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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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MAR
02

VERGADERING KNBBW RAAD VAN BESTUUR

EVENEMENTEN FEB 08, 2019 TOT MAR 08, 2019

SCHIETINGEN FEB 08, 2019 TOT MAR 08, 2019

VR 
FEB 
08

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 
FEB 
08

14U30 -
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 
FEB 
09

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
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ZA 
FEB 
09

14U30 -
BESTUUR
BESLIST

KOUDE KEUKEN BRUGGE – BESCHRIJFSCHIETING

Zandstraat 284 B-8000 Brugge, 0477309967

ZA 
FEB 
09

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

ZA 
FEB 
09

13 - 
17.00

BUITENSCHIETING MERKSEM SINT SEBASTIAAN

WIP 1: 2 Hoge 12,50 € - 4 Zijden 8 € - 4 Kallen 5 € - 10 Kleine Vogels 5 € - 20 Kleine Vogels 3,50 € - 6 Primes Surprise

WIP 2: 2 Hoge 12,50 € - 4 Zijden 8 € - 4 Kallen 5 € - 10 Kleine Vogels 5 € - 20 Kleine Vogels 3,50 € - 6 Primes Surprise

WIP 3: 2 Hoge 12,50 € - 4 Zijden 8 € - 4 Kallen 5 € - 10 Kleine Vogels 5 € - 20 Kleine Vogels 3,50 € -  6 Primes Surprise

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

70 Schutters Inleg 1,50 €

Terlindenhofstraat 265, 2170 Merksem BE, 0475 28 65 81

ZA 
FEB 
09

13:00 - 
17:00

SINT-SEBASTIAAN BISSEGEM

Boven 40 Schutters Wordt Op 3 Wippen Geschoten Voor De Punten

Inleg Volw 10.50 Euro

Rietput, 8501 Bissegem BE, 0032494453448

ZA 
FEB 
09

13U - 
17U

BISSEGEM – BESCHRIJFSCHIETING OP 3 WIPPEN

Inleg Volw 10,50 Euro - Berekend Op 40 Schutters

Rietput, 8501 Bissegem BE, Algoet Filip 0494/45-34-48

ZO 
FEB 

10

13.00 - 

MELSELE SINT SEBASTIAAN WINTERSCHIETING

Winterschiet ing Op 3 Wippen

WIP 1: 2 Hoge Beuling + 6 Euro - 4 Zijden Beuling + 2 Euro - 4 Kallen Beuling - 10 Kleine Vogels 3.5 Euro - 15 Primes

Beuling

WIP 2: 2 Hoge 12.5 Euro - 4 Zijden 8 Euro - 4 Kallen 5 Euro - 30 Kleine Vogels 3.5 Euro
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Voorwoord van onze nationaal voorzitter, 
de heer Marc De Bruyne. 

 
Beste schuttersvrienden,  

Met veel plezier stel ik u de nieuwe Schuttersgids voor. 
Wat maanden en zelfs jaren geleden begon als een ambitieus, 
misschien onhaalbaar idee, is nu werkelijkheid geworden. 
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aanbieden waarop ze volledig gratis schietingen kunnen 
publiceren en die ook altijd en overal kunnen raadplegen.  
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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. 
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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.  
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17.00
WIP 3: 2 Hoge Spek + 6 Euro - 4 Zijden Spek+ 2 Euro - 4 Kallen Spek - 10 Kleine Vogels 3.5 Euro - 15 Primes Spek

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

Op Laatste Afgeschoten Geldvogel

Sportcentrum, 9120 Melsele BE, 0498 19 26 34

ZO 
FEB 

10

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 
FEB 

10

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 
FEB 

10

13U30 - 
17U30

VEURNE 3DE WINTERSCHIETING 13U30

Inleg Volw 7 Euro

Noordstraat 138, 8630 Veurne BE, 0489 108 854

MA 
FEB 

11

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

MA 
FEB 

11

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

WO 
FEB 

IMMER VOORUIT – SCHIETING VAN DE ROEPERS ( MARCEL EN POL )

110 Euro Grat is
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Voorwoord van onze nationaal voorzitter, 
de heer Marc De Bruyne. 

