine Vogels 3 Euro - 6 Kleine Vogels Surprise

WIP 2: 2 Hoge 10 Euro - 4 Zijden 7 Euro - 4 Kallen 4 Euro - 30 Kleine Vogels 3 Euro - 6 Kleine Vogels Surprise

WIP 3: 2 Hoge 10 Euro - 4 Zijden 7 Euro - 4 Kallen 4 Euro - 30 Kleine Vogels 3 Euro - 6 Kleine Vogels Surprise

Inleg Volw 10,50 Euro - Terug 3 Euro - Berekend Op 52 Schutters

Terlindenhofstraat 265, 2170 Merksem BE, 0475 28 65 81

ZO 
MAY 

20

14U00 -
18U00

SCHAARBEEK GILDE / GEWONE BEDRIJFSCHIETING

Zondag 20 Mei 2018, Stand Josaphat Park , Schiet ing Op 2 Wippen!

WIP 1: 1 Hoge 10 Euro - 1 Hoge 10 Euro - 2 Zijden 7 Euro - 2 Zijden 7 Euro - 2 Kallen 5 Euro 2 Kallen 5 Euro - 30

Kleine Vogels 3 Euro - 6 Primes Van 3 Euro Grat is  6 Hoekvogels Van 3 Euro, Niet Verloten, Grat is Gegeven Door

Uitbater Bernard

WIP 2: 1 Hoge 10 Euro - 1 Hoge 10 Euro - 2 Zijden 7 Euro - 2 Zijden 7 Euro - 2 Kallen 5 Euro 2 Kallen 5 Euro - 30

Kleine Vogels 3 Euro - 6 Primes Van 3 Euro Grat is  6 Hoekvogels Van 3 Euro, Niet Verloten, Grat is Gegeven Door

Uitbater Bernard

Inleg Volw 7 Euro - Terug 3 Euro - Berekend Op 52 Schutters - Opmerkingen Jeugd (T.E.M 14 Jaar) Betaalt  Halve

Inleg Wanneer Ze Een Vogel Schieten

Josaphatpark, 1030 Schaarbeek BE, 0496785843

MA 
MAY 

21

14U30 -
18U30

BESCHRIJFSCHIETING S.S.KAPRIJKE

Schiet ing Met 60,00 Euro Grat is

WIP 1: 2 Hoge 10 Euro - 4 Zijden 7 Euro 4 Kallen 5 Euro - 30 Kleine Vogels 3 Euro - 10 Primes 3 Euro

WIP 2: 2 Hoge 10 Euro - 4 Zijden 7 Euro 4 Kallen 5 Euro - 30 Kleine Vogels 3 Euro - 10 Primes 3 Euro

Inleg Volw 7 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 3,5 Euro - Berekend Op 54 Schutters

Molenstraat 28, +32496065897

MA 
MAY 

21

14:00 - 
18:00

HAASRODE

WIP 1: 2 Hoge 10,00 - 4 Zijden 7,00 - 4 Kallen 5,00 - 30 Kleine Vogels 3,00

WIP 2: 2 Hoge 10,00 - 4 Zijden 7,00 - 4 Kallen 5,00 - 30 Kleine Vogels 3,00

Inleg Volw 7,00 Euro - Terug 3,00 Euro - Berekend Op 52 Schutters - Opmerkingen Koningschiet ing L.W.D.

