
 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag van de  Keizerschieting van België  en aansluitende bondschieting. 

Zondag 13 mei 2018 te Menen. Deze dag stond al maanden aangestipt in mijn agenda en 

vermoedelijk ook bij de heren en dames schutters die zich onlangs koning en of koningin hadden 

geschoten in hun eigen schuttersgilde. Want op deze dag waren we te gast voor de 88 ste  

Nationale keizerschieting van België te Menen Sint- Joris in de Westkant van het land.  

Voorzitter en bestuursleden hadden samen met de leden van de maatschappij en talrijke 

vrijwilligers hun schuttersstand omgebouwd tot een mooie en aangename locatie om de vele 

schutters te ontvangen. De weergoden waren ons niet gunstig gezind bij aanvang maar 

naarmate de dag vorderde kwam de zon toch af en toe tevoorschijn om deze wedstrijd verder 

droog te laten doorgaan. Ook dit jaar kunnen we terugblikken op een goed georganiseerde 

organisatie met welgemeende felicitaties aan allen die dit hebben verwezenlijkt en er aan 

meegewerkt hebben. 

Secretaris- generaal Bram Uvyn opende om 9:30 de inschrijving voor de keizerschieting het 

startschot dat de koningen en koninginnen zich konden inschrijven voor de Keizerschieting met 

de uitredende keizer op kop en de Nationaal voorzitter Marc De Bruyne gaf dan ook de toelating 

om de Keizerschieting te starten. 

Dat er sterke deelnemers waren bleek al vlug want de keizersvogel werd al kort na de start 

afgeschoten door sommige deelnemers. 

De meegereisde supporters konden indien ze dit wensten deelnemen aan de blokschieting op de 

muitwip. Bij het afsluiten van de inschrijving om 11:00 hadden zich 111koningen en koninginnen 

ingeschreven voor deelname aan de keizerschieting. 

Naarmate de wedstrijd vorderde steeg ook de druk en de spanning want niemand slaagde erin 

om de keizersvogel tweemaal neer te halen. Dus zou de felbegeerde titel door afkamping met 

de 12 kandidaat keizers gebeuren met als inzet de nationale titel. Dat de stress en spanning de 

deelnemers dan ook parten speelde bleek na de eerste kampronde toen niemand er in slaagde 

de keizersvogel neer te halen ondanks verwoede pogingen en met steun van hun supporters. 

Dus zou een tweede kampronde de winnaar hopelijk aanduiden en zo gebeurde het ook de 

derde kamper Van Meenen Dirk van Kallo Sas slaagde erin de keizersvogel af te schieten de 
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resterende negen kampers slaagden er niet meer in om dit hem na te doen en zo behaalde hij de 

fel begeerde titel van Keizer van Belgie 2018 binnen.  

De Nationaal voorzitter Marc De Bruyne leidde dan ook de huldigingplechtigheid. Hij bedankte 

de aanwezige Schepen van Sport en collega Schepen voor hun aanwezigheid en ook voor hun 

medewerking aan deze organisatie. Hij bedankte dan ook alle deelnemers voor de deelname en 

dankte ook de inrichtende maatschappij voor de organisatie van dit evenement. De Nationaal 

voorzitter huldigde Van Meenen Dirk als Keizer van België 2018. Uittredend keizer Filip De 

Mijnck overhandigde de keizersbreuk aan de nieuwe keizer tijdens de nationale hymne “ De 

Brabançonne”. Ook de  resterende  kampers werden in de hulde betrokken en kregen een 

herinneringsaandenken overhandigd  

Nieuwe afspraak voor de 89 ste Keizerschieting van België op zondag 2 juni 2019 te Kallo Sas 

Nationale Keizer KNBBW 2018 

Van Meenen Dirk 

Kampers: 

Nobus  Francky   Heist Duinengalm 
Vanderjeugd  Katleen  Roeselare SS 
Cuvelier  Jan  Zedelgem WT 
De Vis Karel  Deinze SS 
Marcelis  Sebastien  Tubize SS 
Leplae  Nicolas  Asper SS 
Van Heghe  Gunther  Bissegem SS 
Vermeulen  Timo  Stekene SS 
Verstraete  Ludovic  Lo WT 
Decroo  Olivier  Ieper SS 
Verzeni  Sebastien  Braine Le Chateau 
 
Voor de bondschieting in de namiddag waren 210 + 8 jeugdschutters ingeschreven 
 
De gegeerde bondsprijzen werden geschoten door: 
 
WIP 1: 
Nr.      Naam                                                         Maatschappij                     Bondskaartnr. 
 
1) Van Imschoot Henk                               St- Gillis Dendermonde                  26054 
2) Put Rudy                                                  SS Eendracht Koersel                      10057 
3) Van Sprengel Pieter                               SS Tielen                                            62370 
4) Ongenae Theo                                        SS Lembeke                                       2808 
5) Michielsen Francois                                    Kallo Sas                                       19268 
6) Leyssens Alfons                                     SS Eendracht Koersel                       61929 
7) Van Breda Jimmy                                        Beerse Edele Handboog              5235 
8) Van Ballaert Fred                                  SS Merksem   75389 
9) De Mijnck  Filip                                      SS Bissegem                                        6260 



10) Uvyn Bram                                                 KNBBW                               8339 
 
WIP 2: 
Nr.      Naam                                                         Maatschappij                     Bondskaartnr 
 
1) Beyens Herwig                                               Arendonk                                59798 
2) Leloux  Jean-Noel                                          Irchonwelz                              29885 
3) Debruyne  Patrick                                          KNBBW                                    5415 
4) Ongenae Theo                                                Lembeke                                 2808 
5) De Block  Eric                                                 St- Gillis Dendermonde        60165 
6) Aerts Ferdinand                                             Tervant                                    9376 
7) Van Breda Jimmy                                           KNBBW                                   5235 
8) Tuteleers Leo                                                  Arendonk                               61981 
9) Remu   Yvan                                                    Aalst Park                               29624 
10) Verzeni Sebastien                                        Braine Le Château                12061 
 
Overgebleven loten: 30+2€ 
De niet afgehaalde loten worden aan de desbetreffende afgevaardigden meegegeven. 
 
Een woord van dank voor allen die ervoor gezorgd hebben dat de 88ste Keizerschieting van 
Belgie een succes is geworden  
Aan de maatschappij Menen Sint Joris voor de mooie organisatie. 
Aan alle wipbedienaars en alle medewerkers  
 
Aan hoofdafgevaardigde Gilbert Meeuws en de afgevaardigden van Sector 1  Patrick, Erni, Alain 
en Davy die de keizerschieting en bondschieting in goede banen hebben geleid  
Aan alle andere leden van de KNBBW voor hun bereidwillige medewerking  
 
En vooral voor u, koningen, koninginnen, sympathisanten en schutters, voor jullie aanwezigheid 
en voor sommigen de verre verplaatsing die jullie hebben gedaan voor deelname aan de 
mooiste individuele wedstrijd van het jaar 2018 te Menen.  
 
Eric  Van  Neste 
Nationaal Secretaris –  
verslaggever KNBBW 
 
 
  


