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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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DE MAATSCHAPPELIJKE BIJDRAGE EN  

BONDSKAARTEN VOOR 2019. 
 

Maatschappelijke bijdrage of lidgeld 2019 
 

De maatschappelijke bijdrage of het lidgeld voor de clubs voor 2019 blijft gelijk 
op 70 euro indien deze betaald is voor 15 december 2018. Na 15 december 
wordt het lidgeld 80 euro.  

Mogen wij aan de zaakgelastigden van de maatschappijen vragen om dit bedrag 
over te schrijven in een aparte overschrijving en met duidelijke vermelding 
van de volledige naam van jullie maatschappij in de mededeling. We merken 
immers dat de houder van de rekening niet altijd even duidelijk is vandaar de 
vermelding van de naam van jullie club in de mededeling van de overschrijving. 

 De betaling mag worden gedaan t.a.v. de schatbewaarder van de KNBBW (M. 
Van den Heuvel – Kattespoel 69, 2340 Beerse) op rekening BE86 0682 0022 
0050 – BIC GKCC BEBB 

 

Clubs die de maatschappelijke bijdrage niet betalen voor 1 januari, zullen geen 
toegang hebben om hun schietingen gratis in te lassen in de schuttersgids, zullen 
niet meer in de bondslijsten worden vermeld en kunnen bijgevolg geen 
aanspraak maken op eender welke officiële schieting georganiseerd door de 
KNBBW.  

Eind november worden alle accounts om in te loggen in de website even offline 
gehaald om achteraf opnieuw te activeren van zodra de maatschappelijke 
bijdrage voor 2019 is betaald.  

 

Bondskaarten 2019 
 

De bondskaarten dienen ook betaald te worden aan de schatbewaarder in een 
afzonderlijke overschrijving als deze van de maatschappelijke bijdrage.  

Vermeld hierbij in de mededeling van de overschrijving de volgende gegevens: 

- De volledige naam van uw maatschappij 
- Het totaal aantal gewenste bondskaarten (er hoeft geen onderscheid meer 

worden gemaakt tussen seniors en jeugdschutters). 
De prijs per kaart bedraagt 13 euro, verzekering en deelname aan het 
sectorkampioenschap inbegrepen.  
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In 2019 zullen de bondskaarten opnieuw verdeeld worden via VLAS op basis van 
ingave in het internet leden administratiesysteem (ILA). Deze zullen worden 
opgestuurd van zodra de leden in het ILA zijn ingegeven. 

 

In functie van de opmaak van de bondskaarten maar vooral ook 
verzekeringstechnisch, vragen wij de maatschappijen zo snel mogelijk de 
bondskaarten te betalen en de leden te verlengen/toe te voegen in het ILA-
systeem vanaf begin januari. Om technische redenen eigen aan het online 
programma, kan het aantal betaalde bondskaarten pas vanaf 1 januari worden 
toegevoegd. De KNBBW zal dit zo snel als mogelijk in orde brengen zodat jullie 
ook de leden vanaf begin januari kunnen inputten.  

 

Bijkomende bondskaarten en duplicaten 
 

Wanneer blijkt dat de club aan het begin van het seizoen te weinig bondskaarten 
heeft aangevraagd, kunnen bijkomende kaarten aangevraagd worden aan 
dezelfde prijs van 13 euro.  

Duplicaten kunnen ALLEEN bij de schatbewaarder via storting op de rekening 
zoals hierboven vermeld. Bij de hoofdafgevaardigde zullen dus GEEN bijkomende 
bondskaarten meer kunnen/mogen betaald worden! 

De kostprijs van een duplicaat blijft 7,5 euro en deze kunnen ook bij de 
schatbewaarder worden aangevraagd.  

 

Wij rekenen op een goede medewerking. 

 

Bram Uvyn        Marc De Bruyne  

Secretaris Generaal        Nationaal Voorzitter.  
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LA COTISATION ET  
LES CARTES FEDERALES POUR 2019 

 

La cotisation du 2019 
 

La cotisation pour les sociétés pour l'année 2019 reste à € 70, si celle est payée 
avant le 15 décembre 2018. Après le 15 décembre la cotisation deviendra € 80. 
Peut-on demander aux fondées de pouvoirs des sociétés de nous transférer ce 
montant par virement à part avec en communication le nom clair et complet 
de votre société. 
Puisqu'on a remarqué que le titulaire du compte n'est pas toujours si clair, nous 
vous demandons de bien spécifier le nom de votre société dans la 
communication du virement. 
Veuillez faire le paiement à l'attention du trésorier de la FRNAB  
(M. Van den Heuvel – Kattespoel 69, 2340 Beerse) sur le compte bancaire 
BE86 0682 0022 0050 – BIC GKCC BEBB. 

Les sociétés qui n'ont pas payé leur cotisation avant le premier janvier; n'auront 
plus la possibilité de publier leurs tirs publics, ne seront pas mentionnées dans la 
liste de la fédération et par conséquent elles ne peuvent plus réclamer aucun tir 
officiel organisé par la FRNAB. 
À la fin du mois de novembre, tous les accounts pour connecter au site web de la 
FRNAB seront désactivés pour être réactivés dès que la cotisation pour 2019 est 
payée. 