Milsestraat, 3053 Haasrode BE, 0477624544



KNBBW
 

All rights reserved © Schuttersgids www.knbbw.be 

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 

 

 

MA 
MAY 

21

13U30 - 
18U

BESCHRIJF GENT WARE VRIENDEN

WIP 1: 2 Hoge - 4 Zijden - 4 Kallen - 36 Kleine Vogels

WIP 2: 2 Hoge - 4 Zijden - 4 Kallen - 36 Kleine Vogels

Inleg Volw 5 Euro - Terug 2 Euro - Inleg Jeugd 2.50 Euro - Berekend Op 56 Schutters - Opmerkingen Grat is

Geschonken Door KNBBW: 15 Primes Van 2 Euro Per Wip. Inleg Miniemen En Scholieren: 2.50 Euro

Leebeekstraat 2, 9052 Zwijnaarde BE, 0487/518775

MA 
MAY 

21

14.30 - 
18.30

HERDENKINGSSCHIETING RONNY VERVACKE

WIP 1: 1 Hoge 10 Euro - 1 Hoge 10 Euro - 2 Zijden 7 Euro - 2 Zijden 7 Euro - 2 Kallen 5 Euro 2 Kallen 5 Euro - 40

Kleine Vogels 2.5 Euro - 20 Kleine Vogels 2.5 Euro Grat is

WIP 2: 1 Hoge 10 Euro - 1 Hoge 10 Euro - 2 Zijden 7 Euro - 2 Zijden 7 Euro - 2 Kallen 5 Euro 2 Kallen 5 Euro - 40

Kleine Vogels 2.5 Euro - 20 Kleine Vogels 2.5 Euro Grat is

Inleg Volw 7 Euro - Terug 2.5 Euro - Inleg Jeugd 3.5 Euro - Berekend Op 56 Schutters - Opmerkingen

Jeugdschutters Tot En Met 14 Jaar Betalen 3.5 Euro

Gauwelstraat Tss 48 En 50, 8551 Heestert  BE, 0477616362

WO 
MAY 

23

14U00 -
18U00

BESCHRIJFSCHIETING BRAKEL DE WARE VRIENDEN

In Samenwerking Met Jeugdhuis Alfa.

WIP 1: 2 Hoge 11 - 4 Zijden 8 - 4 Kallen 6 - 36 Kleine Vogels 3 - 6 Primes Surprise

WIP 2:  WIP 2 IDEM WIP 1

Inleg Volw 7 Euro - Terug 3 Euro - Berekend Op 54 Schutters - Opmerkingen Jeugdt Tot 14 Jaar Grat is

Jagersstraat 64A, 9660 Brakel BE, 0479731026

DO 
MAY 

24

14.30
UUR - 
18.30
UUR

OOSTEEKLO BESCHRIJFSCHIETING

€ 30 Grat is Per Wip Grat is Wordt Verloot

WIP 1: 2 Hoge € 10 - 4 Zijden € 7 - 4 Kallen € 4 - 30 Kleine Vogels € 3 - 10 Primes € 3 Grat is

WIP 2: 2 Hoge € 10 - 4 Zijden € 7 - 4 Kallen € 4 - 30 Kleine Vogels € 3 - 10 Primes € 3 Grat is

Inleg Volw 7 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 3,50 Euro - Berekend Op 50 Schutters

Oosteeklo-Dorp 73, 9968 Oosteeklo BE, 0496 387 427

VR 
MAY 

25

19U30 -
23U30

HAASDONK BUITEN K.H.G. SINT JACOBUS

Gewoon Beschrijf

Inleg Volw 10.5 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 5 Euro - Berekend Op 54 Schutters

Zandstraat 234 (Dreef) , 9120 Haasdonk BE, +32 472 20 97 27



SCHUTTERSGIDS
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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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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 

 

 

VR 
MAY 

25

19.30 - 
23.30

ONDER STAL AVONDSCHIETING

Valentijnstraat 22, 3582 Koersel BE

VR 
MAY 

25

19U00 -
23U00

AVONDBESCHRIJF GENT WARE VRIENDEN

WIP 1: 2 Hoge 8 Euro - 4 Zijden 6 Euro - 4 Kallen 4 Euro - 23 Kleine Vogels 2 Euro - 16 Primes 2 Kippenbillen - 6

Primes Consumptie  Al Het Inleggeld Boven De 40 Schutters Wordt Volledig Verschoten. Terug: 2 Vogels Van 2 Euro

