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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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KNBBW 
Data bondsschietingen 2019 

 

Beste schuttersvrienden, 

 

Hierbij geven we graag de data door waarop de bondsschietingen zullen doorgaan in 2019: 

- Putte Robin Hood: dinsdag 30 april 

- Tubize Saint-Sébastien:dinsdag 7 mei 

- Blankenberge Sint-Sebastiaan: maandag 20 mei 

- Beveren Waas Sint-Sebastiaan: dinsdag 11 juni 

- Lokeren Sint-Sebastiaan: dinsdag 18 juni 

- Wintam Sint-Sebastiaan: dinsdag 9 juli 

- Nivelles les Archers: dinsdag 16 juli 

- Oostende Willem Tell: dinsdag 6 augustus 

- Asper Sint-Sebastiaan: dinsdag 20 augustus 

- Merendree Sint-Sebastiaan: woensdag 11 september 

- Paal Sint-Jan Paalstraat: woensdag 18 september 

 

toegevoegde bondsschietingen: 

- Keizerschieting te Kallo Sas: zondag 2 juni  

- finale Kampioenschap van België te Zeveneken Sint-Sebastiaan: zondag 15 september  

 

Deze bondsschietingen zijn een organisatie van de KNBBW en staan onder toezicht van de 
hoofdafgevaardigde en afgevaardigden van de sector waarin de bondsschieting plaats vindt. 
We hopen U talrijk te mogen ontmoeten op deze prachtige schietingen.  

 

Secretaris generaal       Voorzitter 

Secrétaire général        Président  

Bram Uvyn        Marc De Bruyne 
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Congres 
Opening van het nationaal congres door de voorzitter, 

de heer Marc De Bruyne 
 

Beste congressisten, 

 

Graag wil ik jullie van harte welkom heten op het 96e 
Nationaal Congres. 

Welkom ook aan dhr. Danny De Vetter, voorzitter van de 
Vlaamse Historische Schuttersgilden, en welkom aan de 
afvaardiging van de Nederlandse federatie onder leiding 
van haar voorzitter dhr. Wim de Keijzer. Maar zeker en vast 
ook welkom aan de afvaardiging van meer dan 200  bij 
onze federatie aangesloten maatschappijen.  

Jullie talrijke opkomst is een blijk van dank en waardering aan de inrichtende maatschappij 
van Overmere Sint-Sebastiaan en aan de leden van het Nationaal Bestuur. Ik wil dan ook van 
de gelegenheid gebruik maken om alle leden van het Nationaal Bestuur te bedanken voor de 
goede samenwerking en de vele inspanningen die zij leveren om samen met onze 
maatschappijen onze mooie sport te laten bloeien en groeien. 

Graag richt ik mij ook tot alle voorzitters, zaakgelastigden en bestuursleden van onze 
schuttersmaatschappijen om hen te bedanken voor het vele werk dat zij verrichten in hun 
eigen maatschappij, maar zeker ook voor de goede samenwerking met het Nationaal 
Bestuur. 

Vandaag de dag, waar alles zo bereikbaar is geworden  en de mogelijkheden aan sport en 
recreatie immens zijn, is het heel belangrijk dat wij allemaal samen op één lijn staan om onze 
sport de mooie toekomst te kunnen geven die ze verdient. 

Deze toekomst verzekeren en hierbij onze maatschappijen helpen en ondersteunen , is voor 
mij als voorzitter één van de belangrijkste, zoniet de belangrijkste opdracht.  

  



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 

 

 

 

All rights reserved © Schuttersgids www.knbbw.be 

De Raad van Bestuur die voor u verslag zal uitbrengen over de werking van het voorbije jaar 
en u een gedetailleerd overzicht zal geven over de activiteiten in 2018 is als volgt 
samengesteld: 

- Ondervoorzitter en Jeugdvoorzitter  De heer Marc Goedertier 

- Secretaris-generaal    De heer Bram Uvyn 

- Schatbewaarder    Mevrouw Maria Van den Heuvel 

- Secretaris-verslaggever   De heer Eric Van Neste 

- Secretaris-verzekeringen   De heer Georges Paryn 

- Secretaris-digitale communicatie  De heer Dieter Gezels 

 

Het volledige verslag van dit congres zal gepubliceerd worden op onze website KNBBW.be 
en zal eveneens opgenomen worden in ons nieuwe officieel orgaan “Schuttersgids”. 

Bij de opening van het congres gaan onze gedachten ook even terug naar alle schutters en 
familieleden die ons sinds het vorig congres zijn ontvallen. 

Een opsomming geven van hen die van ons zijn heengegaan, zou te veel tijd vergen en is 
jammer genoeg niet mogelijk.   

Mag ik u vragen recht te staan, enkele ogenblikken de stilte te bewaren en even in gedachten 
terug te gaan naar alle schutters en familieleden die wij voortaan moeten missen. 

Graag breng ik jullie nu op de hoogte van de wijzigingen die er zich sinds het vorig congres 
hebben voorgedaan in de samenstelling van het Nationaal Bestuur. 

- De heer Rudy Fabry van Bassevelde Sint-Sebastiaan is op de Algemene Vergadering van 05 
januari 2019 definitief aangesteld als afgevaardigde sector 2. 

- De heer Davy Vanneste van Kuurne Sint-Katharina is op de Algemene Vergadering van 16 
maart 2019 definitief aangesteld als afgevaardigde sector 1. 

- De heer Freddy Koekelbergh van Duisburg Sint-Katharina is op de Algemene Vergadering 
van 16 maart 2019 definitief aangesteld als afgevaardigde sector 5. 

- Mevrouw Kristien Mandeville van Staden Sint-Sebastiaan is op de Algemene Vergadering 
van 16 maart 2019 aangesteld als afgevaardigde sector 1 met een proefperiode van 1 jaar. 

- De heer Daniel Van Daele van Heist-aan-Zee is op de Algemene Vergadering van 16 maart 
2019 aangesteld als afgevaardigde sector 1 met een proefperiode van 1 jaar. 

- Mevrouw  Jeanick Vanacker van Boezinge Sint-Sebastiaan is op de Algemene Vergadering 
van 16 maart 2019 aangesteld als afgevaardigde sector 1 met een proefperiode van 1 jaar. 
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- De Heer Gilbert Meeuws heeft zijn ontslag aangeboden als hoofdafgevaardigde sector 1  en 
zal vanaf 1 oktober 2019 opgevolgd worden door de heer Patrick Debruyne. 

Gilbert zal opgenomen worden in het erecomité en ik wil graag van de gelegenheid gebruik 
maken om hem te bedanken voor zijn jarenlange trouwe inzet als hoofdafgevaardigde van 
de KNBBW. 

Mag ik nu een afvaardigen van de maatschappij Overmere Sint-Sebastiaan naar het podium 
vragen om het diploma als herinnering aan deze organisatie in ontvangst te nemen. 

Dames en heren, straks verleen ik het woord aan secretaris-verslaggever Eric Van Neste die 
de verschillende winnaars naar het podium zal vragen om hun prijs in ontvangst te nemen. 

Maar mag ik nu jullie aandacht vragen om samen naar het jaaroverzicht 2018  te kijken dat 
op het scherm zal geprojecteerd worden. 

 

 

Chèrs congressistes, 

 

Je voudrais vous souhaiter la bienvenue à notre 96 -ème Congrès National. 

Bienvenue aussi à monsieur Danny De Vetter, président de ‘Vlaamse Historische 
Schuttersgilden’ et egalement bienvenue à la délégation de la fédération des Pays-Bas sous 
la direction du président monsieur Wim De Keijzer. Mais certainement bienvenue aux 
délégations des 200 sociétés affiliées. 

Votre participation nombreuse est un signe de remerciement et de reconnaissance à la 
société d'organisation de Overmere Sint-Sebastiaan et les membres du Conseil national. 

Je voudrais profité de cette occasion pour remercier tous les membres du Conseil national 
pour la bonne coopération avec nos sociétés et les efforts qu'ils font pour notre beau sport. 

Je voudrais aussi me diriger à tous les présidents, fondés de pouvoir et membres de comité 
des sociétés fédérées pour les remercier pour le travail qu'ils font dans leur propre société, 
mais également pour la bonne coopération avec le Conseil national. 

Aujourd'hui, où tout est devenu si accessible et les possibilités d'activités sportives sont 
immenses, il est très important que nous soyons tous ensemble sur une ligne pour donner 
notre sport l'avenir qu'il mérite. Assurer l'avenir et aider et soutenir nos sociétés, est pour moi 
en tant que président, l'une des principales mission sinon la mission la plus importante. 
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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 
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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- De Heer Gilbert Meeuws heeft zijn ontslag aangeboden als hoofdafgevaardigde sector 1  en 
zal vanaf 1 oktober 2019 opgevolgd worden door de heer Patrick Debruyne. 

Gilbert zal opgenomen worden in het erecomité en ik wil graag van de gelegenheid gebruik 
maken om hem te bedanken voor zijn jarenlange trouwe inzet als hoofdafgevaardigde van 
de KNBBW. 

Mag ik nu een afvaardigen van de maatschappij Overmere Sint-Sebastiaan naar het podium 
vragen om het diploma als herinnering aan deze organisatie in ontvangst te nemen. 

Dames en heren, straks verleen ik het woord aan secretaris-verslaggever Eric Van Neste die 
de verschillende winnaars naar het podium zal vragen om hun prijs in ontvangst te nemen. 

Maar mag ik nu jullie aandacht vragen om samen naar het jaaroverzicht 2018  te kijken dat 
op het scherm zal geprojecteerd worden. 

 

 

Chèrs congressistes, 

 

Je voudrais vous souhaiter la bienvenue à notre 96 -ème Congrès National. 

Bienvenue aussi à monsieur Danny De Vetter, président de ‘Vlaamse Historische 
Schuttersgilden’ et egalement bienvenue à la délégation de la fédération des Pays-Bas sous 
la direction du président monsieur Wim De Keijzer. Mais certainement bienvenue aux 
délégations des 200 sociétés affiliées. 

Votre participation nombreuse est un signe de remerciement et de reconnaissance à la 
société d'organisation de Overmere Sint-Sebastiaan et les membres du Conseil national. 