Cartes fédérales 2019 
 

Aussi les cartes fédérales doivent être payées au trésorier, veuillez bien faire 
attention que vous le feriez avec un virement à part de celui pour la 
cotisation. 
Mentionnez dans la communication de celui-ci les données suivantes: 

- Le nom complet de votre société 
- Le nombre des cartes fédérales désirées (il n'est plus besoin de faire une 

différence entre les seniors et les jeunes). 

Le prix d'une carte est 13 euros; assurance et participation au championnat du 
secteur inclus. 

En 2019, les cartes fédérales seront de nouveau distribuées par VLAS, 
basé sur l'encodage dans le système numérique d'administration des membres 
(nommé ILA). Celles seront envoyées dès que les membres sont encodés dans le 
système ILA. 

En fonction de la rédaction des cartes fédérales, mais surtout au niveau 
d'assurance; nous demandons les sociétés de payer les cartes fédérales, ainsi de 
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prolonger l'appartenance ou d'ajouter des membres dans le système ILA dès que 
possible et ça à partir de début de janvier. 
Pour des raisons techniques, qui sont propre au système numérique, le nombre 
des cartes fédérales payées ne peut être ajouté qu'à partir de début de janvier. 
La FRNAB remettra cela au plus vite, pour que vous aussi puissez encoder les 
membres au début du mois de janvier. 

Cartes fédérales supplémentaires et doubles 
 

Quand il parait au début de saison, que le club n'a pas demandé assez des cartes 
fédérales; des cartes supplémentaires peuvent être demandées au même prix de 
13 euros. 
Cela n'est que possible chez le trésorier via virement sur le compte bancaire 
nommé en dessus. 
Il n'y aurait plus la possibilité de payer AUCUNE carte supplémentaire chez le 
chef de secteur! 
Le prix d'un double reste 7,5 euros et peut aussi être obtenu chez le trésorier. 

Pour une bonne collaboration, 

Bram Uvyn 
Sécrétaire Général 

Marc De Bruyne 
Président National 
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de votre société. 
Puisqu'on a remarqué que le titulaire du compte n'est pas toujours si clair, nous 
vous demandons de bien spécifier le nom de votre société dans la 
communication du virement. 
Veuillez faire le paiement à l'attention du trésorier de la FRNAB  
(M. Van den Heuvel – Kattespoel 69, 2340 Beerse) sur le compte bancaire 
BE86 0682 0022 0050 – BIC GKCC BEBB. 

Les sociétés qui n'ont pas payé leur cotisation avant le premier janvier; n'auront 
plus la possibilité de publier leurs tirs publics, ne seront pas mentionnées dans la 
liste de la fédération et par conséquent elles ne peuvent plus réclamer aucun tir 
officiel organisé par la FRNAB. 
À la fin du mois de novembre, tous les accounts pour connecter au site web de la 
FRNAB seront désactivés pour être réactivés dès que la cotisation pour 2019 est 
payée. 

Cartes fédérales 2019 
 

Aussi les cartes fédérales doivent être payées au trésorier, veuillez bien faire 
attention que vous le feriez avec un virement à part de celui pour la 
cotisation. 
Mentionnez dans la communication de celui-ci les données suivantes: 

- Le nom complet de votre société 
- Le nombre des cartes fédérales désirées (il n'est plus besoin de faire une 

différence entre les seniors et les jeunes). 

Le prix d'une carte est 13 euros; assurance et participation au championnat du 
secteur inclus. 

En 2019, les cartes fédérales seront de nouveau distribuées par VLAS, 
basé sur l'encodage dans le système numérique d'administration des membres 
(nommé ILA). Celles seront envoyées dès que les membres sont encodés dans le 
système ILA. 

En fonction de la rédaction des cartes fédérales, mais surtout au niveau 
d'assurance; nous demandons les sociétés de payer les cartes fédérales, ainsi de 
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prolonger l'appartenance ou d'ajouter des membres dans le système ILA dès que 
possible et ça à partir de début de janvier. 
Pour des raisons techniques, qui sont propre au système numérique, le nombre 
des cartes fédérales payées ne peut être ajouté qu'à partir de début de janvier. 
La FRNAB remettra cela au plus vite, pour que vous aussi puissez encoder les 
membres au début du mois de janvier. 

Cartes fédérales supplémentaires et doubles 
 

Quand il parait au début de saison, que le club n'a pas demandé assez des cartes 
fédérales; des cartes supplémentaires peuvent être demandées au même prix de 
13 euros. 
Cela n'est que possible chez le trésorier via virement sur le compte bancaire 
nommé en dessus. 
Il n'y aurait plus la possibilité de payer AUCUNE carte supplémentaire chez le 
chef de secteur! 
Le prix d'un double reste 7,5 euros et peut aussi être obtenu chez le trésorier. 