Per Wip. Tijdens De Schiet ing: Kippenbil + Perziken + Brood: 6 Euro. Kan Op Voorhand Besteld Worden: Marc

Goedert ier 0487/518 775

WIP 2: 2 Hoge 8 Euro - 4 Zijden 6 Euro - 4 Kallen 4 Euro - 23 Kleine Vogels 2 Euro - 16 Primes 2 Kippenbillen - 6

Primes Consumptie

Inleg Volw 8 Euro - Terug 2 Euro - Inleg Jeugd 4 Euro - Berekend Op 40 Schutters

Leebeekstraat 2, 9052 Zwijnaarde BE, 0487/518775

VR 
MAY 

25

19U30 -
+/-

23U30

SINT-JORIS GILDE ONDER-STAL AVONDSCHIETING
 

WIP 1: 2 Hoge 10€ - 4 Zijden 6€ - 4 Kallen 4€ - 30 Kleine Vogels 2,5€

WIP 2: 2 Hoge 10€ - 4 Zijden 6€ - 4 Kallen 4€ - 30 Kleine Vogels 2,5€

Inleg Volw 6 Euro - Terug 2,5 Euro - Berekend Op 50 Schutters - Opmerkingen Jeugd Geen Inleg Bij Het Afschieten

Van De 1ste Vogel Per Wip, Plaat je Inleveren Of Betalen Van 2,5€

Valentijnstraat 22, 3582 Koersel BE, 0495885844

de wipschutter ©  2018 All rights reserved
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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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Bondsschietingen 2018 
Uitnodiging Keizerschieting 2018 door secretaris- generaal, 

de heer Bram Uvyn 
 

 

Beste schuttersvrienden, 

 

Hierbij voor de laatste maal de uitnodiging voor de 88ste 
Keizerschieting van België. 

 

 

 

Zondag 13 mei 2018 
Organisatie van de KNBBW 

De mooiste individuele wedstrijd van het jaar wordt dit jaar ingericht door de maatschappij: 

Menen Sint-Joris 
Zwemkomstraat 9 – 8930 Menen 

Deze schieting is voorbehouden aan de koning(in) 2018 van de maatschappij waar hij/zij 
officieel is aangesloten met de bondskaart en die in regel is met de KNBBW (of zijn/haar 
onmiddellijke voorganger indien de koning 2018 belet is. Deze vervanging moet conform de 
regels van de KNBBW gebeuren). De koning(in) moet zich aanbieden aan de inschrijvingstafel 
met een certificaat (model zoals is verzonden aan elke zaakgelastigde van de maatschappij), 
ondertekend door de koning(in), de voorzitter en de secretaris van de maatschappij. 
Tegelijkertijd moet ook de bondskaart 2018 en identiteitskaart worden voorgelegd.  

 

Programma in de voormiddag: 

WIP 1: Keizerschieting volgens de reglementen van de KNBBW 

INSCHRIJVINGEN KEIZERSCHIETING VANAF 9U30 TOT 11U00 STIPT 

DE DEELNEMERS MOETEN DE BELGISCHE NATIONALITEIT HEBBEN! 

Inleg: 7 euro voor de verplichte deelname aan de namiddagschieting op 2 wippen  

WIP 2: blokschieting 

Voor de winnaar volwassenen: waardebon van minstens 125 euro 
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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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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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Bondsschietingen 2018 
Uitnodiging Keizerschieting 2018 door secretaris- generaal, 

de heer Bram Uvyn 
 

 

Beste schuttersvrienden, 

 

Hierbij voor de laatste maal de uitnodiging voor de 88ste 
Keizerschieting van België. 

