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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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Oproep vanuit KNBBW 
2 vacante plaatsen als afgevaardigde sector 1. 

 

De KNBBW is op zoek naar twee nieuwe afgevaardigden voor sector 1. Het takenpakket 
omvat o.m. de vertegenwoordiging van de KNBBW naar de aangesloten leden toe, 
meehelpen met de organisatie van de door de KNBBW ingerichte wedstrijden, toepassing 
van de reglementen van de KNBBW, een aanspreekpunt zijn voor de schutters en het doel en 
missie van de KNBBW en het boogschieten verspreiden. 

Geïnteresseerden mogen een gemotiveerde sollicitatiebrief sturen naar de 
hoofdafgevaardigde van sector 1, Gilbert Meeuws – Walstraat 38 – 8840 Staden – 
gilbertmeeuws@hotmail.com. De kandidatuur moet officieel worden gedaan door de 
maatschappij van de kandidaat en moet ondertekend zijn door de voorzitter en 
zaakgelastigde van de maatschappij alsook door de kandidaat zelf.  

Probeer in deze sollicitatiebrief een duidelijke en gemotiveerde omschrijving te geven 
waarom jij de beste kandidaat bent om afgevaardigde te worden.  

Kandidaturen moeten binnen zijn voor 1 maart 2019! 

 

secretaris-generaal       de voorzitter 

Bram Uvyn        Marc De Bruyne 

 

Jaaroverzicht 
 

Beste zaakgelastigden 

 

Mag ik jullie met aandrang vragen om jullie schietingen voor 2019 
door te mailen naar schuttersgids@knbbw.be vóór 31/1/2019? 

Willen jullie deze ook reeds ingeven op de site? 

 

Wij stellen het jaaroverzicht samen en zullen dit uitdelen op het congres 2019 te Overmere. 

Alvast mijn dank. 

Dieter Gezels 

Secretaris Digitale communicatie KNBBW-FRNAB 
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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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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 
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We geloven steevast dat we met deze aanpak een eigentijdse en moderne look kunnen 
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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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Weekblad, 11 januari 2019

SCHIETINGEN JAN 11, 2019 TOT FEB 08, 2019

VR 
JAN 
11

19U30 -
23U30

BESCHRIJFSCHIETING IMMER VOORUIT

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

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

Inleg Volw 7 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 4 Euro - Berekend Op 52 Schutters - Opmerkingen 80 Euro Grat is

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

VR 
JAN 
11

19U30 -
23U30

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

VR 
JAN 
11

19U30 -
23U30

DE DUVELS BESCHRIJFSCHIETING

Inleg Volw 6 Euro - Berekend Op 54 Schutters

Toren Oud Heusden, Voortstraat 29, 3550 Heusden, 0479431351

ZA 
JAN 
12

14U30 -
18U30

BESCHRIJFSCHIETING IMMER VOORUIT

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

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

Inleg Volw 7 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 4 Euro - Berekend Op 52 Schutters - Opmerkingen 80 Euro Grat is

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. 
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ZA 
JAN 
12

14U30 -
18U30

BEVEREN TOREN-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 
JAN 
12

13,30 - 
17,30

SCHUTTERSGILDE ST.JORIS, STAVELE

Inleg Volw 7 Euro - Inleg Jeugd 3,50 Euro

A. Decarneplein, 8691 Stavele BE, 0472/911628

ZO 
JAN 
13

14U30 -
18U30

BESCHRIJFSCHIETING IMMER VOORUIT

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 52 Schutters - Opmerkingen 80 Euro Grat is

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

ZO 
JAN 
13

12U00 -
16U00

BEERZEL-DORP WINTERSCHIETING

WIP 1: 2 Hoge € 12.50 - 4 Zijden € 8 - 4 Kallen € 5 - 15 Kleine Vogels € 3.50 - 15 Kleine Vogels € 5

WIP 2: 2 Hoge € 12.50 - 4 Zijden € 8 - 4 Kallen € 5 - 15 Kleine Vogels € 3.50 - 15 Kleine Vogels € 5

Inleg Volw 8 Euro - Terug 3.50 Euro - Berekend Op 50 Schutters - Opmerkingen Inleg €4 Per Wip Jeugd Tot En Met

10 Jaar Grat is Jeugd Tot En Met 14 Jaar Halve Inleg

Diepestraat, 2580 Beerzel BE, 0494/39.42.57

ZO 
JAN 
13

14U30 -
BESTUUR
BESLIST

KOUDE KEUKEN BRUGGE – BESCHRIJFSCHIETING

Zandstraat 284 B-8000 Brugge, 0477309967

ZO 
JAN 
13

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
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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 