 
Beste schuttersvrienden,  

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

Onze schuttersmaatschappijen en leden een digitaal platform 
aanbieden waarop ze volledig gratis schietingen kunnen 
publiceren en die ook altijd en overal kunnen raadplegen.  
Vele mensen spendeerden achter de schermen uren aan 
voorbereiden en vergaderen om dit doel te kunnen bereiken. 
Daarom mijn grootste dank aan alle vrijwilligers die hier 
belangeloos aan hebben meegewerkt. 

Toegegeven, na een moeizame start, wordt er door dit team nog steeds heel hard gewerkt 
om het gewenste serviceniveau te bereiken. We kunnen dus gerust stellen dat binnen de 
KNBBW een nieuwe mijlpaal bereikt is. 
De digitalisering is ingezet, wat in de huidige maatschappij nodig is. 
We zijn ons er van bewust dat deze nieuwe Schuttersgids voor heel wat mensen een 
aanpassing zal zijn. 
Toch zijn we er van overtuigd dat dit met de nodige begeleiding geen onoverkoombare 
hindernis zal zijn. 
We geloven steevast dat we met deze aanpak een eigentijdse en moderne look kunnen 
geven aan onze traditionele sport en dat we op deze manier de toekomst van het 
handboogschieten op de staande wip kunnen verzekeren.  

We zullen ook onze website verder blijven uitbouwen, zodat we op een transparante en 
directe wijze met onze maatschappijen kunnen communiceren. 
Verder hopen we van ons digitaal platform een werktool te maken die aan alle noden 
voorziet. 
Ik nodig alle maatschappijen en schutters daarom uit om hier op een constructieve manier 
aan mee te werken.  

Met sportieve groeten,  

Marc De Bruyne  

Nationaal Voorzitter 

 

 

13

14U30 -
18U30

WIP 1: 2 Hoge 11 Euro - 4 Zijden 7 Euro - 4 Kallen 5 Euro - 45 Kleine Vogels 3 Euro

WIP 2: 2 Hoge 11 Euro - 4 Zijden 7 Euro - 4 Kallen 5 Euro - 45 Kleine Vogels 3 Euro

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

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

DO 
FEB 
14

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

VR 
FEB 
15

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 
FEB 
15

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 
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

ZA 
FEB 
16

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

ZA 
FEB 

KLERKEN – WINTERSCHIETING

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

 

 

 

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 

 

 

16

14:00 - 
18:00

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

ZA 
FEB 
16

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 12,50 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

Inleg Volw 8 Euro - Terug 3,50 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 
FEB 

17

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

ZO 
FEB 

17

13U00 -
17U00

BEERZEL-DORP WINTERKONING & VERJAARDAGSCHIETING NANCY

WIP 1: 2 Hoge € 12.50 - 4 Zijden € 8 - 4 Kallen € 5 - 45 Kleine Vogels € 4.50

WIP 2: 2 Hoge € 12.50 - 4 Zijden € 8 - 4 Kallen € 5 - 45 Kleine Vogels € 4.50

Inleg Volw 8 Euro - Terug 3.50 Euro - Berekend Op 50 Schutters - Opmerkingen Jeugd Tot En Met 10 Jaar Grat is

Jeugd Tot En Met 14 Jaar Halve Inleg. Van 9u30 Tot 12u Blok Op Wip 2. Te Winnen Senseo Koff ieapparaat. Inleg

€1.50, Terug €1 Per Afgeschoten Blok.

Diepestraat, 2580 Beerzel BE, 0494/39.42.57

ZO 
FEB 

17

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

MA 
FEB 
18

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



KNBBW
 

All rights reserved © Schuttersgids www.knbbw.be 

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

 
Beste schuttersvrienden,  

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

Onze schuttersmaatschappijen en leden een digitaal platform 
aanbieden waarop ze volledig gratis schietingen kunnen 
publiceren en die ook altijd en overal kunnen raadplegen.  
Vele mensen spendeerden achter de schermen uren aan 
voorbereiden en vergaderen om dit doel te kunnen bereiken. 
Daarom mijn grootste dank aan alle vrijwilligers die hier 
belangeloos aan hebben meegewerkt. 