 

 

 

Zondag 13 mei 2018 
Organisatie van de KNBBW 

De mooiste individuele wedstrijd van het jaar wordt dit jaar ingericht door de maatschappij: 

Menen Sint-Joris 
Zwemkomstraat 9 – 8930 Menen 

Deze schieting is voorbehouden aan de koning(in) 2018 van de maatschappij waar hij/zij 
officieel is aangesloten met de bondskaart en die in regel is met de KNBBW (of zijn/haar 
onmiddellijke voorganger indien de koning 2018 belet is. Deze vervanging moet conform de 
regels van de KNBBW gebeuren). De koning(in) moet zich aanbieden aan de inschrijvingstafel 
met een certificaat (model zoals is verzonden aan elke zaakgelastigde van de maatschappij), 
ondertekend door de koning(in), de voorzitter en de secretaris van de maatschappij. 
Tegelijkertijd moet ook de bondskaart 2018 en identiteitskaart worden voorgelegd.  

 

Programma in de voormiddag: 

WIP 1: Keizerschieting volgens de reglementen van de KNBBW 

INSCHRIJVINGEN KEIZERSCHIETING VANAF 9U30 TOT 11U00 STIPT 

DE DEELNEMERS MOETEN DE BELGISCHE NATIONALITEIT HEBBEN! 

Inleg: 7 euro voor de verplichte deelname aan de namiddagschieting op 2 wippen  

WIP 2: blokschieting 

Voor de winnaar volwassenen: waardebon van minstens 125 euro 
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Kampers: 2,00 euro per afgeschoten blok 

Inschrijven van 9u30 tot 11u00 stipt 

Inleg: 2,00 euro  

Er wordt op nummer geschoten! 

Blokken worden niet meegenomen. 

Model keizerschieting met 3 pijlen te schieten. 

 

Koningen moeten eerst op de wip van de keizerschieting schieten vooraleer ze kunnen 
deelnemen aan de blokschieting. Ze mogen wel tussendoor schieten indien ze niet op tijd 
waren om op hun nummer te schieten. Indien men de blok afschiet op de keizerschieting kan 
hij/zij toch niet deelnemen aan de blokschieting en kan men zijn geld terugkrijgen.  

De laatste schutter schiet om 13u45 op wip 2 teneinde de bondsschieting tijdig te kunnen 
starten. Indien men niet kan schieten maar men heeft wel betaald, krijgt men zijn inleg terug.  

Er is mogelijkheid tot middagmaal: frituur ter plaatse + belegde broodjes 

Programma in de namiddag:  

Bondsschieting op 2 wippen op 4 latten 

Wip 1 en 2: 

2 hoge: 10 euro 

3e hoge: 7,5 euro geschonken door Menen Sint-Joris 

4 zijden: 7 euro 

4 kallen: 5 euro 

22 vogels: 3 euro 

22 vogels: 6 euro 

Berekend op 90 schutters 

 

Indien nodig zullen dubbele vogels worden ingevuld maar de beslissing hiervan ligt bij de 
hoofdafgevaardigde van de sector  

De lege pinnen van de bondsvogels tellen mee voor het invullen vanaf de 7e bondsvogel 

Bondsprijzen bovenop het beschrijf: 

Wip 1 – 10 porseleinen taartschotels Alzata versierd met het bondswapen. Wip 2 - 10 glazen 
vazen Quadro voorzien van het logo van de KNBBW, totale waarde van € 950,00. 
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All rights reserved © Schuttersgids www.knbbw.be 

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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Inleg per wip: 3,5 euro per wip – halve inleg voor de jeugd (per 2 jeugdschutters wordt per 
wip 1 vogel van 3 euro ingevuld) 

Begin van de schieting : 14u00 – laatste ronde bezig om 19u00 

 

Dimanche 13 mai 2018 

Organisé par la FRNAB 

Le plus beau concours individuel de l’année est organisé par la société 

Menen Sint-Joris 
Zwemkomstraat 9 – 8930 Menen 

Le tir à l’empereur est réservé au roi/reine en titre de 2018, ou en cas d’empêchement par 
son prédécesseur immédiat (selon les règlements de la FRNAB), de la société dont il/elle est 
membre officiel avec sa carte fédérale et à condition que la société est affiliée à la FRNAB et a 
rempli ses obligations de l’année 2018. 