 

 

MA 
JAN 
14

14U30 -
18U30

BESCHRIJFSCHIETING IMMER VOORUIT

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

WIP 2: 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

MA 
JAN 
14

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

WO 
JAN 
16

14U30 -
18U30

BESCHRIJFSCHIETING IMMER VOORUIT

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 
JAN 

17

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

VR 
JAN 
18

19U30 -
23U30

IMMER VOORUIT BESCHRIJF

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 
JAN 
18

19U30 -
23U30

BEVEREN TOREN-HEUSDEN 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
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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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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 
JAN 
19

14U30 -
18U30

BESCHRIJFSCHIETING IMMER VOORUIT

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

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

Inleg Volw 7 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 4 Euro - Berekend Op 52 Schutters - Opmerkingen 80 Euro Grat is

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

ZA 
JAN 
19

14H30 -
18H30

TIR PUBLIC RIXENSART SAINTE-CROIX

WIP 1: 1 Hoge 10 Euro - 1 Hoge 10 Euro - 2 Zijden 7 Euro - 2 Zijden 7 Euro - 2 Kallen 4 Euro 2 Kallen 4 Euro - 40

Kleine Vogels 3 Euro

WIP 2: 1 Hoge 10 Euro - 1 Hoge 10 Euro - 2 Zijden 7 Euro - 2 Zijden 7 Euro - 2 Kallen 4 Euro 2 Kallen 4 Euro - 40

Kleine Vogels 3 Euro

Inleg Volw 7 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 3.5 Euro - Berekend Op 50 Schutters - Opmerkingen Jeugd (T.E.M.14

Jaar) Betaalt  Halve Inleg Wanneer Ze Een Vogel Schieten

Genval Toren 32, Rue Auguste Lannoye À 1332 Genval, 0470 57 21 10

ZA 
JAN 
19

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

ZA 
JAN 
19

13 - 
17

MERKSPLAS

WIP 1: 2 Hoge 12,50 Euro - 4 Zijden 8 Euro - 4 Kallen 5 Euro - 10 Kleine Vogels 5 Euro - 15 Kleine Vogels 3,50 Euro -

6 Primes Drankbon Grat is

WIP 2: 2 Hoge 12,5 Euro - 4 Zijden 8 Euro - 4 Kallen 5 Euro - 10 Kleine Vogels 5 Euro - 15 Kleine Vogels 3,50 Euro - 6

Primes Drankbon Grat is

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

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

ZO 
JAN 
20

14U30 -
18U30

IMMER VOORUIT VERJAARDAG MARCELLEKE ( ROEPER )

Schiet ing Met 100 Euro Grat is

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

Inleg Volw 7 Euro - Terug 3 Euro - Berekend Op 53 Schutters

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

ZO 
JAN 
20

BEVEREN TOREN-HAASDONK DORP

Schiet ing Voor Haasdonk Dorp

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



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 

 

 

14U30 -
18U30

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

ZO 
JAN 
20

12.00 - 
16.00

PUTTE ROBIN HOOD 20 JANUARI 2019

WIP 1: 2 Hoge Gebraad - 4 Zijden Gebraad - 4 Kallen Spek - 10 Kleine Vogels 3,5 - 15 Primes Spek

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

WIP 3: 2 Hoge Konijn - 4 Zijden Keurhaan+ Kip - 4 Kallen Kippenbil - 10 Kleine Vogels 3,5 - 15 Primes Kippenbil

Inleg Volw 12 Euro - Terug 3,5 Euro - Berekend Op 50 Schutters

Bredestraat 125, 2580 Putte BE, 0478/273114

MA 
JAN 
21

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

MA 
JAN 
21

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

WO 
JAN 
23

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 
JAN 
24

14U00 -
BESTUUR
BESLIST

BEVEREN TOREN-HAASDONK BUITEN

Schiet ing Voor Haasdonk Buiten Verjaardag Benny Palet En Daniella Staes

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

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

VR 
JAN 

IMMER VOORUIT BESCHRIJFSCHIETING

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



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 

 

 

25

19U30 -
23U30

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

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

VR 
JAN 
25

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 
JAN 
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

ZA 
JAN 
26

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

ZA 
JAN 
26

13.00 - 
BESTUUR
BESLIST

WINTERSCHIETING SCHELLE VERBROEDERING

WIP 1: 2 Hoge 12.50e - 4 Zijden 8.00e - 4 Kallen 5.00e - 15 Kleine Vogels 3.50e - 15 Primes 5.00e

WIP 2: 2 Hoge 12.50e - 4 Zijden 8.00e - 4 Kallen 5.00e - 15 Kleine Vogels 3.50e - 15 Primes 5.00e