Toegegeven, na een moeizame start, wordt er door dit team nog steeds heel hard gewerkt 
om het gewenste serviceniveau te bereiken. We kunnen dus gerust stellen dat binnen de 
KNBBW een nieuwe mijlpaal bereikt is. 
De digitalisering is ingezet, wat in de huidige maatschappij nodig is. 
We zijn ons er van bewust dat deze nieuwe Schuttersgids voor heel wat mensen een 
aanpassing zal zijn. 
Toch zijn we er van overtuigd dat dit met de nodige begeleiding geen onoverkoombare 
hindernis zal zijn. 
We geloven steevast dat we met deze aanpak een eigentijdse en moderne look kunnen 
geven aan onze traditionele sport en dat we op deze manier de toekomst van het 
handboogschieten op de staande wip kunnen verzekeren.  

We zullen ook onze website verder blijven uitbouwen, zodat we op een transparante en 
directe wijze met onze maatschappijen kunnen communiceren. 
Verder hopen we van ons digitaal platform een werktool te maken die aan alle noden 
voorziet. 
Ik nodig alle maatschappijen en schutters daarom uit om hier op een constructieve manier 
aan mee te werken.  

Met sportieve groeten,  

Marc De Bruyne  

Nationaal Voorzitter 

 

 

MA 
FEB 
18

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

WO 
FEB 
20

14U30 -
18U30

IMMER VOORUIT BESCHRIJF

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

DO 
FEB 
21

14U00 -
BESTUUR
BESLIST

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

VR 
FEB 
22

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 
FEB 
22

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 
FEB 
23

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



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 

 

 

ZA 
FEB 

23

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

ZO 
FEB 
24

14U30 -
BESTUUR
BESLIST

KOUDE KEUKEN BRUGGE – BESCHRIJFSCHIETING

Zandstraat 284 B-8000 Brugge, 0477309967

ZO 
FEB 
24

14U30 -
18U30

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

ZO 
FEB 
24

13.00 - 
17.00

WINTERBLOKKEN SINT SEBASTIAAN MERKSEM

U bent niet  ingelogd of  deze informatie is voor u niet  toegankelijk.

WIP 1: 2 Hoge 12,50 € - 4 Zijden 8 € - 4 Kallen 5 € - 10 Kleine Vogels 5 € - 20 Kleine Vogels 3,50 € - 6 Primes Surprise

WIP 2: 2 Hoge 12,50 € - 4 Zijden 8 € - 4 Kallen 5 € - 10 Kleine Vogels 5 € - 20 Kleine Vogels 3,50 € - 6 Primes Surprise

WIP 3: 2 Hoge 12,50 - 4 Zijden 8 € - 4 Kallen 5 € - 10 Kleine Vogels 5 € - 20 Kleine Vogels 3,50 € - 6 Primes Surprise

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

70 Schutters Inleg 1,50 €

Terlindenhofstraat 265, 2170 Merksem BE, 0475 28 65 81

ZO 
FEB 
24

13.30 - 
17.30

WINTERBLOKKEN + NAMIDDAGSCHIETING SINT SEBASTIAAN MERKSEM

Winterblokken Walenspel Op 3 Wippen Aanvang 9.30 Uur Einde 12.30 Uur 50 € Extra Te Verdelen Met De Punten

Inleg : 2,50 € Per Wip

WIP 1: 2 Hoge 12,50 € - 4 Zijden 8 € - 4 Kallen 5 € - 10 Kleine Vogels 5 € - 20 Kleine Vogels 3,50 € - 6 Primes Surprise

WIP 2: 2 Hoge 12,50 € - 4 Zijden 8 € - 4 Kallen 5 € - 10 Kleine Vogels 5 € - 20 Kleine Vogels 3,50 € - 6 Primes Surprise

WIP 3: 2 Hoge 12,50 € - 4 Zijden 8 € - 4 Kallen 5 € - 10 Kleine Vogels 5 € - 20 Kleine Vogels 3,50 € - 6 Primes Surprise

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

70 Schutters Inleg 1,50 €

Terlindenhofstraat 265, 2170 Merksem BE, 0475 28 65 81



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 

 

 

ZO 
FEB 
24

14U30 -
18U30

IMMER VOORUIT – SCHIETING VAN CHRISTIANA EN JACQUES

110 Euro Grat is

WIP 1: 2 Hoge 11 Euro - 4 Zijden 7 Euro - 4 Kallen 5 Euro - 45 Kleine Vogels 3 Euro  Wip 2 Idem Als Wip 1