Pour une bonne collaboration, 

Bram Uvyn 
Sécrétaire Général 

Marc De Bruyne 
Président National 
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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 

 

 

SCHUTTERSGIDS

OFFICIEEL ORGAAN VAN DE KONINKLIJKE NATIONALE BOND DER BELGISCHE WIPSCHUTTERS ORGANE

OFFICIEL DE LA FEDERATION ROYALE NATIONALE DES ARCHERS BELGES

Weekblad, 23 November 2018

SCHIETINGEN NOV 23, 2018 TOT DEC 14, 2018

VR 
NOV 

23

19U30 -
23U30

IMMER VOORUIT BESCHRIJFSCHIETING

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

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

St-Baafskouterstraat 15, 9040 Sint-Amandsberg BE, 0472798492

VR 
NOV 

23

19U30 -
23U30

BEVEREN TOREN-HAASDONK

Schiet ing Voor Haasdonk

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

Glazenleeuwstraat 134a, 9120 Beveren-Waas BE, 0477776912-Mart ine

ZA 
NOV 

24

14U30 -
18U30

IMMER VOORUIT BESCHRIJFSCHIETING

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

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

St-Baafskouterstraat 15, 9040 Sint-Amandsberg BE, 0472798492

ZA 
NOV 

24

13:00 - 
17:00

SINT JANSTEEN (PALING-KALKOEN-KEURHAAN-KIP)

WIP 1: 2 Hoge Kalkoenf ilet  2 Kg. - 4 Zijden Kalkoenf ilet  1 Kg + 3 Euro - 4 Kallen Kalkoenf ilet  1 Kg. - 15 Kleine Vogels

Kalkoenf ilet  1 Kg. - 12 Kleine Vogels 4 Euro

WIP 2: 2 Hoge Paling 1 Kg. + 2,50 Euro - 4 Zijden Paling 1 Kg. - 4 Kallen Paling 1 Kg. - 15 Kleine Vogels Paling 1 Kg. -

12 Kleine Vogels 4 Euro

WIP 3: 2 Hoge Keurhaan - 2 Zijden Keurhaan - 2 Kallen Keurhaan - 35 Kleine Vogels Kippenbillen  DERDE WIP
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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 
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aan mee te werken.  

Met sportieve groeten,  

Marc De Bruyne  
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VOLLEDIG GRATIS !!! VOOR IEDERE SCHUTTER GRATIS KOM ERWTENSOEP .

Inleg Volw 12 Euro - Terug 4 Euro - Inleg Jeugd 6 Euro - Berekend Op 65 Schutters - Opmerkingen Verlot ing : 1

Lot ing: Eerst Paling, Dan Kalkoen, Dan Keurhaan, Dan Geld En Dan Kippenbillen.

Wilhelminastraat 74A, 003162222222215071 0031619571379

ZA 
NOV 

24

12U00 -
16U00

BEERZEL-DORP WINTERSCHIETING GEERT 25 JAAR SCHUTTER 25KIPPEN GRATIS PER WIP

WIP 1: 2 Hoge €12,50 - 4 Zijden €8 - 4 Kallen €5 - 30 Kleine Vogels €3,50 - 25 Kleine Vogels Kip (Grat is)  25 Kippen

Per Wip Grat is. (Grat is Mee Verloot) 1 Lot ing Voor De 2 Wippen (Eerst Kip Dan Geld)

WIP 2: 2 Hoge €12,50 - 4 Zijden €8 - 4 Kallen €5 - 30 Kleine Vogels €3,50 - 25 Kleine Vogels Kip (Grat is)  25 Kippen

Per Wip Grat is. (Grat is Mee Verloot) 1 Lot ing Voor De 2 Wippen (Eerst Kip Dan Geld)

Inleg Volw 4 Euro - Terug 3,50 Euro - Berekend Op 50 Schutters - Opmerkingen Inleg Per Wip: €4 Terug €3,50 Jeugd

T/M 10 Jaar Grat is Jeugd T/M 14 Jaar Halve Inleg

Diepestraat, 2580 Beerzel BE, 0494/39.42.57.

ZA 
NOV 

24

14U30 -
18U30

BEVEREN TOREN-LOKAAL

Schiet ing Voor Lokaal

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

Glazenleeuwstraat 134a, 9120 Beveren-Waas BE, 0477776912-Mart ine

ZO 
NOV 

25

14H30 -
18H30

KLUISBERGEN DE VRIJE

Schiet ing In Toren Ronse Puntenschiet ing Op 1 Wip Eerste 45 Blokken Grat is Wintergroente Erbij

Inleg Volw 5 Euro - Inleg Jeugd 2,5 Euro - Opmerkingen Puntenschiet ing Op 1 Wip

Toren Ronse, 0473/932324

ZO 
NOV 

25

14U30 -
18U30

IMMER VOORUIT BESCHRIJFSCHIETING

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

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

St-Baafskouterstraat 15, 9040 Sint-Amandsberg BE, 0472798492

ZO 
NOV 

25

13 - 
17

MERKSPLAS – VLEESSCHIETING

WIP 1: 2 Hoge 2 Kg Vleesribben - 4 Zijden 1,5 Kg Vleesribben - 4 Kallen 1 Kg Vleesribben - 15 Kleine Vogels 3,5 Euro

- 10 Primes 1 Kg Vleesribben - 6 Primes Grat is Drankbon (NV)

WIP 2: 2 Hoge 12,5 Euro - 4 Zijden 8 Euro - 4 Kallen 5 Euro - 30 Kleine Vogels 3,5 Euro - 6 Primes Grat is Drankbon

