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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 

 

 

 

   

Koninklijke Nationale Bond 
der Belgische Wipschutters 
Fèdération Royale Nationale 
Des Archers Belges                                             

                                                          
 

                                                                                                                                                                                                       
  

Zondag 2 juni 2019 

Dimanche 2 juin 2019 
Kallo – Sas 

Keizerschieting van 9.30 u - 11.00 u 
Tir à L Empéreur de 9.30 u - 11.00u 

 
Blokschieting op twee wippen 

Van 9.30u tot 11.00u  inleg 2 € per wip 
Blok wip I : Boog ter waarde van 180 € 

Geschonken door Carmeliet Patrick 
Blok wip II : Waardebon van 125 € 

Voor schuttersgerief 
Bondschieting van 14.00 u – 19.00 u 
Tir de Fédération de 14.00 u -19.00 u 

Met medewerking van het gemeentebestuur Beveren 
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Voorwoord van onze nationaal voorzitter, 
de heer Marc De Bruyne. 

 
Beste schuttersvrienden,  

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

 

Zondag 2 juni 2019 

 89e keizerschieting van België 

Organisatie van de KNBBW 

 

De mooiste individuele wedstrijd van het jaar wordt dit jaar ingericht door de maatschappij: 

Kallo Sas Heilige Ridder Sint-Sebastiaan 

Kapeldijk (ingang Electrabel) – 9120 Beveren 

 

Deze schieting is voorbehouden aan de koning(in) 2019 van de maatschappij waar hij/zij 
officieel is aangesloten met de bondskaart en die in regel is met de KNBBW (of zijn/haar 
onmiddellijke voorganger indien de koning 2019 belet is. Deze vervanging moet conform de 
regels van de KNBBW gebeuren). De koning(in) moet zich aanbieden aan de inschrijvingstafel 
met een certificaat (model zoals is verzonden aan elke zaakgelastigde van de maatschappij), 
ondertekend door de koning(in), de voorzitter en de secretaris van de maatschappij. 
Tegelijkertijd moet ook de bondskaart 2019 en identiteitskaart worden voorgelegd.  

 

Programma in de voormiddag: 

WIP 3: Keizerschieting volgens de reglementen van de KNBBW 

INSCHRIJVINGEN KEIZERSCHIETING VANAF 9U30 TOT 11U00 STIPT 

DE DEELNEMERS MOETEN DE BELGISCHE NATIONALITEIT HEBBEN! 

Inleg: 7 euro voor de verplichte deelname aan de namiddagschieting op 2 wippen (10,50 
euro bij deelname op 3 wippen) 

WIP 1 en 2: blokschieting 

Voor de winnaar volwassenen: waardebon van 125 euro op wip 1 en boog t.w.v. 180 euro op 
wip 2 aangeboden door Carmeliet Boogsport.  

Inschrijven van 9u30 tot 11u00 stipt 

Inleg: 2,00 euro per wip  

Er wordt op nummer geschoten! 

Blokken worden niet meegenomen. 



KNBBW
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Voorwoord van onze nationaal voorzitter, 
de heer Marc De Bruyne. 
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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.  
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Verder hopen we van ons digitaal platform een werktool te maken die aan alle noden 
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Met sportieve groeten,  
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Nationaal Voorzitter 
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Model keizerschieting met 3 pijlen te schieten. 

 

Koningen moeten eerst op de wip van de keizerschieting schieten vooraleer ze kunnen 
deelnemen aan de blokschieting. Ze mogen wel tussendoor schieten indien ze niet op tijd 
waren om op hun nummer te schieten. Indien men de blok afschiet op de keizerschieting kan 
hij/zij toch niet deelnemen aan de blokschieting en kan men zijn geld terugkrijgen.  

De laatste schutter schiet om 13u45 op wip 2 teneinde de bondsschieting tijdig te kunnen 
starten. Indien men niet kan schieten maar men heeft wel betaald, krijgt men zijn inleg terug.  

Er is mogelijkheid tot middagmaal: frituur ter plaatse  

 

Programma in de namiddag:  

Bondsschieting op 3 wippen  

Wip 1, 2 en 3: 

2 hoge: 10 euro 

4 zijden: 7 euro 

4 kallen: 5 euro 

36 vogels: 6 euro 

 

Berekend op 96 schutters 

Indien nodig zullen dubbele vogels worden ingevuld maar de beslissing hiervan ligt bij de 
hoofdafgevaardigde van de sector  

De lege pinnen van de bondsvogels tellen mee voor het invullen vanaf de 7e bondsvogel 

 

Bondsprijzen bovenop het beschrijf: 

Wip 1 – 10 x 6 gin-tonic glazen versierd met het bondswapen.  