Je voudrais profité de cette occasion pour remercier tous les membres du Conseil national 
pour la bonne coopération avec nos sociétés et les efforts qu'ils font pour notre beau sport. 

Je voudrais aussi me diriger à tous les présidents, fondés de pouvoir et membres de comité 
des sociétés fédérées pour les remercier pour le travail qu'ils font dans leur propre société, 
mais également pour la bonne coopération avec le Conseil national. 

Aujourd'hui, où tout est devenu si accessible et les possibilités d'activités sportives sont 
immenses, il est très important que nous soyons tous ensemble sur une ligne pour donner 
notre sport l'avenir qu'il mérite. Assurer l'avenir et aider et soutenir nos sociétés, est pour moi 
en tant que président, l'une des principales mission sinon la mission la plus importante. 
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Le Conseil d’administration qui vous donnera un compte rendu du fonctionnement de la 
Fédération National de l'année écoulée et qui vous donnera un aperçu détaillé des activités 
planifiées en 2018 est composé comme suite:  

- Vice-président et président des jeunes Monsieur Marc Goedertier 

- Secrétaire-Général    Monsieur Bram Uvyn 

- Trésorier     Madame Maria Van Den Heuvel 

- Secrétaire- rapporteur    Monsieur Eric Vanneste 

- Secrétaire d’assurance   Monsieur Georges Paryn 

- Secrétaire communication digitale  Monsieur Dieter Gezels 

 

Le rapport de ce congrès sera complètement publié sur notre site web KNBBW.be et sera 
également inclus dans notre nouvel organe officiel "Schuttersgids". 

A l'ouverture du congrès, nos pensées vont aussi vers tous les archers et membres de leur 
famille que nous avons perdus depuis le dernier congrès. Les citer tous n'est hélas pas 
possible ; cela prendrait en effet trop de temps.  

Puis-je vous demander de vous lever pour présenter quelques instants de silence en 
hommage à tous les archers et membres de leur familles qui nous ont quittés. 

Je tiens à vous présenter maintenant les changements de la composition du Fédération 
National qui ont eu lieu depuis le dernier congrès. 

- Monsieur Rudy Fabry de la société Bassevelde Saint-Sebastien est nommé définitivement à 
l’Assemblée Générale du 5 janvier 2019 comme délégué du secteur 2. 

- Monsieur Davy Vanneste de la société Kuurne Saint-Katharina est nommé définitivement à 
l’Assemblée Générale du 16 mars 2019 comme délégué du secteur 1. 

- Monsieur Freddy Koekelbergh de la société Duisburg Saint-Katharina nommé 
définitivement à l’Assemblée Générale du 16 mars 2019 comme délégué du secteur 5. 

 - Madame Kristien Mandeville de la société Staden Saint-Sébastien a été élu à l’Assemblée 
Générale du 16 mars 2019 comme délégué du secteur 1 avec une période d’essai d’un an. 

- Monsieur Daniël Van Daele de la société Heist-aan-Zee a été élu à l’Assemblée Générale du 
16 mars 2019  comme délégué du secteur 1 avec une période d’essai d’un an. 

- Madame Jeanick Vanacker de la société Boezinge Saint-Sébastien a été élu à l’Assemblée 
Générale du 16 mars  2019 comme délégué du secteur 1 avec une période d’essai d’un an. 

- Monsieur Gilbert Meeuws a proposé sa démission en tant que délégué principale du 
secteur 1. 
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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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Monsieur Patrick Debruyne lui succédera à partir du 1e octobre 2019. Gilbert sera inclus dans 
le comité d’honneur et je voudrais saisir cette occasion pour le remercier pour ses années de 
dévouement loyal en tat que délégué principale du FRNAB. 

Puis-je demander maintenant à la délégation de la société Overmere Saint-Sébastien de venir 
me rejoindre sur la scène pour recevoir le diplôme d’organisateur du 96 ème Congrès 
national. 

Mesdames et messieurs, bientôt je donne la parole à notre secrétaire-rapporteur Eric 
Vanneste qui demandera les différents gagnants sur la scène pour recevoir leur prix. 

Puis-je vous demander maintenant votre attention à regarder le rapport annuel de 2018 qui 
sera projeté sur l'écran. 
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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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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 
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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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Monsieur Patrick Debruyne lui succédera à partir du 1e octobre 2019. Gilbert sera inclus dans 
le comité d’honneur et je voudrais saisir cette occasion pour le remercier pour ses années de 
dévouement loyal en tat que délégué principale du FRNAB. 

Puis-je demander maintenant à la délégation de la société Overmere Saint-Sébastien de venir 
me rejoindre sur la scène pour recevoir le diplôme d’organisateur du 96 ème Congrès 
national. 

Mesdames et messieurs, bientôt je donne la parole à notre secrétaire-rapporteur Eric 
Vanneste qui demandera les différents gagnants sur la scène pour recevoir leur prix. 

Puis-je vous demander maintenant votre attention à regarder le rapport annuel de 2018 qui 
sera projeté sur l'écran. 

 

 

  

SCHUTTERSGIDS
OFFICIEEL ORGAAN VAN DE KONINKLIJKE NATIONALE BOND DER BELGISCHE WIPSCHUTTERS ORGANE

OFFICIEL DE LA FEDERATION ROYALE NATIONALE DES ARCHERS BELGES

Weekblad, 5 april 2019

SCHIETINGEN APR 05, 2019 TOT MAY 03, 2019

VR 
APR 

05

19.30 - 
23.30

MELSELE SINT SEBASTIAAN

Avondschiet ing Met 3de Wip Grat is Paaseieren +/ 70 Zakjes Paaseieren

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

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

WIP 3: 1 Hoge 6 Euro+ Paaseieren - 2 Zijden 4 Euro+ Paaseieren - 2 Kallen Paaseieren+ 2 Euro - 70 Kleine Vogels

Paaseieren  3de Wip Niet Verloot

Inleg Volw 8 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 4 Euro - Berekend Op 54 Schutters

Sportcentrum, 9120 Melsele BE, 0498 19 26 34 Bart

ZA 
APR 

06

9.00 - 
11.30

WEST VLAAMS JEUGDCRITERIUM

- Zaterdag 6 April : Heist / K.H.G.Duinengalm - Zaterdag 13 April : Vlamert inge - Zaterdag 20 April : Sint-Katherine -

Maandag 22 April : Lendelede - Zaterdag 18 Mei : Eernegem Finale - Zaterdag 25 Mei : Koningschiet ing Te Beselare

- Inleg Jeugd 1.5 Euro - Opmerkingen Iedere Jongere Kan Deelnemen Aan Het Criterium Op Voorwaarde Dat Hij

Geboren Is Na 1/1/2001. De Schutters Worden Onderverdeeld In Drie Categorieën: -Pupillen: Geboren Van 2009 Tem

2019. -Scholieren: Geboren Van 2005 Tem 2008. -Junioren: Geboren Van 2001 Tem 2004.

Pannenstraat 282, 8301 Heist-Aan-Zee BE, 0476749823

ZA 
APR 

06

14.00 U
- 

18.00 U

MERKSEM SINT SEBASTIAAN 1

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

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

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

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

Terlindenhofstraat 265, 2170 Merksem BE, 0475 28 65 81

ZA GEITELING BERINGEN
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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 

 

 

APR 
06

14UUR -
18UUR

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

WIP 1: 2 Hoge 10 Euro - 4 Zijden 6 Euro - 4 Kallen 4 Euro - 30 Kleine Vogels 2,50 Euro

WIP 2: 2 Hoge 10 Euro - 4 Zijden 6 Euro 4 Kallen 4 Euro - 30 Kleine Vogels 2,50 Euro

Inleg Volw 6 Euro - Terug 2,50 Euro - Berekend Op 50 Schutters - Opmerkingen Jeugd Is Tot En Met 16 Jaar Grat is

Pieter Bruegelstraat 86, 3580 Beringen BE, 0496/991596

ZA 
APR 

06

14.30
UUR - 
18.30
UUR

BESCHRIJFSCHIETING “DE FRIEZEN” , GRAAUW

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

WIP 2:  Idem Als Wip 1

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

Zandbergsestraat 4, 00-31.114.635.614

ZA 
APR 

06

14H - 
18H

HAASRODE VERENIGDE GEBUREN

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

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

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

Milsestraat, 3053 Haasrode BE, 0477624544

ZA 
APR 

06

14U00 -
18U00

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

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

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

Inleg Volw 7 Euro - Terug 3,0 Euro - Berekend Op 50 Schutters - Opmerkingen Jeugd Tot 12jaar Grat is. Jeugd Van

13 Tot 16 Jaar 3euro

Zwepenstraat Z/N, 2460 Tielen BE, 0496670598

ZA 
APR 

06

14.00 H
- 

18.00 H

EERNEGEM OPENINGSSCHIETING

Inleg Volw 7 Euro - Inleg Jeugd 4 Euro - Opmerkingen Beschrijf  Berekend Op 55 Sch. Beneden 55 Punten.

Stationsstraat 174, 8480 Eernegem BE, 0472.947702

ZA 
APR 

06

14.00 H
- 

OPENINGSSCHIETING

Inleg Volw 7 Euro - Inleg Jeugd 4 Euro - Opmerkingen Gewoon Beschrijf . Punten Beneden 65 Sch.

Stationsstraat 174, 8480 Eernegem BE, 0472.947702
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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 

 

 

18.00 H

ZA 
APR 

06

14.00 H
- 

18.00 H

OPENINGSSCHIETING

WIP 1:  Gewoon Beschrijf . Min 65 Sch Punten.