(NV)

Inleg Volw 8 Euro - Terug 3,5 Euro - Inleg Jeugd 4 Euro - Berekend Op 50 Schutters - Opmerkingen Jeugd Tem 10

Jaar Grat is Jeugd Tem 14 Jaar Halve Inleg



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 

 

 

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

ZO 
NOV 

25

14U30 -
18U30

BEVEREN TOREN-BEVEREN

Schiet ing Voor Beveren

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

Glazenleeuwstraat 134a, 9120 Beveren-Waas BE, 0477776912-Mart ine

ZO 
NOV 

25

14U30 -
BESTUUR
BESLIST

KOUDE KEUKEN BRUGGE – BESCHRIJFSCHIETING

Zandstraat 284 B-8000 Brugge, 0477309967

ZO 
NOV 

25

13:00 - 
17:00

KALKOEN-, VLEES-, EN KIPPENSCHIETING ZUIDDORPE

KALKOEN-, VLEES-, EN KIPPENSCHIETING ZUIDDORPE Op Drie Staande Wippen Derde Wip Grat is, Grat is Niet

Verloot.  

WIP 1: 2 Hoge Kalkoen - 4 Zijden Kalkoen - 4 Kallen Kalkoen - 10 Kleine Vogels Kalkoen - 20 Kleine Vogels 4,-

WIP 2: 2 Hoge Satés Ca. 1kg - 4 Zijden Satés Ca. ¾Kg - 4 Kallen Satés Ca. ½Kg - 15 Kleine Vogels Gehakt - 15

Kleine Vogels Stoofvlees

WIP 3: 2 Hoge Kip - 4 Zijden Kip - 4 Kallen Kip - 30 Kleine Vogels Kiekenbillen  3e Wip Grat is, Grat is Niet Verloot,

Leeg=Leeg.

Inleg Volw 11 Euro - Terug 4 Euro - Inleg Jeugd 5.5 Euro - Berekend Op 65 Schutters - Opmerkingen 3e Wip Grat is,

Grat is Niet Verloot, Leeg=Leeg. Bestuur Beslist .

Sint Katrijnstraat 22, 4574PV Zuiddorpe (NL), +31628904111

ZO 
NOV 

25

14:00 - 
18:00

KLERKEN – HERFSTSCHIETING

GROTE SCHIETING OP STAANDE WIP MET 30 € GRATIS Boven De 50 Schutters : BESCHRIJF Onder De 50

Schutters : PUNTENSCHIETING Alle Inleg Op De Wip. Inleg 4.00 € - Begin 14 U Iedereen Van Harte Welkom !

Inleg Volw 4 Euro

Ooievaarstraat, 8650 Klerken BE, 0495520716

MA 
NOV 

26

14U30 -
18U30

IMMER VOORUIT BESCHRIJFSCHIETING

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

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

St-Baafskouterstraat 15, 9040 Sint-Amandsberg BE, 0472798492
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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, 
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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 
NOV 

26

14U30 -
18U30

BEVEREN TOREN-HAASDONK DORP

Schiet ing Voor Haasdonk Dorp

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

Glazenleeuwstraat 134a, 9120 Beveren-Waas BE, 0477776912-Mart ine

WO 
NOV 

28

14U30 -
18U30

IMMER VOORUIT BESCHRIJFSCHIETING

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

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

St-Baafskouterstraat 15, 9040 Sint-Amandsberg BE, 0472798492

DO 
NOV 

29

14U30 -
18U30

BEVEREN TOREN-TEMSE W.T.

Schiet ing Voor Temse W.T.

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

Glazenleeuwstraat 134a, 9120 Beveren-Waas BE, 0477776912-Mart ine

VR 
NOV 

30

19U30 -
23U30

IMMER VOORUIT BESCHRIJFSCHIETING

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

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

St-Baafskouterstraat 15, 9040 Sint-Amandsberg BE, 0472798492

VR 
NOV 

30

19U30 -
23U30

BEVEREN TOREN-HAASDONK

Schiet ing Voor Haasdonk

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

Glazenleeuwstraat 134a, 9120 Beveren-Waas BE, 0477776912-Mart ine

ZA 
DEC 

01

14U30 -
18U30

IMMER VOORUIT BESCHRIJFSCHIETING

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

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

St-Baafskouterstraat 15, 9040 Sint-Amandsberg BE, 0472798492



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 

 

 

ZA 
DEC 

01

12.00 - 
16.00

PUTTE ROBIN HOOD VLEESSCHIETING 2

WIP 1: 2 Hoge Gebraad - 4 Zijden Gebraad 4 Kallen Kotelet ten - 10 Primes 3.5 - 15 Primes Kotelet ten

WIP 2: 2 Hoge 12.5 - 4 Zijden 8 4 Kallen 5 - 30 Primes 3.5

WIP 3: 2 Hoge Konijn - 4 Zijden Keurhaan + Kip 4 Kallen Keurhaan - 10 Kleine Vogels 3.5 - 15 Primes Keurhaan