Wip 2 - 10 x set van 3 wijnflessen met gepersonaliseerd etiket met het bondslogo. 

 totale waarde van € 1100,00. 

Wip 3 – 10 Beverkes geschonken door de stad Beveren 

 

Inleg per wip: 3,5 euro per wip – halve inleg voor de jeugd (per 2 jeugdschutters wordt per 
wip 1 vogel van 3 euro ingevuld) 
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Begin van de schieting : 14u00 – laatste ronde bezig om 19u00 

 

Dimanche 2 juin 2019 

89ième tir national à l’empéreur de Belgique 

Organisé par la FRNAB 

 

Le plus beau concours individuel de l’année est organisé par la société 

Kallo Sas Heilige Ridder Sint-Sebastiaan 

Kapeldijk (entrée Electrabel)– 9120 Beveren 

Le tir à l’empereur est réservé au roi/reine en titre de 2019, ou en cas d’empêchement par 
son prédécesseur immédiat (selon les règlements de la FRNAB), de la société dont il/elle est 
membre officiel avec sa carte fédérale et à condition que la société est affiliée à la FRNAB et a 
rempli ses obligations de l’année 2019. 

Le candidat se présente à la table d’inscriptions avec un certificat (déjà en possession du 
fondé de pouvoirs de chaque société), soussigné par le candidat même, le président et le 
secrétaire de la société. La carte fédérale 2019 valable et la carte d’identité doivent être 
également présentées. 

 

Programme avant midi 

PERCHE 3: tir à l’empéreur aux conditions des règlements de la FRNAB 

INSCRIPTION DU TIR A L’EMPEREUR DE 9H30 A 11H00 PRECISE 

LES PARTICIPANTS DOIVENT AVOIR LA NATIONALITE BELGE !   

mise: 7 euro pour participation obligée du tir de l’âpres midi pour 2 perches (10,50 pour trois 
perches). 

PERCHE 1 et 2: tir au bloc 

Pour le vainqueur: voucher d’un valeur de 125 euro sur perche 1 et arc d’un valeur de 180 
euro offert par Carmeliet Boogsport. 

Inscription de 9h30 à 11h00 précise. 

Mise : 2,00 euro par perche 

On doit tirer sur numéro. 
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Les rois/reines doivent d’abord tirer sur la perche de l’empéreur afin de participer au tir au 
bloc! S’ils tirent le bloc ils peuvent récupérer la mise. Dernière flèche à 13h45 sur perche 2 
afin de commencer le tir fédéral à 14h00 

On peut prendre déjeuner: friterie sur le terrain. 

 

Programme après-midi 

Tir fédéral sur 3 perches  

 

perche 1, 2 et 3: 

2 cocqs: 10 euro 

4 poules: 7 euro 

4 cailles: 5 euro 

36 oiseaux : 6 euro 

compté sur 96 tireurs 

Si nécessaires, les oiseaux double seront rempli, mais c’est le délégué principal du secteur 
dans la quelle le tir fédéral a lieu qui décide  

les pointes vides des oiseaux fédéraux comptent pour le remplissage à partir du 7e oiseau 
fédéral. 

prix fédéraux en plus du tir: 

perche 1: 10 x 6 verres gin-tonic, décoré avec l’écusson de la FRNAB. 

perche 2: 10 sets de 3 bouteilles de vin avec un etiquette decoré, aussi avec l’écusson de la 
FRNAB. 

Le montant total de ces prix est de € 1100,00. 

Perche 3 : 10 ‘Beverkes’ offert par la ville de Beveren 

mise par perche: 3,5 euro – demi mise pour les jeunes. 

Début du tir: 14u00 – dernier tour à 19 heures 

 

Vooriztter       secretaris generaal 

Président       secrétaire général  

 

Marc De Bruyne      Bram Uvyn 
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Verslag bondsvergadering te Blankenberge, 
door de heer Gilbert Meeuws 

 

Onder een bewolkte hemel en een fris zeewindje kon de bondschieting te Blankenberge van 
start gaan en dit onder de leiding van de voorzitter Marc Debruyne. 
Er waren 128 schutters en 15 leden van het bondsbestuur. 