Inleg Volw 7 Euro - Inleg Jeugd 4 Euro - Berekend Op 55 Schutters

Stationsstraat 174, 8480 Eernegem BE, 0472947702

ZO 
APR 

07

14 U - 
18 U

ST.KATHARINA DUISBURG VERJAARDAGSSCHIETING LUDWIG

WIP 1: 2 Hoge 12 Euro - 4 Zijden 9 Euro - 4 Kallen 6 Euro - 40 Kleine Vogels 4 Euro  3de Hoge 12 Euro Nv

WIP 2: 2 Hoge 12 Euro - 4 Zijden 9 Euro - 4 Kallen 6 Euro - 40 Kleine Vogels 4 Euro  3de Hoge 12 Euro Nv

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

Schoonenboomstraat, 3080 Duisburg BE, Ludwig 0475711035

ZO 
APR 

07

14.30 - 
19.00

STEKENE EENDRACHT

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

Grat is. In Plaats Van Blokschiet ing Puntensysteem Over Het Ganse Jaar 2019 (Op 2 Wippen) 6 Borstelt jes In De

Latten 2 Vogels Op De Bovenlat  Is Per Vogel 1 Punt + Gewoon Blik 2 Vogels Op De Middenlat Is Per 

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

Primes 3 € Grat is 6 Hoeken 2 Consumptie Bons Nv Per Vogel Grat is Wip 2 En 3 Idem Wip 1

Inleg Volw 11 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 5,5 Euro - Berekend Op 54 Schutters - Opmerkingen Op 2 Wippen

Inleg 7,5 € Voor De Jeugd 4 €

Brugstraat 33, 9190 Stekene BE, 0478/74.95.12

ZO 
APR 

07

14H00 -
18H00

BRASSCHAAT SCHIETING OP TWEE WIPPEN OP 7 APRIL 2019

WIP 1: 2 Hoge 10 Euro - 4 Zijden 7euro - 4 Kallen 4 Euro - 30 Kleine Vogels 3 Euro  5 Grat is Krenten Broden Grat is

Wordt Niet Verloot

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

Wordt Niet Verloot

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

Heme ldreef , 7. 2930 Brasschaat BE, 0497489336

ZO 
APR 

07

14 UUR
- 

BB

SCHRIEK ST JAN BAPTISTE-2

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

WIP 2:  Idem Als Wip 1

WIP 3:  Idem Als Wip 1

WIP 4:  Idem Als Wip 1

Inleg Volw 14 Euro - Berekend Op 52 Schutters
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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 

 

 

Pastoor Mellaertsstraat Achter De Kerk, 2220 Heist-Op-Den-Berg BE, 0472-975377

ZO 
APR 

07

15,00 U
- 

19,00U

ASPER SS HULDESCHIETING KEIZER GZW LEPLAE NICOLAS

WIP 1: 2 Hoge 12,00€ - 4 Zijden 9,00€ - 4 Kallen 6,00€ - 20 Kleine Vogels 4,00€ - 10 Kleine Vogels 3,00€ - 31 Primes

3,00€  100,00€ Grat is Geschonken Door ASPER SS En 100,00€ Geschonken Door Verbroedering GZW Verrekend In

Het Beschrijf  Voor De 2 Wippen Boven De 54 Schutters 1 Kleine Vogel Van 3,00€ Erbij Per Wip

WIP 2: 2 Hoge 12,00€ - 4 Zijden 9,00€ - 4 Kallen 24,00€ - 20 Kleine Vogels 4,00€ - 10 Kleine Vogels 3,00€ - 31

Primes 3,00€

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

Hulstraat, 9890 Asper BE, 0476/882531

ZO 
APR 

07

14 UUR
- 

18 UUR

STADEN ST SEBASTIAAN OPENINGSSCHIETING

WIP 1: 2 Hoge 10 Euro - 4 Zijden 7 Euro - 4 Kallen 5 Euro - 60 Kleine Vogels 2.50 Euro  Grat is 10 Vogels : 1 Zak

Paaseieren

WIP 2: 2 Hoge 10 Euro - 4 Zijden 7 Euro - 4 Kallen 5 Euro  Grat is 10 Vogels: 1 Zak Paaseieren

Inleg Volw 7.00 Euro - Terug 2.50 Euro - Inleg Jeugd 3.50 Euro - Berekend Op 60 Schutters - Opmerkingen Jeugd

T&M 14 Jaar Jeugd Tot 10 Jaar Grat is

Bruggestraat 41, 8840 Staden BE, 0476 34 77 36

ZO 
APR 

07

14 U 30
- 

18 U 30

BAARDEGEM DE VONCKISTEN

Zondag 07/04/2019 Schiet ing Op 2  Of 3 Wippen

WIP 1: 2 Hoge 10 - 4 Zijden 7 - 40 Kleine Vogels 3 - 5 Primes Taart   Wip 2 Idem Vanaf 90 Schutters Op 3 De Wip Met

Zelfde Inleg En Verdeling (Zonder Taart)

Inleg Volw 3.50 Euro - Terug 3.00 Euro - Inleg Jeugd 2 Euro - Berekend Op 56 Schutters - Opmerkingen Ondanks De

Wegeniswerken Is Het Terrein Komende Uit  De Richt ing Dendermonde Of Brussel-Asse Vlot Bereikbaar Langs De

Gewone Weg Komende Uit  De Richt ing Aalst  Is Het Terrein Bereikbaar Tot Op 50 Meter

Opwijkstraat 10, 9310 Baardegem BE, 0476028032082 / 0475 51 62 38

ZO 
APR 

07

14U30 -
18U30

BASSEVELDE-BESCHRIJF-€60 GRATIS

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

Grat is

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

Grat is

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

Dorp 84, 9968 Basse velde BE, 0477/545653

MA 
APR 

08

LOKEREN 3

18 € Grat is Per Wip

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

 

 

14U30 -
BESTUUR
BESLIST

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

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

Verloren Boslaan 1, 9160 Lokeren BE, 0476/740249

MA 
APR 

08

14.30 - 
18.30

BESCHRIJFSCHIETING GAVERE SS

Beschrijfschiet ing Gavere SS Met 90 Euro Grat is Verrekend In Beschijf

WIP 1: 2 Hoge 11.00€ - 1 Hoge 5.00€ - 4 Zijden 8.00€ - 4 Kallen 6.00€ - 30 Kleine Vogels 3.00€ - 10 Kleine Vogels

3.00€ - 6 Primes BIERBONNEN

WIP 2: 2 Hoge 11.00€ - 1 Hoge 5.00€ - 4 Zijden 8.00€ - 4 Kallen 6.00€ - 30 Kleine Vogels 3.00€ - 10 Kleine Vogels

3.00€ - 6 Primes BIERBONNEN

Inleg Volw 7.00 Euro - Terug 3.00 Euro - Inleg Jeugd 3.50 Euro - Berekend Op 54 Schutters

Sportdreef, 9890 Gavere BE, 0496/30.78.76

MA 
APR 

08

14.30 - 
18.30

MELSELE SINT SEBASTIAAN

Schiet ing Met 54 Euro Grat is

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

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

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

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

Sportcentrum, 9120 Melsele BE, 0498 19 26 34

WO 
APR 

10

14.00 U.
- 

19.00 U.

ELEWIJT PATRICK VAN HUMMELEN

WIP 1: 2 Hoge Paashaas 48 Cm. - 4 Zijden Paashaas 30 Cm. - 4 Kallen Paashaas 20 Cm. - 10 Kleine Vogels 3.00 € -

30 Primes Dubbele Paashaas

WIP 2: 2 Hoge Paashaas 48 Cm. - 4 Zijden Paashaas 30 Cm. - 4 Kallen Paashaas 20 Cm. - 10 Kleine Vogels 3.00 € -

30 Primes Dubbele Paashaas

Inleg Volw 7.00 Euro - Terug 3.00 Euro - Berekend Op 50 Schutters

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

WO 
APR 

10

14U30 -
19U

BESCHRIJF OF PUNTENSCHIETING SINT-SEBASTIAAN IZEGEM
U bent niet  ingelogd of  deze informatie is voor u niet  toegankelijk.

Inleg Volw 7 Euro - Inleg Jeugd 3,5 Euro - Opmerkingen Jeugd Tot 14 Jaar

Sint-Jorisstraat 70, 8870 Izegem BE, Demuynck Jozef: 0486/907629

WO 
APR 

10

LOCHRISTI SS – BESCHRIJFSCHIETING MET 60 EURO GRATIS

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

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

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

 

 

14U30 -
18U30

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

DO 
APR 

11

14:30 - 
18:30

GENT WARE VRIENDEN AZALEASCHIETING

WIP 1: 2 Hoge 8 Euro - 4 Zijden 6 Euro - 4 Kallen 4 Euro - 62 Kleine Vogels 2 Euro - 6 Kleine Vogels Consumptie - 10

Primes Azalea

WIP 2: 2 Hoge 8 Euro - 4 Zijden 6 Euro - 4 Kallen 4 Euro - 62 Kleine Vogels 2 Euro - 6 Kleine Vogels Consumptie - 10

Primes Azalea

Inleg Volw 6 Euro - Terug 2 Euro - Inleg Jeugd 3 Euro - Berekend Op 60 Schutters - Opmerkingen Onder De 60

Schutters: Puntenschiet ing. Alle Inleg En Alle Grat is Komt Op De Wip. 10 Blokken Af, 10 Blokken Bij. Ook De

Hoogvogels Worden Bijgevuld. Grat is 10 Azalea's Per Wip.