Inleg Volw 4 Euro - Terug 3.5 Euro - Berekend Op 50 Schutters

Bredestraat 125, 2580 Putte BE, 0478/273114

ZA 
DEC 

01

13U00 -
17U00

SINT- EN WILDSCHIETING MIDDELKERKE DE PARKSCHUTTERS

Blok + Beschrijf  Inschrijven Blok Tussen 11u30 En 12u30; Inleg Blok + Beschrijf  6 Euro De Sint Zal Aanwezig Zijn

Voor De Kleint jes Van 10u Tot 11u

WIP 1: 1 Hoge Hertef ilet  - 1 Hoge Haas - 2 Zijden Hertef ilet  - 2 Zijden Fazant - 2 Kallen Hertef ilet  2 Kallen Fazant

Inleg Volw 5 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 2,5 Euro - Opmerkingen Inleg Blok + Beschrijf  = 6 Euro

Kleine Kerkweg, 8430 Middelkerke BE, 0471620084

ZA 
DEC 

01

14U30 -
18U30

BEVEREN TOREN-HAASDONK BUITEN

Schiet ing Voor Haasdonk Buiten

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

Glazenleeuwstraat 134a, 9120 Beveren-Waas BE, 0477776912-Mart ine

ZA 
DEC 

01

14.00 - 
18.30

GROTE SINTERKLAAS SCHIETING OUD – HEUSDEN,VOORTSTRAAT 29

Grote Sinterklaas Schiet ing Met 20 Chocoladen Sinten En 20 Speculaas Sinten

WIP 1: 2 Hoge 10€ - 4 Zijden 6€ - 4 Kallen 4€ - 30 Kleine Vogels 2,5€ - 20 Kleine Vogels Chocoalade

WIP 2: 2 Hoge 10€ - 4 Zijden 6€ - 4 Kallen 4€ - 30 Kleine Vogels 2,5€ - 20 Kleine Vogels Speculaas

Inleg Volw 6 Euro - Terug 2,5 Euro - Berekend Op 51 Schutters - Opmerkingen Boven 51 Schutters 1 Vogel Van 2,5

€ Bij Per Schutter

Voortstraat 29, 3550 Heusden (Limb.) BE, 0499843662

ZO 
DEC 

02

14U30 -
18U30

IMMER VOORUIT – GROTE SINTERKLAAS SCHIETING

BESCHRIJF VOLGT

St-Baafskouterstraat 15, 9040 Sint-Amandsberg BE, Adrie Worst : 0472798492

ZO 
DEC 

02

14U30 -

BEVEREN TOREN-LOKAAL

Schiet ing Voor Lokaal

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

Glazenleeuwstraat 134a, 9120 Beveren-Waas BE, 0477776912-Mart ine



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 

 

 

18U30

ZO 
DEC 

02

14U30 -
BESTUUR
BESLIST

KOUDE KEUKEN BRUGGE – BESCHRIJFSCHIETING

Zandstraat 284 B-8000 Brugge, 0477309967

ZO 
DEC 

02

13.00
UUR - 
17.00
UUR

WINTERSCHIETING KALLO SAS

Winterschiet ing Op 3 Staande Wippen

WIP 1: 2 Hoge 12,5 € - 4 Zijden 8 € - 4 Kallen 5 € - 15 Kleine Vogels 5 € - 15 Kleine Vogels 3,5 €

WIP 2: 2 Hoge 12,5 € - 4 Zijden 8 € - 4 Kallen 5 € - 15 Kleine Vogels 5 € - 15 Kleine Vogels 3,5 €

WIP 3: 2 Hoge 12,5 € - 4 Zijden 8 € - 4 Kallen 5 € - 15 Kleine Vogels 5 - 15 Kleine Vogels 3,5 €

Inleg Volw 12 Euro -  Terug 3,5 Euro - Berekend Op 50 Schutters - Opmerkingen Jeugd: T/M 10 Jaar Grat is T/M 14

Jaar 1/2 Inleg Één Lot ing

Kapeldijk (Ingang Electrabel), 9120 Kallo (Beveren-Waas) BE, 0495.34.54.28

MA 
DEC 

03

14H00 -
18H00

INGOOIGEM SINT-ELOOISCHIETING

Jaarlijkse Sint-Elooischiet ing Met 500 Euro Grat is Georganiseerd Door Marc Steeland En Vrienden

WIP 1: 2 Hoge 15 Euro - 1 Hoge 8 Euro - 4 Zijden 8 Euro 4 Kallen 6 Euro - 65 Kleine Vogels 4 Euro

WIP 2: 2 Hoge 15 Euro - 1 Hoge 8 Euro - 4 Zijden 8 Euro 4 Kallen 6 Euro - 65 Kleine Vogels 4 Euro

WIP 3: 2 Hoge 15 Euro - 1 Hoge 8 Euro - 4 Zijden 8 Euro 4 Kallen 6 Euro - 65 Kleine Vogels 4 Euro

Inleg Volw 7 Euro - Terug 4 Euro - Berekend Op 80 Schutters - Opmerkingen Mogelijkheid Om 'S Middags Te Eten In

Het Smesseplein. 056/77.88.22

Goed Ter Motestraat 1, 8570 Ingooigem BE, 056/77.88.22

MA 
DEC 

03

14U30 -
18U30

BEVEREN TOREN-DUFFEL

Schiet ing Voor Duffel

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

Glazenleeuwstraat 134a, 9120 Beveren-Waas BE, 0477776912-Mart ine

DO 
DEC 

06

14U30 -
18U30

BEVEREN TOREN-HAASDONK DORP

Schiet ing Voor Haasdonk Dorp

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

Glazenleeuwstraat 134a, 9120 Beveren-Waas BE, 0477776912-Mart ine



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 

 

 

VR 
DEC 

07

19U30 -
23U30

SCHIETING VOOR BASSEVELDE

Schiet ing Voor Bassevelde

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

Glazenleeuwstraat 134a, 9120 Beveren-Waas BE, 0477776912-Mart ine

ZA 
DEC 

08

? - 
?