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

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

MA 
FEB 
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

MA 
FEB 
25

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 
FEB 
27

14U30 -
18U30

IMMER VOORUIT – ABRAHAMSCHIETING GUNTHER VAN PEENE ( BRAKEL )

228 Euro Grat is

WIP 1: 1 Hoge 2kg Carré - 1 Hoge 10 Euro - 2 Zijden 1,5kg Carré - 2 Zijden 7 Euro - 2 Kallen 1kg Carré 2 Kallen 5

Euro - 20 Kleine Vogels 3 Euro - 20 Primes 0,5kg Carré

WIP 2: 1 Hoge 2kg Carré - 1 Hoge 10 Euro - 2 Zijden 1,5kg Carré - 2 Zijden 7 Euro - 2 Kallen 1kg Carré 2 Kallen 5

Euro

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

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

DO 
FEB 
28

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

VR 
MAR 

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



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 

 

 

VR 
MAR 

01

19U30 -
23U30

BEVEREN TOREN-WIJNEGEM

Schiet ing Voor Wijnegem

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

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

ZA 
MAR 

02

12.00 - 
BB

SCHRIEK-WINTERSCHIETING-4

   

WIP 1: 2 Hoge Sate's+7€ - 4 Zijden Sate's+3€ - 4 Kallen Sate's - 10 Kleine Vogels 3.5€ - 15 Primes Sate's  Vlees

Vervalt  Op Laatste Afgeschoten Geldvogel

WIP 2: 2 Hoge 12.5€ - 4 Zijden 8€ - 4 Kallen 5€ - 10 Kleine Vogels 3.5€ - 15 Primes 5€

WIP 3: 2 Hoge 12.5€ - 4 Zijden 8€ - 4 Kallen 5€ - 10 Kleine Vogels 3.5€ - 15 Primes 5€

Inleg Volw 12 Euro - Berekend Op 50 Schutters

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

ZA 
MAR 

02

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

ZO 
MAR 

03

14:00 - 
18:00

GENT WARE VRIENDEN

Inleg Volw 6 Euro

Leebeekstraat 2, 9052 Zwijnaarde BE, Marc Goedert ier 0487/518775

ZO 
MAR 

03

14,00 - 
18,00

SCHUTTERSGILDE ST.JORIS STAVELE

Inleg Volw 7 Euro - Inleg Jeugd 3,50 Euro

A. Decarneplein, 8691 Stavele BE, 0472/911628

ZO 
MAR 

03

ASPER SS BESCHRIJFSCHIETING

WIP 1: 2 Hoge 10,00€ - 4 Zijden 7,00€ - 4 Kallen 5,00€ - 30 Kleine Vogels 3,00€ - 20 Primes 3,00€

WIP 2: 2 Hoge 10,00€ - 4 Zijden 7,00€ - 4 Kallen 5,00€ - 30 Kleine Vogels 3,00€ - 20 Primes 3,00€

Inleg Volw 7,00 Euro - Terug 3,00 Euro - Inleg Jeugd 3,50 Euro - Berekend Op 54 Schutters - Opmerkingen 60,00€



KNBBW
 

All rights reserved © Schuttersgids www.knbbw.be 

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

 
Beste schuttersvrienden,  

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

Onze schuttersmaatschappijen en leden een digitaal platform 
aanbieden waarop ze volledig gratis schietingen kunnen 
publiceren en die ook altijd en overal kunnen raadplegen.  
Vele mensen spendeerden achter de schermen uren aan 
voorbereiden en vergaderen om dit doel te kunnen bereiken. 
Daarom mijn grootste dank aan alle vrijwilligers die hier 
belangeloos aan hebben meegewerkt. 

Toegegeven, na een moeizame start, wordt er door dit team nog steeds heel hard gewerkt 
om het gewenste serviceniveau te bereiken. We kunnen dus gerust stellen dat binnen de 
KNBBW een nieuwe mijlpaal bereikt is. 
De digitalisering is ingezet, wat in de huidige maatschappij nodig is. 
We zijn ons er van bewust dat deze nieuwe Schuttersgids voor heel wat mensen een 
aanpassing zal zijn. 
Toch zijn we er van overtuigd dat dit met de nodige begeleiding geen onoverkoombare 
hindernis zal zijn. 
We geloven steevast dat we met deze aanpak een eigentijdse en moderne look kunnen 
geven aan onze traditionele sport en dat we op deze manier de toekomst van het 
handboogschieten op de staande wip kunnen verzekeren.  