Volgende schutters konden een bondsprijs mee huiswaarts nemen 

WIP 1 

1/ Minne Eric                          Schelle KWM                                 9322 

2/ Cornelis Paul                      Putte Robin Hood                         9904 

3/ Van Heymbeeck Frans      Mollem HBC                                  78660 

4/ Chomez Didier                   Sicieté Royale SS                           76615 

5/ Rousseau Herman             Nieuwpoort SS                              7159 

6/ Vandecappelle Julie          Roeselare SS                                  64210 

7/ Vanderjeugd Katleen        Roeselare SS                                  63439 

8/ Vanhoudt François            Heusden SS(Hal)                           5212 

9/ Vervaecke Danny               Heestert SS                                    66084 

10/ De Muynck Filip               Bissegem SS                                   6260 

WIP 2 

1/ Debruyne Patrick               KNBBW                                            5415 

2/ Van Roye Djordy                Zedelgem WT                                  64263 

3/ De Roover William             Kallo vrij en blij                               26413 

4/ Vanoutrive Eric                   Mariakerke SS                                 5369 

5/ Van Den Heuvel Maria      KNBBW                                             5334 

6/ Vanloocke Marco               Fort Lapin KHM                               12364 

7/ Traens Kenny                      Zedelgem WT                                   59594 

8/ Debruyne Patrick               KNBBW                                              5415 

9/ Jans Luc                               KNBBW                                              9209 

10/Pieter Luc                           Paal SS                                               62420 
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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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Nationaal Voorzitter 

 

 

 

All rights reserved © Schuttersgids www.knbbw.be 

 

De afgevaardigden van de eerste sector danken de maatschappij Blankenberge voor de 
goede ontvangst en het goede verloop van deze bondschieting,  

Hoofdafgevaardigde Meeuws Gilbert 

 

Verslag bondsvergadering te Putte Robin Hood, 
door de heer Maria Van den Heuvel 

 

Dinsdag 30 april 2019. 

Een schitterende dag voor onze bondsschieting in  Putte. Daar kwamen 114 schutters, 
verdeeld over 46 pelotons,  met 17 aanwezige leden van het bondsbestuur, hun kansen 
beproeven. 

De bondsprijzen werden geschoten door:  

Op wip 1   

1 Brakeveld Freddy, Ham St.Barbara 78476 

2 Van Hese Daniel, Lokeren Kon. Sint-Sebastiaansgilde 8397 

3 Minne Eric, Schelle K.W.M. Verbroedering 9322 

4 Artoos Kevin, Schriek Sint-Jan Baptiste 12167 

5 Luts Annie, Heusden K. Willibrordusgilde  9475 

6 Remu Ivan, Aalst K.H.B.M. Park 29624 

7 De Bock Rosita, Kallo Sas Sint-Sebastiaan 8696 

8 Debruyne Patrick  KNBBW 5915 

9 Vanhoudt François, Sint-Sebastiaan Hal  5212 

10 Jans Luc, KNBBW 9209 

 

Op Wip 2    

1 Lambregts André, Merksplas Kon.Mij. De Kunstvrienden 16594 

2 De Vreese Lucien, Lokeren Kon. Sint-Sebastiaansgilde 77924 

3 Remu Ivan, Aalst K.H.B.M. Park 29624 

4 De Cuyper Karel, Putte De Vrije 9568 
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5 Pypops Hans, Kramiekschutters 61811 

6 De Cuyper Karel, Putte De Vrije 9568 

7 Peeters Martine, Putte De Vrije 79680 

8 Aerts Gerard, KNBBW 9367 

9 Ledens Ludwig, Duisburg Kon. Sint-Katharina 10146 

10 Van Bruyssel Steven , Wintam St.Sebastiaan 9859 

 

Onze dank gaat uit naar de maatschappij van Putte Robin Hood,   

Maar zeker ook dank aan de aanwezige schutters! 

Tot volgende ontmoeting. 

Van den Heuvel Maria, sector 4 

 

 

 

  



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 

 

 

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

OFFICIEL DE LA FEDERATION ROYALE NATIONALE DES ARCHERS BELGES

Weekblad, 31 Mei 2019

JUN
08

VERGADERING KNBBW RAAD VAN BESTUUR

EVENEMENTEN MAY 31, 2019 TOT JUN 21, 2019

SCHIETINGEN MAY 31, 2019 TOT JUN 21, 2019

VR 
MAY 

31

14H30 -
18H30

KLUISBERGEN DE VRIJE

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

 Surprises Worden Niet Verloot

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

 Surprises Worden Niet Verloot

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

Parklaan, 9690 Kluisbergen BE, 0473/932324

VR 
MAY 

31

13:30 - 
18:30

TERNEUZEN JEUGDSCHIETING BESCHRIJF

WIP 1: 2 Hoge 7 - 4 Zijden 5 - 4 Kallen 3 - 36 Kleine Vogels 2  Grat is Per Wip: 10 Vogels Van 2€ Geschonken Door

KNBBW

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

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

Inleg Volw 7.50 Euro - Terug 2 Euro - Inleg Jeugd 3.50 Euro - Berekend Op 56 Schutters

Hugersluys 37, 4536 HM Terneuzen, Marc Goedert ier 0487/518775

VR 
MAY 

CONCORDIA KAMPENHOUT: EERSTE COMMUNIE SCHIETING DAAN (FEESTSCHIETING)