JENEVERSCHIETING BAARDEGEM

Opwijkstraat 10, 9310 Baardegem BE, Guido

ZA 
DEC 

08

12.00 - 
B.B

SCHRIEK-WINTERSCHIETING -1

Beschrijf  Volgt

Pastoor Mellaertsstraat Achter De Kerk, 2220 Heist-Op-Den-Berg BE, 0472975377-THEO

ZA 
DEC 

08

13.00 - 
17.00

BAARDEGEM DE VONCKISTEN JENEVERSCHIETING

Zaterdag  8  December Jeneverschiet ing Met € 300 Grat is Verrekend In Het Beschrijf  En Met De Medewerking  Van

GILBERKEN (Aalst  Park)  En ANJA  (GALMAARDEN)  Voor Hun  Verjaardag  

WIP 1: 2 Hoge Jenever + € 5 - 4 Zijden Jenever + € 2 - 4 Kallen Jenever - 15 Kleine Vogels Jenever - 30 Kleine

Vogels € 4 - 5 Primes Taart

WIP 2: 2 Hoge Jenever +  € 5 - 4 Zijden Jenever + € 2 - 4 Kallen Jenever - 15 Kleine Vogels Jenever - 30 Kleine

Vogels € 4 - 5 Primes Taart

Inleg Volw 3.50 Euro - Terug 3.00 Euro - Inleg Jeugd 4 Euro - Berekend Op 56 Schutters - Opmerkingen Op Iedere

Wip 3 De Hoge Een Fles GIN , Ges Honken Door WILLIAM (Aalst  Park). WIP 3 : Blokschiet ing Over 3 Ronden Met 2

Euro Inleg En De Volledige Inleg Wordtverdeeld Door Het Aantal Afgeschoten Blokken . Blokken Blijven In De

Maatschappij . Voor Iedere Schutter Een Grat is Consumptie Bij Inschrijving

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

ZA 
DEC 

08

14U30 -
18U30

BEVEREN TOREN-HAASDONK BUITEN

Schiet ing Voor Haasdonk Buiten

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

Glazenleeuwstraat 134a, 9120 Beveren-Waas BE, 0477776912-Mart ine



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 
DEC 

08

13.00 - 
17.00

WINTER VLEESSCHIETING

WIP 1: 2 Hoge Gebraad 2kg - 4 Zijden Gebraad 1,5 Kg - 4 Kallen Gebraad 1 Kg - 20 Kleine Vogels Kotelet ten  Grat is

Verrekend In Beschrijf

WIP 2: 2 Hoge Gebraad 2 Kg - 4 Zijden Gebraad 1,5 Kg - 4 Kallen Gebraad 1 Kg - 20 Kleine Vogels Kotelet ten  Grat is

Verrekend In Beschrijf

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

Oostveldstraat 91, 9900 Eeklo BE, 0478 43 07 16 JP

ZO 
DEC 

09

13.00 - 
17.00

MERKSEM SINT SEBSTIAAN

WIP 1: 2 Hoge Beuling + 7 € - 4 Zijden Beuling + 3 € - 4 Kallen Beuling + 1 € - 15 Kleine Vogels Beuling - 15 Kleine

Vogels 3,5 € - 6 Primes Surprise  Lot ing Vlees Valt  Op De Laatst  Afgeschoten Vogels

WIP 2: 2 Hoge 12,5 € - 4 Zijden 8 € - 4 Kallen 5 € - 30 Kleine Vogels 3,5 € - 6 Primes Surprise

WIP 3: 2 Hoge Beuling + 7€ - 4 Zijden Beuling + 3 € - 4 Kallen Beuling + 1 € - 15 Kleine Vogels Beuling - 15 Kleine

Vogels 3,5 €  Lot ing Vlees Valt  Op De Laatst  Afgeschoten Vogels

Inleg Volw 12 Euro - Terug 3,5 Euro - Berekend Op 50 Schutters - Opmerkingen Liggende Wip Met Surprises Vanaf

70 Schutters Inleg 1,5 €

Terlindenhofstraat 265, 2170 Merksem BE, 0475 28 65 81

ZO 
DEC 

09

14U30 -
18U30

BEVEREN TOREN-BEVEREN

Schiet ing Voor Beveren

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

Glazenleeuwstraat 134a, 9120 Beveren-Waas BE, 0477776912-Mart ine

ZO 
DEC 

09

14U30 -
BESTUUR
BESLIST

KOUDE KEUKEN BRUGGE – BESCHRIJFSCHIETING

Zandstraat 284 B-8000 Brugge, 0477309967

MA 
DEC 

10

14U30 -
18U30

BEVEREN TOREN-LOKAAL

Schiet ing Voor Lokaal

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

Glazenleeuwstraat 134a, 9120 Beveren-Waas BE, 0477776912-Mart ine

DO 
DEC 

BEVEREN TOREN-HAASDONK BUITEN

Schiet ing Voor Haasdonk Buiten
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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 