Le candidat se présente à la table d’inscriptions avec un certificat (déjà en possession du 
fondé de pouvoirs de chaque société), soussigné par le candidat même, le président et le 
secrétaire de la société. La carte fédérale 2018 valable et la carte d’identité doivent être 
également présentées. 

Programme avant midi 

PERCHE 1: tir à l’empéreur aux conditions des règlements de la FRNAB 

INSCRIPTION DU TIR A L’EMPEREUR DE 9H30 A 11H00 PRECISE 

LES PARTICIPANTS DOIVENT AVOIR LA NATIONALITE BELGE !   

mise: 7 euro pour participation obligée du tir de l’âpres midi pour 2 perches. 

PERCHE 2: tir au bloc 

Pour le vainqueur: voucher d’un valeur de 125 euro minimum 

Inscription de 9h30 à 11h00 précise. 

Mise : 2,00 euro  

Rabatteurs : 2,00 euro par bloc 

On doit tirer sur numéro. 

Les rois/reines doivent d’abord tirer sur la perche de l’empéreur afin de participer au tir au 
bloc! S’ils tirent le bloc ils peuvent récupérer la mise. Dernière flèche à 13h45 sur perche 2 
afin de commencer le tir fédéral à 14h00 

On peut prendre déjeuner: friterie et sandwiches sur le terrain 
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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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Inleg per wip: 3,5 euro per wip – halve inleg voor de jeugd (per 2 jeugdschutters wordt per 
wip 1 vogel van 3 euro ingevuld) 

Begin van de schieting : 14u00 – laatste ronde bezig om 19u00 
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également présentées. 

Programme avant midi 

PERCHE 1: tir à l’empéreur aux conditions des règlements de la FRNAB 

INSCRIPTION DU TIR A L’EMPEREUR DE 9H30 A 11H00 PRECISE 

LES PARTICIPANTS DOIVENT AVOIR LA NATIONALITE BELGE !   

mise: 7 euro pour participation obligée du tir de l’âpres midi pour 2 perches. 

PERCHE 2: tir au bloc 

Pour le vainqueur: voucher d’un valeur de 125 euro minimum 

Inscription de 9h30 à 11h00 précise. 

Mise : 2,00 euro  

Rabatteurs : 2,00 euro par bloc 

On doit tirer sur numéro. 
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Programme après-midi 

tir fédéral sur 2 perches sur 4 barres 

perche 1 et 2: 

2 cocqs: 10 euro 

3ième cocq : 7,5 euro offert par Menen Sint-Joris 

4 poules: 7 euro 

4 cailles: 5 euro 

22 oiseaux: 3 euro 

22 oiseaux : 6 euro 

compté sur 90 tireurs 

Si nécessaires, les oiseaux double seront rempli, mais c’est le délégué principal du secteur 
dans la quelle le tir fédéral a lieu qui décide  

les pointes vides des oiseaux fédéraux comptent pour le remplissage à partir du 7e oiseau 
fédéral. 

 

prix fédéraux en plus du tir: 

perche 1: 10 plats du gâteau «Alzata», décoré avec l’écusson de la FRNAB. 

perche 2: 10 vases en verre «Quadro», aussi avec l’écusson de la FRNAB. 

Le montant total de ces prix est de € 950,00. 

mise par perche: 3,5 euro – demi mise pour les jeunes. 

Début du tir: 14u00 – dernier tour à 19 heures 

 

*2 foto’s plaatsen* 
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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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Bericht uit de sectoren 
Verslag eerste bondschieting van dit seizoen te Nukerke SS door 

sectorverantwoordelijke sector 2, de heer Etienne Pyfferoen 
 

 
Deze ging door te Heurne K.S.M . S.S. 