We zullen ook onze website verder blijven uitbouwen, zodat we op een transparante en 
directe wijze met onze maatschappijen kunnen communiceren. 
Verder hopen we van ons digitaal platform een werktool te maken die aan alle noden 
voorziet. 
Ik nodig alle maatschappijen en schutters daarom uit om hier op een constructieve manier 
aan mee te werken.  

Met sportieve groeten,  

Marc De Bruyne  

Nationaal Voorzitter 

 

 

14,00U
- 

18,00U

Grat is Verrekend In Het Beschrijf

Hulstraat, 9890 Asper BE, 0476/882531

ZO 
MAR 

03

10.00 - 
13.00

MELSELE SINT SEBASTIAAN WINTERBLOKKEN

Winterblokken Met 50 Euro Grat is Te Verdelen Onder De Punten

WIP 1: 1 Hoge 7 Ptn - 2 Zijden 6 Ptn - 2 Kallen 5 Ptn - 2 Kallen In Het Spel 4 Ptn

WIP 2: 1 Hoge 7 Ptn - 2 Zijden 6ptn - 2 Kallen 5ptn - 2 Kallen In Het Spel 4 Ptn

WIP 3: 1 Hoge 7 Ptn - 2 Zijden 6ptn - 2 Kallen 5ptn - 2 Kallen In Het Spel 4ptn

Inleg Volw 6 Euro - Inleg Jeugd 3 Euro -  Opmerkingen 3 Blokken Af = Vullen Hoge Af = Alt ijd Vullen

Sportcentrum, 9120 Melsele BE, 0498 19 26 34

ZO 
MAR 

03

14.00 - 
18.00

MELSELE SINT SEBASTIAAN WINTERSCHIETING

WIP 1: 2 Hoge 12.5 Euro - 4 Zijden 8 Euro - 4 Kallen 6 - 15 Kleine Vogels 3.5 Euro - 15 Primes 5 Euro

WIP 2: 2 Hoge 12.5 Euro - 4 Zijden 8 Euro - 4 Kallen 6 Euro - 15 Kleine Vogels 3.5 Euro - 15 Primes 5 Euro

WIP 3: 2 Hoge 12.5 Euro - 4 Zijden 8 Euro - 4 Kallen 5 Euro - 15 Kleine Vogels 3.5 Euro - 15 Primes 5 Euro

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

Sportcentrum, 9120 Melsele BE, 0498 19 26 34

MA 
MAR 

04

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

MA 
MAR 

04

14,30 - 
19U00

ST.KATHARINA DUISBURG HERDENKING FLORENT KOEKELBERGH PLUS VERJAARDAGSSCHIETING JEF

JOHAN EN HUGO

WIP 1: 2 Hoge 15 Euro - 4 Zijden 10 Euro - 4 Kallen 7 Euro - 50 Primes 4 Euro  3h Kunstbord Nv En 6 Hoeken

Verassing

WIP 2: 2 Hoge 15 Euro - 4 Zijden 10 Euro - 4 Kallen 7 Euro - 50 Primes 4 Euro  3 H Kunstbord Nv En 6 Hoeken

Verassing

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

Schoonenboomstraat, 3080 Duisburg BE, Ludwig 0475711035

DI 
MAR 

05

14 - 
18.30

AALST-PARK TRADITIONELE GEKENDE CARNAVALSCHIETING!!!!!

U bent niet  ingelogd of  deze informatie is voor u niet  toegankelijk.

Affligemdreef 171, 9300 Aalst  BE, 0475/383903



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 

 

 

WO 
MAR 

06

14U00 -
BESTUUR
BESLIST

LOKEREN 1

18 Euro Grat is Per Wip.

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

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

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

Verloren Boslaan 1, 9160 Lokeren BE, 0476740249

DO 
MAR 

07

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

VR 
MAR 

08

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

Schuttersgids ©  2019 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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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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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 

 

 