 

 

13

14U30 -
18U30

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

Glazenleeuwstraat 134a, 9120 Beveren-Waas BE, 0477776912-Mart ine

VR 
DEC 

14

19U30 -
23U30

BEVEREN TOREN-HEUDEN HAL

Schiet ing Voor Heusden Hal

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

Glazenleeuwstraat 134a, 9120 Beveren-Waas BE, 0477776912-Mart ine

de schuttersgids ©  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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Nieuws uit de sectoren 
Sector 1 

Sectorkampioenschap 2019 en sectorvergadering  
Het sectorkampioenschap 2019 gaat dit jaar door te Boezinge Sint Joris. 

Bij deze kan ik U reeds de data doorgeven waaruit kan gekozen worden tot deelname: 

- 28 april 

- 12 - 26 mei 

- 16- 30 juni 

- 7 – 21 juli 

- 11 augustus 

Op de algemene vergadering die doorgaat op 9 december 2018 om 10 uur wordt dan een 
voorlopige kalender opgemaakt,  de aanwezigen zullen voorgang hebben indien er op 
bepaalde data teveel ploegen zouden zijn. 

De vergadering gaat door te Staden in de schutterskantine,  Bruggestraat 41,  8840 Staden. 
Alle maatschappijen van sector 1 zijn bij deze uitdrukkelijk uitgenodigd.  

Hoofdafgevaardigde eerste sector, 

Meeuws Gilbert 

Aflassing schieting 
 

De schieting op zondag 2 december 2018 niet kan doorgaan omwille van thuismatch van 
club - standaard  
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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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Sector 2 
Sectorvergadering 

Gaat door op 16-december-2018 in de kantine van Gent Ware Vrienden 

Hopende op de aanwezigheid van alle maatschappijen met en goed overleg, met de 
zaakgelastigden en de besturen. 

Hoogachtend 
Etienne Pyfferoen 

 

Sector 3 
 

Te Dendermonde in de kantine van de Scheldezonen op zondag 9 december om 10 uur. 

Agenda: 

Welkomstwoord door de hoofdafgevaardigde. 

Kort overzicht van het voorbije jaar. 

Bondskaarten en maatschappelijke bijdrage. 

Inschrijving ploegen voor sectorkampioenschap kan vanaf nu gebeuren met storting van 35 
euro per ploeg op rekening BE27 0834 0978 3573 van de hoofdafgevaardigde Christian 
Raman, Groenemeersen 28, Kalken en dit voor 1 maart 2019. Gelieve steeds de maatschappij 
te vermelden. 

Keuze uit volgende dagen voor het kampioenschap 16 juni, 23 juni, 7 juli en 14 juli. Voorkeur 
mag reeds doorgestuurd naar de hoofdafgevaardigde. 

Wijzigingen uit het bondsreglement. 

Data officiële schietingen en organisaties KNBBW. 

Congres te Overmere zondag 24 maart. 

Keizerschieting te Kallo zondag 2 juni. 

Zondag 1 september sectorafkamping te Overmere om 9 uur. 

Finale Belgisch kampioenschap per ploeg en individueel zondag 15 september te Zeveneken. 

Rondvraag : hoe is het met het werken met de schuttersgids en welke zaken kunnen nog 
worden verbeterd? 

Verdeling dagen kampioenschap te Overmere. 

Rondvraag en varia. 

Vastleggen volgende vergadering. 
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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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Sector 2 
Sectorvergadering 

Gaat door op 16-december-2018 in de kantine van Gent Ware Vrienden 

Hopende op de aanwezigheid van alle maatschappijen met en goed overleg, met de 
zaakgelastigden en de besturen. 

Hoogachtend 
Etienne Pyfferoen 

 

Sector 3 
 

Te Dendermonde in de kantine van de Scheldezonen op zondag 9 december om 10 uur. 

Agenda: 

Welkomstwoord door de hoofdafgevaardigde. 

Kort overzicht van het voorbije jaar. 

Bondskaarten en maatschappelijke bijdrage. 

Inschrijving ploegen voor sectorkampioenschap kan vanaf nu gebeuren met storting van 35 
euro per ploeg op rekening BE27 0834 0978 3573 van de hoofdafgevaardigde Christian 
Raman, Groenemeersen 28, Kalken en dit voor 1 maart 2019. Gelieve steeds de maatschappij 
te vermelden. 

Keuze uit volgende dagen voor het kampioenschap 16 juni, 23 juni, 7 juli en 14 juli. Voorkeur 
mag reeds doorgestuurd naar de hoofdafgevaardigde. 

Wijzigingen uit het bondsreglement. 

Data officiële schietingen en organisaties KNBBW. 

Congres te Overmere zondag 24 maart. 

Keizerschieting te Kallo zondag 2 juni. 

Zondag 1 september sectorafkamping te Overmere om 9 uur. 