De zon was er niet  bij , maar het bleef droog en weinig  
wind  dus goed. We starten juist om 14 uur 00 met 115 
schutters . 

Deze kwamen uit 52 Maatschappijen en of Gilden . 

Er waren 18 leden van de K.N.B.B .W. op post, waaronder de 
Voorzitter Marc De Bruyne die ons voor ging. 

 

Zij wonnen en bondsprijs:  

op wip 1 porseleinen taartschotel alzata met logo K.N.B.B. W. 
op wip  2 glazen vaas  quadro met logo K.N.B.B.W 

 

Wip 1 
 
Van Hese Daniel.Lokeren SS. 

 
 

8397 

wip2 
 
De Schepper Ronny Sch elle. 78603 

Lefrancq Sandy. Braine Le Chàteau. 59534 Van Heymbeeck Frans Wetteren. 78660 

Clappaert Romain K.N.B.B.W. 4752 Adam Nico Overmere SS. 9452 

Ruysbergh Ronny Ronse SS. 62989 Debruyne Patrick K.N.B.B.W. 5415 

Van Damme Francois Lokeren SS. 8388 Raepsaet Jacques Rixensart St C. 12214 

Declerq Guy Nukerke SS. 79604 Vlaminck Patrick Heist a Z Duinega 7217 

Lefrancq Steven. Braine Le Chàt eau. 14317 Verdonckt  Nic  Nukerke   SS. 66422 

Adam Nico Overmere SS. 9452 Van De Wiele Patrick Kluisbergen. 78043 

Naessens Ronny Heule SS. 12151 Adam  Nico  Overmere  SS. 9452 
Staes Emiel K.N.B.B.W. 8620 De Bruyne Pat rick  K.N. B.B.W. 5415 
 
 
De bleven toch nog 28 loten goed bij het einde van de bondsschieting om 19uur50. 

We bedanken ieder lid van de K.N.B.B.W. voor hun komst naar de eerste bondsschieting 
van 2018 het was en mooi samen zijn.Mogen we de mensen van Nukerke Sint 
Sebastiaan bedanken voor deze mooie werking: de mensen van de kantine de 
inschrijving en onder de wippen .En pluim voor Denis, als ook zeer wel bedankt Elie. 

Ook dank aan mijn afgevaardigden ; Romain Eric en Rudy hoogachtend ; 
Hoofdafgevaardigde Etienne Pyfferoen. Sector 2 
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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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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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Bericht uit de sectoren 
Verslag eerste bondschieting van dit seizoen te Nukerke SS door 

sectorverantwoordelijke sector 2, de heer Etienne Pyfferoen 
 

 
Deze ging door te Heurne K.S.M . S.S. 

De zon was er niet  bij , maar het bleef droog en weinig  
wind  dus goed. We starten juist om 14 uur 00 met 115 
schutters . 

Deze kwamen uit 52 Maatschappijen en of Gilden . 

Er waren 18 leden van de K.N.B.B .W. op post, waaronder de 
Voorzitter Marc De Bruyne die ons voor ging. 

 

Zij wonnen en bondsprijs:  

op wip 1 porseleinen taartschotel alzata met logo K.N.B.B. W. 
op wip  2 glazen vaas  quadro met logo K.N.B.B.W 

 

Wip 1 
 
Van Hese Daniel.Lokeren SS. 