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

DO 
APR 

11

14U30 -
18U30

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

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

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

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

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

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

DO 
APR 

11

14.30
UUR - 
18.30
UUR

OOSTEEKLO BESCHRIJFSCHIETING

€ 30 Grat is Per Wip Grat is Wordt Verloot

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

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

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

Oosteeklo-Dorp 73, 9968 Oosteeklo BE, 0496/38.74.27

VR 
APR 

12

19:30 - 
23:30

AVONDSCHIETING SINT JANSTEEN

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

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

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

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

Wilhelminastraat 74A, +31 622 215 071

ZA 
APR 

13

14U30 -

MERENDREE WT HULDESCHIETING KAMPIOENEN 2018 2DE SECTOR MET 100 € GRATIS

WIP 1: 3 Hoge 12 € - 4 Zijden 9 € - 4 Kallen 7 € - 30 Kleine Vogels 4 € - 25 Kleine Vogels 3 €  De Eerste 30 Kleine

Vogels Zijn 4 €

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

 

 

19U00 Recept ie Om 14u00

Biezenstraat, 9850 Merendree BE, 0473920488

ZA 
APR 

13

14 UUR
- 

18 UUR

SCHIETING EENDRACHT KOERSEL

WIP 1: 2 Hoge 10 € - 4 Zijden 6 € - 4 Kallen 4 € - 30 Kleine Vogels 2,50 €

WIP 2: 2 Hoge 10 € - 4 Zijden 6 € - 4 Kallen 4 € - 30 Kleine Vogels 2,50 €

Inleg Volw 6 Euro - Terug 2,50 Euro - Berekend Op 50 Schutters - Opmerkingen Jeugd Betaald Max 2.50 Euro (Na 1

Ste Vogel)

Gildestraat 9, 3582 Koersel BE, 0485/82-60-27

ZA 
APR 

13

14.00 U
- 

BESTUUR
BESLIST

KALLO – SAS 2 HULDESCHIETING KEIZER

Huldeschiet ing Keizer Van België 2018 Mr Dirk Van Meenen

WIP 1: 2 Hoge 10€ + 5 € - 4 Zijden 7 € + 3 € - 4 Kallen 5 € + 3 € - 30 Kleine Vogels 3 € - 25 Kleine Vogels 5 €

WIP 2: 2 Hoge 10 € + 5 € - 4 Zijden 7 € + 3 € - 4 Kallen 5 € + 3 € - 30 Kleine Vogels 3 € - 25 Kleine Vogels 5 €

WIP 3: 2 Hoge 10 € + 5 € - 4 Zijden 7 € + 3 € - 4 Kallen 5 € + 3 € - 30 Kleine Vogels 3 € - 25 Kleine Vogels 5 €

Inleg Volw 10,5 Euro - Terug 3 Euro - Berekend Op 54 Schutters - Opmerkingen Iedereen Van Harte Welkom Jeugd

T E M 14 Jaar : 1/2 Inleg Jeugd T E M 10 Jaar : Grat is

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

ZA 
APR 

13

14:00 - 
17:00

SCHIETING WILLEM TELL KLOOSTERZANDE

Beschrijfschiet ing Op Staande Wip.

Hulsterweg, Dorpskern Kloosterzande, -

ZA 
APR 

13

14.00 - 
18.00

DE SCHELDEZONEN TE DENDERMONDE BESCHRIJFSCHIETING

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

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

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

Van Langenhovestraat 203A, 9200 Dendermonde BE, 0495805472

ZA 
APR 

13

14 U - 
18 U

BEERSE EDELE HANDBOOG 50 JAAR HUWELIJK EDDY VERREET MET 250 EURO GRATIS

250 € Grat is!!

WIP 1: 2 Hoge € 10 - 4 Zijden € 7 - 4 Kallen € 4 - 30 Kleine Vogels € 3  Aangevuld Met 250 Euro Verdeeld Over 2

Wippen, Komt Er Gegarandeerd Op !

WIP 2:  Idem Wip 1

Inleg Volw 7 Euro - Terug 3 Euro - Berekend Op 50 Schutters - Opmerkingen Jeugd T/M 12 Jaar Grat is, 13 T/M 16

Jaar Halve Inleg

Rerum Novarumlaan, 2340 Beerse BE, 014614337 0479425128
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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 
APR 

13

14H30 -
18H30

NUKERKE S.S. OPENINGSSCHIETING

Beschrijf - Of Puntenschiet ing

WIP 1:  Beschrijf  Volgt

Inleg Volw 7 Euro - Inleg Jeugd 3,5 Euro

Terrein Kabienstraat, 9700 Heurne BE, 0473692517

ZA 
APR 

13

14H30 -
19H30

TIR BRAINE LE CHÂTEAU LE 13/04/2019

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

Grat is : 3€ Viseurs Et Arcs Delta Interdits

WIP 2: 2 Hoge 12€ - 4 Zijden 9€ - 4 Kallen 6€ - 34 Kleine Vogels 3€  Idem Perche 1

Inleg Volw 7 Euro - Terug 3 Euro - Berekend Op 60 Schutters - Opmerkingen Possibilité De Se Restaurer Sur Place.

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

ZO 
APR 

14

14U00 -
18U00

BIERBEEK LA LIBERTÉ

Herdenkingsschiet ing Paul Van Uitgaarden

WIP 1: 2 Hoge € 11 - 4 Zijden € 7 - 4 Kallen € 5 - 30 Kleine Vogels € 3 - 20 Primes € 3  WIP 2 Idem WIP 1 De 20 Primés

Zijn Grat is Per Wip

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

Wijnenberg 3, 3360 Bierbeek BE, Eddy 016 26 11 75

ZO 
APR 

14

14U30 -
18U30

MUNTE O.V. BESCHRIJFSCHIETING

WIP 1: 2 Hoge 10 Eur - 4 Zijden 7 Eur - 4 Kallen 5 Eur - 40 Kleine Vogels 3 Eur  6 Hoeken Grat is Consumptie

Inleg Volw 5 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 2,5 Euro - Berekend Op 40 Schutters

Munteplein 6, 9820 Munte BE, 0499 31 56 30

ZO 
APR 

14

14:30 - 
18:30

ZUIDDORPE COTE A L’OS SCHIETING MET BLOK

Cote A L'os Schiet ing Op Twee Wippen En Op Derde Wip Blok Met Ca 5 Kg Cote Á L'os.

WIP 1: 2 Hoge €10,- - 4 Zijden €7,- - 4 Kallen €4,- - 15 Kleine Vogels €3,- - 15 Primes Cote Á L'os  Cote Á L'os Vers,

Vacuum Verpakt. Niet Ingevroren!

WIP 2: 2 Hoge €10,- - 4 Zijden €7,- - 4 Kallen €4,- - 15 Kleine Vogels €3,- - 15 Primes Cote Á L'os  Cote Á L'os Vers,

Vacuum Verpakt. Niet Ingevroren!

WIP 3: 1 Hoge Blok 5kg Cote A L'os  Blok: Ca 5kg Cote Á L'os Drie Ronden Met Afkamping. Cote Á Lós Vers,

Vacuum Verpakt. Niet Ingevroren!

Inleg Volw 10 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 5 Euro - Berekend Op 65 Schutters - Opmerkingen 3e Wip

Blokschiet ing Voor GRATIS Ca. 5 Kg Cote A L'os GRATIS NIET VERLOOT.

Sint Katrijnstraat , +31628904111
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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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Beste schuttersvrienden,  

Met veel plezier stel ik u de nieuwe Schuttersgids voor. 
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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 
APR 

14

14 - 
19

AALST-PARK HULDESCHIETING JORDY “GALMAARDEN”
U bent niet  ingelogd of  deze informatie is voor u niet  toegankelijk.

WIP 1: 2 Hoge 12€ - 1 Hoge 10€ - 4 Zijden 9€ - 4 Kallen 6€ - 41 Kleine Vogels 3€  5 Vogels Natura Prijs

WIP 2: 2 Hoge 12€ - 1 Hoge 10€ - 4 Zijden 9€ - 4 Kallen 6€ - 41 Kleine Vogels 3€  5 Vogels Natura Prijs

WIP 3: 2 Hoge 12€ - 1 Hoge 10€ - 4 Zijden 9€ - 4 Kallen 6€ - 41 Kleine Vogels 3€  5 Vogels Natura Prijzen

Inleg Volw 9 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 4.5 Euro - Berekend Op 54 Schutters - Opmerkingen Iedere

Aanwezige Schutter Voor De Namiddagschiet ing Ontvangt Een Grat is Consumptie!!!

Affligemdreef 171, 9300 Aalst  BE, 0493/991284 Anja 0479/697438 Polle

ZO 
APR 

14

14U30 -
18U30

SCHIETING VLAMERTINGE ZONDAG 14 APRIL OM 14U30

Gezellestraat 3A, 8908 Vlamertinge BE, 0473314225

ZO 
APR 

14

14.00U
- 

18.00U

MERKSPLAS – SCHIETING OP 2 WIPPEN MET GRATIS IN HET BESCHRIJF

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

 Grat is Zakje Paaseieren Bij De Eerste 20 Afgeschoten Vogels

WIP 2: 2 Hoge 10 Euro - 4 Zijden 7 Euro - 4 Kallen 4 Euro - 30 Kleine Vogels 3 Euro - 6 Primes Grat is Drankbon (NV)

 Grat is Zakje Paaseieren Bij De Eerste 20 Afgeschoten Vogels

Inleg Volw 7 Euro - Terug 3 Euro - Berekend Op 50 Schutters - Opmerkingen Jeugd Tem 12 Jaar Grat is Jeugd Van

13 Tem 16 Jaar Halve Inleg

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

ZO 
APR 

14

14 U - 
18 U

PUTTE DE VRIJE, SCHIETING OP 3 MUITWIPPEN

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

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

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

Inleg Volw 10.5 Euro - Terug 3 Euro - Berekend Op 52 Schutters - Opmerkingen Jeugd Tot En Met 14 Jaar Betaald

Enkel Voor De Wip(Pen) Waarop Ze Iets Schieten, Het Jaar De Ze 15 Worden, Volledige Inleg

Tinstraat, 2580 Putte BE, 0477/75.34.26

ZO 
APR 

14

14:00 - 
18:00

ROESELARE SINT SEBASTIAAN – SCHIETING HOOFDMAN

WIP 1: 2 Hoge € 10,00 - 4 Zijden € 7,00 - 4 Kallen € 5,00 - 40 Kleine Vogels € 2,50 - 10 Primes € 3,00

WIP 2: 2 Hoge € 10,00 - 4 Zijden € 7,00 - 4 Kallen € 5,00 - 40 Kleine Vogels € 2,50 - 10 Primes € 3,00

Inleg Volw 7,00 Euro - Terug 2,50 Euro - Inleg Jeugd 3,50 Euro - Berekend Op 50 Schutters - Opmerkingen € 60,00

Grat is Verrekend In Beschrijf

Kattenstraat Z/N, 8800 Roeselare BE, 0477444567
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Voorwoord van onze nationaal voorzitter, 
de heer Marc De Bruyne. 

 
Beste schuttersvrienden,  

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

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

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

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

Met sportieve groeten,  

Marc De Bruyne  

Nationaal Voorzitter 

 

 

ZO 
APR 

14

9U30 - 
19

HULDE SCHIETING JORDY BELLEMANS GALMAARDEN WT KAMP V BELGIË JUNIOREN

Grote Huldeschiet ing Jordy Bellemans Op 3wippen Kampioen Van België Junioren 2018 Schiet ing Gaat Door Terrein

Aalst  Park ! Ochtend 7hoog Start  9u30 Alle Inleg Word Verdeeld + Prijs 1ste Heer +Prijs Eerst Dame + Prijs Eerste

Jeugd Namiddag Beschrijf  Zie Hieronder ALLE INLEG OP DE WIP + VEEL GRATIS 9 INLEG EN 9€ TERUG!!!