Inleg Volw 8.00 Euro - Terug 3.50 Euro - Berekend Op 50 Schutters

Provinciale Stnwg 59, 2627 Schelle BE, 0487539295

ZO 
JAN 
27

13.00 - 
17.00

MELSELE SINT SEBASTIAAN WINTERSCHIETING

Inleg Volw 12 Euro - Terug 3.5 Euro - Inleg Jeugd 6 Euro - Berekend Op 50 Schutters

Sportcentrum, 9120 Melsele BE, 0498 19 26 34

ZO 
JAN 

GROTE VERJAARDAGSSCHIETING IMMER VOORUIT ADRIE

240 Euro Grat is Alles Wordt Verloot



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 

 

 

27

14U30 -
19U30

WIP 1: 2 Hoge 12 Euro - 4 Zijden 9 Euro - 4 Kallen 6 Euro - 30 Kleine Vogels 3 Euro - 10 Primes 5 Euro - 10 Primes

Natura

WIP 2: 2 Hoge 12 Euro - 4 Zijden 9 Euro - 4 Kallen 6 Euro - 30 Kleine Vogels 3 Euro - 10 Primes 5 Euro - 10 Primes

Natura

Inleg Volw 7 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 4 Euro - Berekend Op 53 Schutters - Opmerkingen Schiet ing Met

Ongeveer 240 Euro Grat is

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

ZO 
JAN 
27

14U30 -
BESTUUR
BESLIST

KOUDE KEUKEN BRUGGE – BESCHRIJFSCHIETING

Zandstraat 284 B-8000 Brugge, 0477309967

ZO 
JAN 
27

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

MA 
JAN 
28

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

MA 
JAN 
28

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 
JAN 
30

14U30 -
18U30

IMMER VOORUIT BESCHRIJFSCHIETING

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

Inleg Volw 7 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 4 Euro - Berekend Op 52 Schutters

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



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 

 

 

DO 
JAN 

31

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 
FEB 

01

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 
FEB 

01

19U30 -
23U30

BEVEREN TOREN-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 
FEB 
02

12.00 - 
B.B

SCHRIEK-WINTERSCHIETING-3

BESCHRIJF VOLGT

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

ZA 
FEB 
02

14U30 -
BESTUUR
BESLIST

KOUDE KEUKEN BRUGGE – BESCHRIJFSCHIETING

Zandstraat 284 B-8000 Brugge, 0477309967

ZA 
FEB 
02

14U30 -
18U30

BEVEREN TOREN-HEUSDEN 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
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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 
FEB 
02

13U30 - 
17U30

SCHIETING 2 FEBRUARI OM 13U30

Inleg Volw 7 Euro - Inleg Jeugd 3.50 Euro

Gezellestraat 3A, 8908 Vlamertinge BE, 0473314225

ZO 
FEB 

03

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

ZO 
FEB 

03

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 
FEB 
04

14U30 -
18U30

BEVEREN TOREN-ELVERSELE

Schiet ing Voor Elversele

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

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

DO 
FEB 

07

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

VR 
FEB 
08

14U30 -

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

23U30
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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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Kalender jeugdactiviteiten 2019 
 

zaterdag 27 april jeugdkampioenschap 

Overmere Koninklijke 
Gilde 

 Sint-Sebastiaan  

 

zaterdag 4 mei jeugdkampioenschap 
Staden Koninklijke 
Schuttersgilde 

 

zaterdag 11 mei jeugdkampioenschap 
Gent Koninklijke Gilde  De 
Ware Vrienden van Sint-
Sebastiaan 

 

vrijdag 31 mei jeugdkampioenschap 
Terneuzen 
Handboogmaatschappij de 
Westerschelde 

 

zaterdag  6 juli jeugdkampioenschap 
Mijnstreek: Heusden O.L. 
Vrouwgilde 

 

zaterdag 27 juli jeugdkampioenschap Heist aan Zee: Duinengalm  

zaterdag 
3 

augustus 
jeugdkampioenschap 

Zelzate Koninklijke 
Maatschappij 

 

zaterdag 
10 

augustus 
jeugdkampioenschap Roeselare Sint-Sebastiaan  

zaterdag 
17 

augustus 

Kampioenschap en 
Koningschieting van 
België 

Brugge, bij de Koninklijke 
Sint-Sebastiaansgilde 
Dudzele 
 

 

zaterdag 
24 

augustus 
Europees 
kampioenschap 

Paal bij de Sint-
Pietersgilde (Tervant) 

 

 

 

Geïnteresseerden kunnen het jaarverslag 2018 jeugd opvragen bij de jeugdvoorzitter. 
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