 
 

8397 

wip2 
 
De Schepper Ronny Sch elle. 78603 

Lefrancq Sandy. Braine Le Chàteau. 59534 Van Heymbeeck Frans Wetteren. 78660 

Clappaert Romain K.N.B.B.W. 4752 Adam Nico Overmere SS. 9452 

Ruysbergh Ronny Ronse SS. 62989 Debruyne Patrick K.N.B.B.W. 5415 

Van Damme Francois Lokeren SS. 8388 Raepsaet Jacques Rixensart St C. 12214 

Declerq Guy Nukerke SS. 79604 Vlaminck Patrick Heist a Z Duinega 7217 

Lefrancq Steven. Braine Le Chàt eau. 14317 Verdonckt  Nic  Nukerke   SS. 66422 

Adam Nico Overmere SS. 9452 Van De Wiele Patrick Kluisbergen. 78043 

Naessens Ronny Heule SS. 12151 Adam  Nico  Overmere  SS. 9452 
Staes Emiel K.N.B.B.W. 8620 De Bruyne Pat rick  K.N. B.B.W. 5415 
 
 
De bleven toch nog 28 loten goed bij het einde van de bondsschieting om 19uur50. 

We bedanken ieder lid van de K.N.B.B.W. voor hun komst naar de eerste bondsschieting 
van 2018 het was en mooi samen zijn.Mogen we de mensen van Nukerke Sint 
Sebastiaan bedanken voor deze mooie werking: de mensen van de kantine de 
inschrijving en onder de wippen .En pluim voor Denis, als ook zeer wel bedankt Elie. 

Ook dank aan mijn afgevaardigden ; Romain Eric en Rudy hoogachtend ; 
Hoofdafgevaardigde Etienne Pyfferoen. Sector 2 

 

All rights reserved © Schuttersgids www.knbbw.be 

Europese Kampioenschappen 2018 
te Lumbres (Frankrijk) 

Uitnodiging door nationaal voorzitter, de heer Marc De Bruyne 
 

Betreft de kandidatuurstelling voor deelname aan het Europees 
Kampioenschap 2018 georganiseerd door de maatschappij 
Lumbres op zaterdag 18 augustus voor de jeugd en zondag 19 
augustus voor de seniors. 

Je kandidatuur stellen voor deelname aan het EK, zowel 
individueel als in ploeg, kan op twee manieren. Voor het eerst 
kunnen leden van de KNBBW zelf hun kandidatuur stellen zonder 
daarvoor via de kandidatuur via de maatschappij te stellen. 
Zowel jeugdschutters als senioren kunnen een mail sturen met 
hun naam, hun maatschappij en hun lidnummer naar 

schuttersgids@knbbw.be. Intern binnen de KNBBW zullen de kandidaturen worden 
doorgestuurd naar de desbetreffende hoofdafgevaardigde én naar de zaakgelastigde van je 
maatschappij zodat deze op de hoogte is. Ook de gekende manier van het stellen van 
kandidaturen kan ook nog gevolgd worden. Hierbij zal de zaakgelastigde van de 
maatschappij de kandidaturen doorgeven aan de hoofdafgevaardigde van zijn sector. 

Kandidaturen moeten voor 9 juni doorgemaild worden of aan de hoofdafgevaardigde 
worden bezorgd!!  

We vestigen nog even de aandacht op een punt uit het reglement : een maatschappij 
waarvan een senior heeft deelgenomen in de ploeg moet minstens 3 jaar wachten vooraleer 
er opnieuw een schutter kan voorgedragen worden. Een schutter die deelgenomen heeft in 
de ploeg kan pas opnieuw zijn kandidatuur stellen na 5 jaar om geselecteerd te worden voor 
de ploeg. Deze maatregel wordt genomen om zoveel mogelijk clubs en schutters de 
gelegenheid te geven om deel te nemen doch kan de KNBBW afwijken van deze 3- en 5 
jaarregel wanneer er onvoldoende kandidaturen zijn in bepaalde sectoren.  

Net zoals vorig jaar worden de geselecteerden verwacht om deel te nemen aan de 
traditionele stoet op zondag mét pijl en boog. Daarom zullen de aanwezigheden op zondag 
nog voor de stoet worden genoteerd en indien nodig worden vervangingen doorgevoerd.  

 

La traduction sera publié assez vite que possible sur le site web www.knbbw.be! 

 

Voorzitter       

Président        

Marc De Bruyne      