IEDEREEN WELKOM       

WIP 1: 2 Hoge 12 - 1 Hoge 10 - 4 Zijden 9 - 2 Zijden Pijl 4 Kallen 6 - 2 Kallen In Het Spel Pijl - 41 Kleine Vogels 3

WIP 2:  Idem Wip 1

WIP 3:  Idem Wip 1

Inleg Volw 9 Euro - Terug 9 Euro - Berekend Op 54 Schutters

Marktplein 1, 1570 Galmaarden BE, 0477753672

MA 
APR 

15

1430 - 
1830

EEKLO DE LIEVE BESCHRIJFSCHIETING OP 2 WIPPEN

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

WIP 2: 2 Hoge 10 - 4 Zijden 7 - 4 Kallen 5 - 30 Kleine Vogels 3  + 30 € Inbegrepen

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

Oostveldstraat 91, 9900 Eeklo BE, 0478 430716

MA 
APR 

15

14.30 - 
18.30

MERENDREE SINT-SEBASTIAAN – BESCHRIJFSCHIETING

Beschrijfschiet ing Op 1 Wip Met 75 € Grat is

WIP 1: 2 Hoge 10 € - 4 Zijden 7 € - 4 Kallen 5 € - 46 Kleine Vogels 3 €  6 Hoekvogels : Natura

Inleg Volw 5 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 3 Euro - Berekend Op 30 Schutters

Dopershoek 8, 9850 Deinze BE, 0479932275

WO 
APR 

17

14.30 - 
18.30

HARELBEKE S.S. OPENINGSCHIETING

Stasegemsesteenweg, 8530 Harelbeke BE, 0473/892544

WO 
APR 

17

14U30 -
18U30

BESCHRIJFSCHIETING ZEVENEKEN

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

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

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

Zeveneken-Dorp 112, 9080 Zeveneken BE, 0485713066

DO 
APR 

18

ZELZATE DO 18 APRIL OM14H30 60EURO GRATIS

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

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

 

 

14H30 -
18H30

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

Suikerkaai 53, 9060 Zelzate BE, 0489596066

DO 
APR 

18

14.30 - 
18.30

HAASDONK BUITEN K.H.G. SINT JACOBUS

Gewoon Beschrijf

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

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

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

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

VR 
APR 

19

14U - 
18U

ROTSELAAR PAASSCHIETING

WIP 1: 1 Hoge 12 Euro - 1 Hoge 12 Euro - 2 Zijden 10 Euro - 2 Zijden 10 Euro - 2 Kallen 8 Euro 2 Kallen 8 Euro - 30

Kleine Vogels 3,50 Euro+ Zakje Paaseieren

WIP 2: 1 Hoge 12 Euro - 1 Hoge 12 Euro - 2 Zijden 10 Euro - 2 Zijden 10 Euro - 2 Kallen 8 Euro 2 Kallen 8 Euro - 30

Kleine Vogels 3,50 Euro+ Zakje Paaseieren

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

Provinciebaan, 3110 Rotselaar BE, 0468172043

ZA 
APR 

20

14.00U
- 

18.00U

BEERZEL-DORP

Diepestraat, 2580 Beerzel BE, 0494/394257

ZA 
APR 

20

14:00 - 
18:00

SCHIETING TE K.G.S.S. LIPPELO

Schiet ing Volgens VHV-Reglement (Geen Katrolbogen, Vizieren Of Dergelijke Toegelaten)

WIP 1:  Open Wip

WIP 2:  Open Wip

WIP 3:  Bierwip (Inleg €1)

Inleg Volw 7 Euro - Opmerkingen €6 + €1 Voor De 3de Wip (Bierwip) Puntenschiet ing

Lippelodorp, 2890 Lippelo BE, 0498282229

ZA 
APR 

20

14:00 - 
BESTUUR

AANSTELLINGSSCHIETING JESSICA VANDENBRANDEN

Recept ie 13u

WIP 1: 2 Hoge € 12 - 4 Zijden € 9 4 Kallen € 6 - 34 Kleine Vogels € 4   10 Gegraveerde Vazen Voorlaatste Vogel € 8

Laatste Vogel € 10

WIP 2: 2 Hoge € 12 - 4 Zijden € 9 4 Kallen € 6 - 34 Kleine Vogels € 4   10 Gegraveerde Vazen Voorlaatste Vogel € 8



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 

 

 

BESLIST Laatste Vogel € 10

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

Chemin Massart  66, 1480 Tubize BE, 0479925132

ZA 
APR 

20

14H30 -
18H30

INGOOIGEM VRIJ BESCHRIJFSCHIETING

Schiet ing Op 2 Wippen Wip 3 Blok (€60 Geschonken Door Debrah De Wilde Voor Haar Verjaardag)

WIP 1: 2 Hoge 10euro - 1 Hoge 5euro - 4 Zijden 7euro - 4 Kallen 5euro - 40 Kleine Vogels 2,5euro - 6 Primes Kip

 Kippen Geschonken Door Debrah De Wilde (Niet Te Verloten)

WIP 2: 2 Hoge 10euro - 1 Hoge 5euro - 4 Zijden 7euro - 4 Kallen 5euro - 40 Kleine Vogels 2,5euro - 6 Primes Kip

 Kippen Geschonken Door Debrah De Wilde (Niet Te Verloten)

WIP 3:  3 Ronden Naar Blok €60 Geschonken Door Deborah 1e €30 2e €20 3e €10

Inleg Volw 7 Euro - Terug 2.5 Euro - Inleg Jeugd 3,5 Euro - Berekend Op 50 Schutters - Opmerkingen Bij Voldoende

Schutters Kan Er Op 3 Wippen Geschoten Worden. Beneden De 70 Schutters Puntenschiet ing.

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

ZA 
APR 

20

14U00 -
+/-

18U00

SINT-JORIS GILDE ONDERSTAL
 

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

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

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

Van De 1ste Vogel Per Wip, Plaat je Inleveren Of Betalen Van 2,5€, Bij Puntenschiet ing Geen Inlevering Of Betaling

Voor Jeugd.

Valentijnstraat 22, 3582 Koersel BE, 0495885844

ZA 
APR 

20

14.00 - 
18.00

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

Diepenbeemd (Achter Bemdhal), 2370 Arendonk BE, 0494653781

ZA 
APR 

20

14.30 - 
18.30

BESCHRIJFSCHIETING GAVERE SS

Beschrijfschiet ing Gavere SS Met 60 Euro Grat is.

WIP 1: 2 Hoge 10.00€ - 4 Zijden 7.00€ - 4 Kallen 5.00€ - 30 Kleine Vogels 3.00€ - 10 Kleine Vogels 3.00€ - 6 Primes

BIERBONNEN

WIP 2: 2 Hoge 10.00€ - 4 Zijden 7.00€ - 4 Kallen 5.00€ - 30 Kleine Vogels 3.00€ - 10 Kleine Vogels 3.00€ - 6 Primes

BIERBONNEN

Inleg Volw 7.00 Euro - Terug 3.00 Euro - Inleg Jeugd 3.50 Euro - Berekend Op 54 Schutters

Sportdreef, 9890 Gavere BE, 0496/30.78.76



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

 
Beste schuttersvrienden,  

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

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

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

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

Met sportieve groeten,  

Marc De Bruyne  

Nationaal Voorzitter 
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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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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 
APR 

20

12UUR -
18UUR.30

LA LEGION STAND HAASRODE
U bent niet  ingelogd of  deze informatie is voor u niet  toegankelijk.

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

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

Inleg Volw 7 Euro - Terug 3 Euro - Berekend Op 52 Schutters - Opmerkingen IEDEREEN WELKOM STAND

HAASRODE

Rue Emile Herman, 7170 Fayt-Lez-Manage BE, 064/554471

ZA 
APR 

20

14UUR -
18.30UUR

LA LEGION STAND HAASRODE

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

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

Inleg Volw 7 Euro - Terug 3 Euro - Berekend Op 52 Schutters - Opmerkingen Iederen Welkom Stand Haasrode

Rue Emile Herman, 7170 Fayt-Lez-Manage BE, 064/554471

ZA 
APR 

20

14U30 -
18U30

LOCHRISTI SS – BESCHRIJFSCHIETING MET 60 EURO GRATIS

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

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

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

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

ZA 
APR 

20

14U30 -
18U30

BASSEVELDE-BESCHRIJF-€60 GRATIS

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

Grat is

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

Grat is

Inleg Volw 7 Euro - Terug 7 Euro - Inleg Jeugd 3.50 Euro - Berekend Op 54 Schutters

Dorp 84, 9968 Basse velde BE, 0477/545653

ZA 
APR 

20

14 H 30
- 

18 H 30

TEMSE WT 1

Paasschiet ing

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

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

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

Cauwerburg 50 B, 9140 Temse BE, 0495824297 (Mark)

ZO 
APR 

21

14.30

WESTDORPE PAASEIEREN SCHIETING

WIP 1: 2 Hoge Paasei 850gr - 4 Zijden Paaskloek 500gr - 4 Kallen Paashaas 300gr - 10 Kleine Vogels 3 Euro - 20

Primes Paashaas - 6 Primes Aardappelen  Aardappelen Grat is Niet Verloot

WIP 2: 2 Hoge Paasei 850 Gr - 4 Zijden Paaskloek 500gr - 4 Kallen Paashaas 300gr - 10 Kleine Vogels 3 Euro - 20
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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 

 

 

UUR - 
18.30
UUR

Primes Paashaas - 6 Primes Aardappelen  Aardappelen Grat is Niet Verloot

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

Molenstraat 7, 0031628211694

ZO 
APR 

21

14U30 -
18U30

SCHUTTERSVRIENDEN LONDERZEEL BESCHRIJFSCHIETING

Opgelet : Deze Schiet ing Werd Verplaatst  Van 20-04-2019 Naar 21-04-2019

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

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

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

Karreveld 3, 1840 Malderen BE, 0476/72.08.65

ZO 
APR 

21

14U30 -
18U30

ASPER SS HULDESCHIETING BELGISCH KAMPIOEN JOACHIM DE VOGELAERE

WIP 1: 2 Hoge 12,00€ - 4 Zijden 9,00€ - 4 Kallen 6,00€ - 20 Kleine Vogels 4,00€ - 10 Kleine Vogels 3,00€ - 31 Primes

3,00€  200,00€ Grat is Geschonken Door ASPER SS Verrekend In Het Beschrijf

WIP 2: 2 Hoge 12,00€ - 4 Zijden 9,00€ - 4 Kallen 6,00€ - 20 Kleine Vogels 4,00€ - 10 Kleine Vogels 3,00€ - 31 Primes

3,00€

Inleg Volw 7,00 Euro - Terug 3,00 Euro - Berekend Op 54 Schutters - Opmerkingen Boven De 54 Schutters Per

Bijgekomen Schutter 1 Vogel Van 3,00€ Per Wip

Hulstraat, 9890 Asper BE, 0476/882531

ZO 
APR 

21

14.OO -
18.00

PUTTE ROBIN HOOD

Bredestraat 125, 2580 Putte BE, 0478/273114

ZO 
APR 

21

14 U 30
- 

18 U 30

WOESTEN K.H. ST-SEBASTIAAN – OPENINGSCHIETING
U bent niet  ingelogd of  deze informatie is voor u niet  toegankelijk.