Finale Belgisch kampioenschap per ploeg en individueel zondag 15 september te Zeveneken. 

Rondvraag : hoe is het met het werken met de schuttersgids en welke zaken kunnen nog 
worden verbeterd? 

Verdeling dagen kampioenschap te Overmere. 

Rondvraag en varia. 

Vastleggen volgende vergadering. 
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Sector 2 
Sectorvergadering 

Gaat door op 16-december-2018 in de kantine van Gent Ware Vrienden 

Hopende op de aanwezigheid van alle maatschappijen met en goed overleg, met de 
zaakgelastigden en de besturen. 

Hoogachtend 
Etienne Pyfferoen 

 

Sector 3 
 

Te Dendermonde in de kantine van de Scheldezonen op zondag 9 december om 10 uur. 

Agenda: 

Welkomstwoord door de hoofdafgevaardigde. 

Kort overzicht van het voorbije jaar. 

Bondskaarten en maatschappelijke bijdrage. 

Inschrijving ploegen voor sectorkampioenschap kan vanaf nu gebeuren met storting van 35 
euro per ploeg op rekening BE27 0834 0978 3573 van de hoofdafgevaardigde Christian 
Raman, Groenemeersen 28, Kalken en dit voor 1 maart 2019. Gelieve steeds de maatschappij 
te vermelden. 

Keuze uit volgende dagen voor het kampioenschap 16 juni, 23 juni, 7 juli en 14 juli. Voorkeur 
mag reeds doorgestuurd naar de hoofdafgevaardigde. 

Wijzigingen uit het bondsreglement. 

Data officiële schietingen en organisaties KNBBW. 

Congres te Overmere zondag 24 maart. 

Keizerschieting te Kallo zondag 2 juni. 

Zondag 1 september sectorafkamping te Overmere om 9 uur. 

Finale Belgisch kampioenschap per ploeg en individueel zondag 15 september te Zeveneken. 

Rondvraag : hoe is het met het werken met de schuttersgids en welke zaken kunnen nog 
worden verbeterd? 

Verdeling dagen kampioenschap te Overmere. 

Rondvraag en varia. 

Vastleggen volgende vergadering. 
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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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Sector 4 
Sectorvergadering 

 

Zondag 16 december 2018 

Te K.S.W.M. Castor en Pollux KONINGSHOOIKT 

Mechelbaan 86 
2500 Koningshooikt 

Gelieve aanwezig te zijn om 9u.30 

Hoofdafgevaardigde Aerts Gerard 

 

31e Internationaal jeugdcriterium 2018  
 

Dit jaar namen in totaal 26 miniemen, 43 scholieren en 45 juniores deel aan dit criterium of 
een totaal van 114 verschillende jeugdschutters, uit gans België en enkele uit Nederland, die 
minstens eenmaal aan een jeugdschieting hebben deelgenomen.  

In 2017 stond het totaal op 99 en in 2016 op 88.  

De winnaars: 5 miniemen en 10 scholieren en 10 juniores mogen hun natura-prijs afhalen op 
het volgend Nationaal Congres KNBBW.  

In de schuttersgids 12 (uitgave 30/08 – 21/09) staat de uitslag van het Kampioenschap en de 
Koningsschieting van België. De kampioenen en de koningen (alsook de winnaars van het 
Jeugdcriterium) krijgen een “persoonlijk diploma” op het volgend Nationaal Congres. Aan de 
jeugdschutters (of hun ouders) gelieve de schrijfwijze van uw naam te controleren. Indien 
fout, verwittig dan de jeugdvoorzitter.  

 

Miniemen 
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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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Scholieren 
 

 

 

Junioren 
 

 

Bedankt aan iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen tot het wellukken van dit prachtig 
Jeugdcriterium. 

Tot volgend jaar. 
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Sector 4 
Sectorvergadering 

 

Zondag 16 december 2018 

Te K.S.W.M. Castor en Pollux KONINGSHOOIKT 

Mechelbaan 86 
2500 Koningshooikt 

Gelieve aanwezig te zijn om 9u.30 

Hoofdafgevaardigde Aerts Gerard 

 

31e Internationaal jeugdcriterium 2018  
 

Dit jaar namen in totaal 26 miniemen, 43 scholieren en 45 juniores deel aan dit criterium of 
een totaal van 114 verschillende jeugdschutters, uit gans België en enkele uit Nederland, die 
minstens eenmaal aan een jeugdschieting hebben deelgenomen.  

In 2017 stond het totaal op 99 en in 2016 op 88.  

De winnaars: 5 miniemen en 10 scholieren en 10 juniores mogen hun natura-prijs afhalen op 
het volgend Nationaal Congres KNBBW.  

In de schuttersgids 12 (uitgave 30/08 – 21/09) staat de uitslag van het Kampioenschap en de 
Koningsschieting van België. De kampioenen en de koningen (alsook de winnaars van het 
Jeugdcriterium) krijgen een “persoonlijk diploma” op het volgend Nationaal Congres. Aan de 
jeugdschutters (of hun ouders) gelieve de schrijfwijze van uw naam te controleren. Indien 
fout, verwittig dan de jeugdvoorzitter.  

 

Miniemen 
 

 