Dorp, 8640 Woesten BE, 0474/550812

MA 
APR 

22

14.00 U
- 

18.00 U

MERKSEM SINT SEBASTIAAN 2

WIP 1: 2 Hoge 10 € - 4 Zijden 7 € - 4 Kallen 4 € - 30 Kleine Vogels 3 € - 15 Kleine Vogels Grat is Paaseieren - 6 Primes

Surprise

WIP 2: 2 Hoge 10 E - 4 Zijden 7 € - 4 Kallen 4 € - 30 Kleine Vogels 3 € - 15 Kleine Vogels Grat is Paaseieren - 6 Primes

Surprise

WIP 3: 2 Hoge 10 € - 4 Zijden 7 € - 4 Kallen 4 € - 30 Kleine Vogels 3 € - 15 Kleine Vogels Grat is Paaseieren - 6 Primes
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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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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 

 

 

Surprise

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

Terlindenhofstraat 265, 2170 Merksem BE, 0475 28 65 81

MA 
APR 

22

14:00 - 
19:00

GROTE PRIJS FREDERIX. 575 EURO GRATIS

Met 575 Euro Grat is Schiet ing Van 14uur Tot19uur Wip 1 En Wip 2 2 Hogen €10 4 Zijden € 6 4 Kallen €4 30 Vogels

€2,5 20 Vogels Van 5€ Grat is Beste Schutter 2de 3de 4de Ronde Voor De Twee Wippen Samen 1ste Prijs Accu-

Combi-Boormachine 18V 2batterijen 2de Prijs Smart Laserafstandmeter , 3de Handstofzuiger 27wh.

WIP 1: 2 Hoge 10 - 4 Zijden 6 - 4  Kallen 4 - 30 Kleine Vogels 2,5 - 20 Kleine Vogels 5  Beste Schutter 2de 3de 4de

Ronde Voor De Twee Wippen Samen 1ste Prijs Accu-Combi-Boormachine 18V 2batterijen 2de Prijs Smart

Laserafstandmeter , 3de Handstofzuiger 27wh.

WIP 2: 2 Hoge 10 - 4 Zijden 6 - 4 Kallen 4 - 30 Kleine Vogels 2,5 - 20 Kleine Vogels 5  Beste Schutter 2de 3de 4de

Ronde Voor De Twee Wippen Samen 1ste Prijs Accu-Combi-Boormachine 18V 2batterijen 2de Prijs Smart

Laserafstandmeter , 3de Handstofzuiger 27wh.

Inleg Volw 6 Euro - Terug 2,5 Euro - Berekend Op 51 Schutters

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

MA 
APR 

22

14U30 -
18U30

WETTEREN TEN EDE: K.H.M. DE VERENIGDE VRIENDEN / PAASSCHIETING

Maandag 22 April 2019

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

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

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

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

MA 
APR 

22

14 U 30
- 

BESTUUR
BESLIST

KALLO SAS 3 ( KERMIS)

Jaarmarkt Schiet ing Op 3 Staande Wippen Met Grat is In Het Beschrijf

WIP 1: 2 Hoge 10 € - 4 Zijden 7 € - 4 Kallen 5 € - 30 Kleine Vogels 3 €  10 Vogels Grat is (Verrassing)

WIP 2: 2 Hoge 10 € - 4 Zijden 7 € - 4 Kallen 5 € - 30 Kleine Vogels 3 €  10 Vogels Grat is (Verrassing)

WIP 3: 2 Hoge 10 € - 4 Zijden 7 € - 4 Kallen 5 € - 30 Kleine Vogels 3 €  10 Vogels Grat is (Verrassing)

Inleg Volw 10,5 Euro - Terug 3 Euro - Berekend Op 54 Schutters - Opmerkingen Jeugd T E M 14 Jaar : 1/2 Inleg

Jeugd T E M 10 Jaar : Grat is

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

MA 
APR 

22

14U30 -
18U30

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

WIP 1: 2 Hoge - 4 Zijden - 4 Kallen - 30 Kleine Vogels

WIP 2: 2 Hoge - 4 Zijden - 4 Kallen - 30 Kleine Vogels

Inleg Volw 7 Euro - Inleg Jeugd 3.50 Euro

St-Pieterstraat 11, 8880 Ledegem BE, 0494687823
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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 
APR 

22

14:30 - 
BESTUUR
BESLIST

OPENING EN PAASSCHIETING K.H. GILDE DEINZE ST. SEB.

Beschrijf  Met 20 Kleine Vogels Grat is En Enkele Paasattent ies.

WIP 1: 2 Hoge 8 Euro - 4 Zijden 6 Euro - 4 Kallen 4 Euro - 30 Kleine Vogels 2 Euro - 20 Primes 2 Euro + Paasattent ie

Inleg Volw 4 Euro - Terug 2 Euro - Inleg Jeugd 2 Euro - Berekend Op 30 Schutters

Kortrijkstraat, 9800 Deinze BE, 0486 343566

MA 
APR 

22

14.30 - 
18.30

HEESTERT SS BESCHRIJFSSCHIETING MAANDAG 22 APRIL

WIP 1: 1 Hoge 10euro - 1 Hoge 10euro - 2 Zijden 7euro - 2 Zijden 7euro - 2 Kallen 5euro 2 Kallen 5euro - 50 Kleine

Vogels 2.5euro - 6 Kleine Vogels 2.5euro Grat is

WIP 2: 1 Hoge 10euro - 1 Hoge 10euro - 2 Zijden 7euro - 2 Zijden 7euro - 2 Kallen 5euro 2 Kallen 5euro - 50 Kleine

Vogels 2.5euro - 6 Kleine Vogels 2.5euro Grat is

Inleg Vo lw 7 Euro - Terug 2.5 Euro - Inleg Jeugd 3.5 Euro - Berekend Op 56 Schutters

Gauwelstraat Tss 48 En 50, 8551 Heestert  BE, 0477 61 63 62

WO 
APR 

24

14U30 -
19U00

STEKENE DE EENDRACHT

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

Plaats Van Blokschiet ing - Puntensysteem Over Het Ganse Jaar 2019 (Op 2 Wippen). 6 Borstelt jes In De Latten 2

Vogels Op De Bovenlat Is Per Vogel 1 Punt + Gewoon Blik 2 Vogels Op De Middenlat Is Per 

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

Primes 3 € Grat is 6 Hoeken 2 Consumptiebon Nv Per Vogel Grat is Wip 2 En 3 Idem Wip 1

Inleg Volw 11 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 5,5 Euro - Berekend Op 54 Schutters - Opmerkingen Op 2 Wippen

Inleg 7,5 € Voor De Jeugd 4 €

Brugstraat 33, 9190 Stekene BE, 0478/74.95.12

WO 
APR 

24

14,30U -
18,30U

KSG HEULE SS

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

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

Inleg Volw 7 Euro - Terug 2,5 Euro - Inleg Jeugd 3,5 Euro - Berekend Op 70 Schutters - Opmerkingen Onder De 70 :

Puntenschiet ing

Terrein Sint Katharina (Sente), 056-371848

DO 
APR 

25

14.30U
- 

BESTUUR
BESLIST

KALLO SAS 4 (KERMIS)

Kermis Schiet ing Op 3 Staande Wippen

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

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

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

Inleg Volw 10,5 Euro - Terug 3 Euro - Berekend Op 54 Schutters - Opmerkingen Jeugd T.E.M. 14 Jaar : 1/2 Inleg

T.E.M : 10 Jaar Grat is

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



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 

 

 

MA 
APR 

22

14:30 - 
BESTUUR
BESLIST

OPENING EN PAASSCHIETING K.H. GILDE DEINZE ST. SEB.

Beschrijf  Met 20 Kleine Vogels Grat is En Enkele Paasattent ies.

WIP 1: 2 Hoge 8 Euro - 4 Zijden 6 Euro - 4 Kallen 4 Euro - 30 Kleine Vogels 2 Euro - 20 Primes 2 Euro + Paasattent ie

Inleg Volw 4 Euro - Terug 2 Euro - Inleg Jeugd 2 Euro - Berekend Op 30 Schutters

Kortrijkstraat, 9800 Deinze BE, 0486 343566

MA 
APR 

22

14.30 - 
18.30

HEESTERT SS BESCHRIJFSSCHIETING MAANDAG 22 APRIL

WIP 1: 1 Hoge 10euro - 1 Hoge 10euro - 2 Zijden 7euro - 2 Zijden 7euro - 2 Kallen 5euro 2 Kallen 5euro - 50 Kleine

Vogels 2.5euro - 6 Kleine Vogels 2.5euro Grat is

WIP 2: 1 Hoge 10euro - 1 Hoge 10euro - 2 Zijden 7euro - 2 Zijden 7euro - 2 Kallen 5euro 2 Kallen 5euro - 50 Kleine

Vogels 2.5euro - 6 Kleine Vogels 2.5euro Grat is

Inleg Vo lw 7 Euro - Terug 2.5 Euro - Inleg Jeugd 3.5 Euro - Berekend Op 56 Schutters

Gauwelstraat Tss 48 En 50, 8551 Heestert  BE, 0477 61 63 62

WO 
APR 

24

14U30 -
19U00

STEKENE DE EENDRACHT

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

Plaats Van Blokschiet ing - Puntensysteem Over Het Ganse Jaar 2019 (Op 2 Wippen). 6 Borstelt jes In De Latten 2

Vogels Op De Bovenlat Is Per Vogel 1 Punt + Gewoon Blik 2 Vogels Op De Middenlat Is Per 

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

Primes 3 € Grat is 6 Hoeken 2 Consumptiebon Nv Per Vogel Grat is Wip 2 En 3 Idem Wip 1

Inleg Volw 11 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 5,5 Euro - Berekend Op 54 Schutters - Opmerkingen Op 2 Wippen

Inleg 7,5 € Voor De Jeugd 4 €

Brugstraat 33, 9190 Stekene BE, 0478/74.95.12

WO 
APR 

24

14,30U -
18,30U

KSG HEULE SS

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

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

Inleg Volw 7 Euro - Terug 2,5 Euro - Inleg Jeugd 3,5 Euro - Berekend Op 70 Schutters - Opmerkingen Onder De 70 :

Puntenschiet ing

Terrein Sint Katharina (Sente), 056-371848

DO 
APR 

25

14.30U
- 

BESTUUR
BESLIST

KALLO SAS 4 (KERMIS)

Kermis Schiet ing Op 3 Staande Wippen

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

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

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

Inleg Volw 10,5 Euro - Terug 3 Euro - Berekend Op 54 Schutters - Opmerkingen Jeugd T.E.M. 14 Jaar : 1/2 Inleg

T.E.M : 10 Jaar Grat is

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

27

10U - 
18U

OVERMERE JEUGDSCHIETING

Molenstraat 1C, 9290 Overmere BE, Marc Goedert ier 0487/518775

ZA 
APR 

27

14U30 -
18U30

K.G. WETTEREN ST. SEB.

Schiet ing Op 1 Muitwip Met 100 Euro Grat is.

WIP 1: 2 Hoge 12 - 1 Hoge 8 - 4 Zijden 9 - 4 Kallen 6 - 55 Kleine Vogels 3  Per Overschutter 2 Vogels Van € 3 Erbij.

Inleg Volw 6 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 3 Euro - Berekend Op 33 Schutters - Opmerkingen Per Overschutter

2 Vogels Van € 3 Erbij.

Schuttersveld 42, 9230 Wetteren BE, 0473222080

ZA 
APR 

27

14H00 -
BESTUUR
BESLIST

ELVERSELE ST. SEBASTIAAN – AANSTELLING NIEUW BESTUUR MET 158 EURO GRATIS

WIP 1: 2 Hoge 10 Euro - 4 Zijden 7 Euro - 4 Kallen 5 Euro - 30 Kleine Vogels 3 Euro  Spel Panachen (Grat is) In De

Latten Rond 16 Uur Via Lot ing 15 Vogels Van 3 Euro Grat is

WIP 2: 2 Hoge 10 Euro - 4 Zijden 7 Euro - 4 Kallen 5 Euro - 30 Kleine Vogels 3 Euro  Spel Panachen (Grat is) In De

Latten Rond 16 Uur Via Lot ing 15 Vogels Van 3 Euro Grat is

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

Wordt Verloot.

Dorpstraat 59, 9140 Elversele BE, 0497/83.69.94

ZA 
APR 

27

14H30 -
18H30

IEPER WILLEM-TELL ZATERDAG 27 APRIL OM 14H30
U bent niet  ingelogd of  deze informatie is voor u niet  toegankelijk.

WIP 1: 1 Hoge €9 - 1 Hoge €9 - 2 Zijden €7 - 2 Zijden €7 - 2 Kallen €5 2 Kallen €5 - 30 Kleine Vogels €2.50 - 41 Kleine

Vogels €2.50  3 De Top €5 N.T.V

WIP 2: 1 Hoge €9 - 1 Hoge €9 - 2 Zijden €7 - 2 Zijden €7 - 2 Kallen €5 2 Kallen €5 - 30 Kleine Vogels €2.50 - 41 Kleine

Vogels €2.50  3 De Top €5 N.T.V

Inleg Volw 7 Euro - Inleg Jeugd 3.50 Euro - Berekend Op 70 Schutters

Seelbachdreef Z/N, 8920 Zillebeke BE, 0497716617

ZA 
APR 

27

9.30 - 
BB

SCHRIEK ST JAN BAPTISTE-WALENSPEL

WIP 1: 1 Hoge 7p - 2 Zijden 6p - 2 Kallen 5p - 2 Kleine Vogels 4p - 3 Kleine Vogels 3p - 4 Primes 2p  Idem Wip 2-3-4

Inleg Volw 8 Euro

Pastoor Mellaertsstraat Achter De Kerk, 2220 Heist-Op-Den-Berg BE, 0472975677

ZO 
APR 

KHG ST GILLIS WILLEM-TELL – SCHIETING OP TWEE WIPPEN

WIP 1: 1 Hoge 10 - 2 Zijden 7 - 2 Kallen 5 - 36 Kleine Vogels 3  + 10 Vogels/Per Wip Grat is
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Voorwoord van onze nationaal voorzitter, 
de heer Marc De Bruyne. 

 
Beste schuttersvrienden,  

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

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

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

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

Met sportieve groeten,  

Marc De Bruyne  

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

 
Beste schuttersvrienden,  

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

 

 

28

14U30 -
BB

WIP 2: 1 Hoge 10 - 2 Zijden 7 - 2 Kallen 5 - 36 Kleine Vogels 3  + 10 Vogels/Per Wip Grat is

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

Van Langenhovestraat Z/N, 9200 Dendermonde BE, 0473380656

ZO 
APR 

28

14:30 - 
18:30

BESCHRIJFSCHIETING SINT JANSTEEN

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

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

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

Inleg Volw 10,50 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 5 Euro - Berekend Op 54 Schutters - Opmerkingen Per Wip 6

Hoeken A 3 Euro Grat is

Wilhelminastraat 74A, +31 622 215 071

ZO 
APR 

28

14U30 -
18U30

INHULDIGING NIEUWE MUITWIPPEN + BESCHRIJF NIEUWPOORT

Brugsesteenweg 9, 8620 Nieuwpoort BE, 0495818140

ZO 
APR 

28

08:00 - 
19:00

SECTORKAMPIOENSCHAP SECTOR 1 TE BOEZINGE : DAG 1

Voormiddag: Sectorkampioenschap Namiddag: Beschrijf

Diksmuidseweg, 8904 Boezinge BE, 0498112219

ZO 
APR 

28

14.30 - 
18.30

SS KAPRIJKE

Beschrijf  Met 60 Euro Grat is

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

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

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

Molenstraat. 28. , 9970 Kaprijke BE, +32496065897

ZO 
APR 

28

14H30 -
18H30

KLUISBERGEN DE VRIJE

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

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

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

Parklaan, 9690 Kluisbergen BE, 0473/932324
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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 
APR 

29

14U30 -
18U30

HAASDONK DORP – BESCHRIJFSCHIETING OP 3 WIPPEN MET 6 HOEKEN GRATIS PER WIP
U bent niet  ingelogd of  deze informatie is voor u niet  toegankelijk.

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

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

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

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

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

MA 
APR 

29

14U30 -
18U30

MARIAKERKE SINT SEBASTIAAN – JAARLIJKSE VLAAIENSCHIETING

WIP 1: 2 Hoge 8 Euro + Vlaai - 4 Zijden 6 Euro + Vlaai - 4 Kallen 4 Euro + Vlaai - 20 Kleine Vogels Vlaai - 46 Kleine

Vogels 4 Euro

Inleg Volw 6 Euro - Terug 4 Euro - Inleg Jeugd 3 Euro - Berekend Op 45 Schutters - Opmerkingen Boven Het Getal :

3 Vogels Van 4 Euro Per Tweetal

Mariakerkplein 9, 9030 Mariakerke BE, 0479 26 77 4 3

WO 
MAY 

01

14U30 -
18U30

WETTEREN TEN EDE: K.H.M. DE VERENIGDE VRIENDEN

Woensdag 1 Mei 2019

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

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

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

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

WO 
MAY 

01

14.30 - 
18.30

HAASDONK BUITEN K.H.G. SINT JACOBUS

Gewoon Beschrijf

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

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

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

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

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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Verder hopen we van ons digitaal platform een werktool te maken die aan alle noden 
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Congres 
Wetgeving GDPR door de voorzitter, de heer Marc De Bruyne 

 

 

Dames en heren, 

Als federatie is het ook onze taak om jullie in te lichten rond 
gewijzigde wetgeving die voor onze maatschappijen en 
leden van toepassing is. 

Via deze informatiesessie trachten we meer uitleg te geven 
rond de veel besproken vernieuwde privacywetgeving of 
GDPR en hoe onze aangesloten schuttersmaatschappijen 
zich in orde kunnen stellen met deze vernieuwde wetgeving. 

 

 

I. Wat is GDPR?  

GDPR of General Data Protection Regulation is een geheel van Europese regels om de burger 
te beschermen rond gebruik van persoonsgegevens en is van toepassing vanaf 25 mei 2018. 

Elke organisatie, ook vzw’s en feitelijke verenigingen die persoonsgegevens gebruiken, 
opslaan of verwerken, vallen onder de regelgeving en moeten zich in orde stellen. Zelfs als je 
organisatie geen enkel winstdoel nastreeft of geen enkele commerciële ingesteldheid heeft. 
Dus ook onze schuttersmaatschappijen. 

Deze wetgeving bepaalt dat de verantwoordelijke, vooraleer hij de persoonsgegevens 
verwerkt, duidelijk het doel moet bepalen en aangeven waar hij de gegevens voor gebruikt. 

De betrokkenen (leden, mensen die deelnemen aan de activiteiten, je vrijwilligers,…) moet  
hierover duidelijk geïnformeerd worden in een heldere taal.  

Je vereniging moet dus altijd actief informeren over de verwerking van de persoonsgegevens 
en de rechten van de betrokkenen. Dat moet proactief gebeuren. De verantwoordelijke mag 
dus niet wachten met het geven van de informatie totdat een betrokkene ernaar vraagt. Heel 
eenvoudig komt het erop neer dat je een privacyverklaring moet hebben op de website, in 
het ledenblad, op het lidmaatschapsformulier, in de infonota voor vrijwilligers,... 
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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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III. Welke zaken neem ik op in de privacyverklaring? 

WELKE gegevens worden verwerkt? 

WAAR krijgt of verzamelt je organisatie de gegevens? 

WAAROM worden de gegevens bewaard? 

WIE verwerkt in je organisatie gegevens?  

WIE krijgt de gegevens nog? 

WAT wordt precies HOE, WAAR en HOELANG bewaard?  

HOE worden gegevens beveiligd?  

HOE voorzie je in de rechten van betrokkenen? 

Verwerking persoonsgegevens van -16 jarigen 

GDPR biedt speciale bescherming aan de persoonsgegevens van kinderen, in het bijzonder in 
de context van commerciële internetdiensten zoals sociale netwerken. Als je organisatie 
gegevens van kinderen onder de 16 jaar verzamelt, in het kader van een rechtstreeks aanbod 
van onlinediensten aan kinderen en als voor die verwerking toestemming nodig is, moet een 
ouder of voogd die toestemming geven. Een kind kan immers zelf pas geldig toestemming 
geven vanaf de leeftijd van 16 jaar. 

Gebruik beeldmateriaal. 

De GDPR is van toepassing zodra er sprake is van een "verwerking” van "persoonsgegevens". 
De brede definitie van beide begrippen maakt het mogelijk om bijvoorbeeld foto’s of 
videobeelden van een concreet iemand onder de wet te laten vallen. Vooraleer je een foto 
neemt van iemand, moet je zijn/haar toestemming vragen. Wil je nadien deze foto’s 
publiceren op het internet of in een krant(je), dan moet je hiervoor nogmaals de 
toestemming vragen. Vóór je beelden gebruikt, moet je altijd nagaan of sommige daarvan 
niet auteursrechtelijk beschermd zijn (het zogenaamde “copyright"). 

IV. Stappenplan. 

1. Bewustmaking. 

Een eerste belangrijke stap is de bewustmaking binnen de organisatie, zodat iedereen die 
persoonsgegevens verwerkt op de hoogte is en betrokken wordt bij de opmaak van de 
dataproctectieregels. 

2. Inventaris. 

Breng in kaart welke persoonsgegevens verwerkt worden binnen de organisatie en hoever de 
verwerking gaat (verzamelen, bewaren, verspreiden, kopiëren, bewerken,...) om een overzicht 
te krijgen van de activiteiten die moeten getoetst worden aan de GDPR. 

3.  Aanleggen register. 
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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 
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Daarom mijn grootste dank aan alle vrijwilligers die hier 
belangeloos aan hebben meegewerkt. 

Toegegeven, na een moeizame start, wordt er door dit team nog steeds heel hard gewerkt 
om het gewenste serviceniveau te bereiken. We kunnen dus gerust stellen dat binnen de 
KNBBW een nieuwe mijlpaal bereikt is. 
De digitalisering is ingezet, wat in de huidige maatschappij nodig is. 
We zijn ons er van bewust dat deze nieuwe Schuttersgids voor heel wat mensen een 
aanpassing zal zijn. 
Toch zijn we er van overtuigd dat dit met de nodige begeleiding geen onoverkoombare 
hindernis zal zijn. 
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 
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De GDPR verplicht organisaties en hun verwerkers om in een elektronisch register al hun 
verwerkingsactiviteiten en hun kenmerken bij te houden. 

4. Opmaak privacyverklaring. 

Als maatschappij moet je je leden informeren over de verwerking van persoonsgegevens en 
hun rechten. Door de opmaak van een heldere en makkelijk raadpleegbare privacyverklaring 
voldoe je aan deze verplichting. Je privacyverklaring zet je raadpleegbaar op de meest 
aangewezen plaats voor de betrokkenen van wie de persoonsgegevens verwerkt worden. je 
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V.  Aan de slag. 
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privacyverklaring zorgvuldig door en schrap of vul aan waar nodig.  Publiceer deze tekst op je 
webstek, blog en/of facebookpagina, intern reglement, ledenformulier.  

Daarnaast stelt VlaS ook een ontwerp spreadsheet ter beschikking die kan dienen als register.  
Hierin geef je aan welke gegevens jouw vereniging gebruikt en waarom, ook hoe je ze 
gebruikt en de gegevens beveiligt.  Dit register moet je niet publiceren maar ter beschikking 
houden om wie daarom vraagt te kunnen informeren. 

 

 

Mesdames et Messieurs 

En tant que fédération, notre travail consiste également de vous informer concernant la 
législation modifiée qui s'applique à nos sociétés et à nos membres. 

À travers cette session d’information, nous essayons de vous donner plus d’explications sur la 
législation sur la protection de la vie privée qui a fait l’objet de nombreuses discussions et sur 
la façon dont nos sociétés d’archers affiliées peuvent se mettre en ordre avec cette nouvelle 
législation. 

 

I. Qu'est-ce que le RGPD? 

Le RGPD ( Règlement général sur la protection des données) est un ensemble de règles 
européennes visant à protéger les citoyens contre l'utilisation de données à caractère 
personnel. Il est d'application depuis le 25 mai 2018. Toute organisation, y compris les 
organisations à but non lucratif et les associations de facto qui utilisent des données à 
caractère personnel, sauvegarde ou traitement, tombe sous la réglementation et doivent être 
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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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en ordre. Même si votre organisation ne n’a aucun objectif de profit ou orientation 
commerciale. 

Le RGPD stipule que le responsable, doit avant qu’il traite les données personnelles, 
clairement déterminer et indiquer le but pour le quelles il emploie ces données 

Les personnes impliquées (membres, personnes participant aux activités, vos volontaires, ...) 
doivent être clairement informées dans un langage clair. 

Votre association doit donc toujours informer activement sur le traitement des données à 
caractère personnel et sur les droits des personnes concernées. Cela doit être fait de manière 
proactive. Le responsable du traitement ne peut pas attendre de donner l’information jusqu’à 
ce qu’une personne concernée le demande. Il s'agit simplement d'avoir une déclaration de 
confidentialité sur le site Web, dans le magazine des membres, sur le formulaire d'adhésion, 
dans la note d'information pour les bénévoles, ... 

III. Quels éléments dois-je inclure dans la déclaration de confidentialité ? 

QUELLES données sont traitées? 

OU reçoit ou collecte votre organisation les données? 

POURQUOI les données sont-elles stockées ? 

QUI traite les données dans votre organisation ? 

QUI reçoit encore les données ? 

QU'EST-CE QUE COMMENT, OU et combien de temps sont préservés ? 

COMMENT les données sont-elles protégées ? 

COMMENT facilitez-vous l'exercice des droits des personnes impliquées ? 

Traitement des données personnelles des moins de 16 ans 

Le RGPD offre une protection spéciale aux données personnelles des enfants, en particulier 
dans le contexte des services Internet commerciaux tels que les réseaux sociaux. Si votre 
organisation collecte des données sur des enfants de moins de 16 ans dans le cadre d'une 
offre directe de services en ligne aux enfants et si une autorisation est requise pour un tel 
traitement, un parent ou un tuteur doit donner cette autorisation. Un enfant peut que donner 
son consentement valable qu'à partir de 16 ans. 
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Utilisation des images. 

Le RGPD s’applique dès qu’il existe un "traitement" de "données personnelles". La définition 
large des deux termes permet par exemple d’inclure des photos ou des images vidéo d’une 
personne déterminée aux termes de la loi. Si vous souhaitez publier ces photos sur Internet 
ou dans un journal, vous devez demander à nouveau la permission. Lorsque vous utilisez des 
images, vous devez toujours vérifier si certaines d'entre elles ne sont pas protégées par le 
droit d'auteur.  

IV Plan par étapes.  

1. Sensibilisation. 

Une première étape importante consiste à sensibiliser à l’intérieure de l’organisation, de 
manière à ce que tous ceux qui traitent des données à caractère personnel soient informés et 
impliqués dans la création des règles de protection des données. 

2. Inventaire. 

Identifiez quelles données à caractère personnel sont traitées au sein de l'organisation et 
dans quelle mesure le traitement est concerné (collecte, stockage, distribution, copie, 
traitement, etc.) afin d'obtenir une vue d'ensemble des activités devant être contrôlées par 
rapport au GPDR. 

 

3. Créer un registre. 

Le GPDR exige des organisations et de leurs processeurs de garder une trace de toutes leurs 
activités de traitement et de leurs caractéristiques dans un registre électronique. 

4. Format de la déclaration de confidentialité. 

Votre organisation doit informer de manière proactive les personnes concernées sur le 
traitement des données à caractère personnel et leurs droits. En créant une déclaration de 
confidentialité claire et facile à consulter, vous remplissez clairement cette obligation. 

Vous mettez votre déclaration de confidentialité accessible et sur un endroit le plus approprié 
pour les personnes concernées dont les données à caractère personnel sont traitées. votre 
site web pour les membres, les termes et conditions du formulaire d'adhésion, la note du 
volontaire,  

5. Désigner un responsable. 

Désigner un responsable au sein de l'association où les membres ayant des questions ou des 
plaintes à propos du GPDR peuvent s'adresser. 

V. Au boulot. 

VlaS a créé un projet de texte de déclaration de confidentialité. Cela peut être appliqué à 
VlaS. Vous pouvez librement adapter ce design à la situation de votre propre club. Lisez 
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attentivement la déclaration de confidentialité et supprimez-la ou complétez-la si nécessaire. 
Publiez ce texte sur votre site Web, votre blog et / ou votre page facebook, votre règlement 
intérieur, le formulaire d'inscription. 

En outre, VlaS fournit également un projet de feuille de calcul pouvant servir de registre. Ici, 
vous indiquez quelles données votre association utilise et pourquoi, ainsi que comment vous 
les utilisez et protégez les données. Vous ne devez pas publier ce registre mais le garder à la 
disposition de ceux qui le demandent pour pouvoir vous informer. 
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