WIP 1: 2 Hoge 14 - 4 Zijden 10 4 Kallen 8 - 45 Primes 4  5 Panachen In De Latten Van 7 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, 
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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 

 

 

31

14 UUR
- 

19 UUR

WIP 2: 2 Hoge 14 - 4 Zijden 10 4 Kallen 8 - 45 Primes 4  5 Panachen In De Latten Van 7euro

WIP 3:  Blok: Inleg 1 Euro 50 Euro Voor Overwinnaar En 50 Euro Voor De Kampers

Inleg Volw 7 Euro - Terug 3 Euro - Berekend Op 50 Schutters - Opmerkingen 5 Uur Schieten, Iedereen Van Harte

Welkom

Zeypestraat 26, 1910 Kampenhout BE, 0474968546

ZA 
JUN 
01

14 U - 
18 U

ROTSELAAR JAARLIJKSE AARDBEIENSCHIETING

WIP 1: 1 Hoge 10 Euro - 1 Hoge 10 Euro - 2 Zijden 7 Euro - 2 Zijden 7 Euro - 30 Kleine Vogels 3 Euro - 20 Kleine

Vogels Bakjes Aardbeien Grat is

WIP 2: 1 Hoge 10 Euro - 1 Hoge 10 Euro - 2 Zijden 7 Euro - 2 Zijden 7 Euro - 30 Kleine Vogels 3 Euro - 20 Kleine

Vogels Bakjes Aardbeien Grat is

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

Provinciebaan, 3110 Rotselaar BE, 0468172043

ZA 
JUN 
01

14,00 - 
18,00

SCHUTTERSGILDE ST.JORIS, STAVELE

Inleg Volw 7 Euro - Inleg Jeugd 3,50 Euro

A. Decarneplein, 8691 Stavele BE, 0472/911628

ZA 
JUN 
01

14.30 - 
18.30

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 
JUN 
01

14H30 -
BESTUUR
BESLIST

ELVERSELE ST. SEBASTIAAN – VERJAARDAG ANNIE & BRIGITTE – 100 EURO GRATIS

WIP 1: 2 Hoge 12,00 Euro - 4 Zijden 9,00 Euro - 4 Kallen 7,00 Euro - 30 Kleine Vogels 4,00 Euro

WIP 2: 2 Hoge 12,00 Euro - 4 Zijden 9,00 Euro - 4 Kallen 7,00 Euro - 30 Kleine Vogels 4,00 Euro

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

Wordt Verloot. Grat is Consumptie Voor Elke Schutter.

Dorpstraat 59, 9140 Elversele BE, 0497/83.69.94

ZA 
JUN 
01

14.30 - 
18.30

HARELBEKE S.S. GEWONE SCHIETING

WIP 1: 2 Hoge 10 EURO - 4 Zijden 7 EURO - 4 Kallen - 40 Kleine Vogels 2.5 EURO

WIP 2: 2 Hoge 10 - 4 Zijden 7 - 4 Kallen 5 - 40 Kleine Vogels 2.5

Inleg Volw 7 Euro - Inleg Jeugd 3.5 Euro - Berekend Op 50 Schutters

Stasegemsesteenweg, 8530 Harelbeke BE, 0473/892544
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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 
JUN 
01

14U30 -
18U30

SCHIETING LOTENHULLE BESCHRIJF

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

3€

WIP 2: 1 Hoge 10€ - 1 Hoge 10€ - 2 Zijden 7€ - 2 Zijden 7€ - 2 Kallen 5€ 2 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

Breestraat 1, 9880 Lotenhulle BE, 0477/228677

ZA 
JUN 
01

14U30 -
18U30

BASSEVELDE-BESCHRIJF-€60 GRATIS

WIP 1: - 2 Hoge €10 - 4 Zijden €7 - 4 Zijden In Het Spel €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 Zijden In Het Spel €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 Bassevelde BE, 0477545653

ZA 
JUN 
01

14.30
UUR - 
HET

BESTUUR
BESLIST

KOEWACHT

WIP 1: 2 Hoge 10 € - 4 Zijden 7 € - 4 Kallen 4 € - 30 Kleine Vogels 3 €  6 Hoeken En 1 Uil Grat is Elk 2 Bierbonnen

Grat is Wordt Niet Verloot

WIP 2: 2 Hoge 10 € - 4 Zijden 7 € - 4 Kallen 4 € - 30 Kleine Vogels 3 €  6 Hoeken En 1 Uil Grat is Elk 2 Bierbonnen

Grat is Wordt Niet Verloot

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

Korte Akkers 25 4576 BN, 04/74742854

ZO 
JUN 
02

14.00 - 
18.00

MERKSEM SINT SEBASTIAAN 4

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 Schut ters

Terlindenhofstraat 265, 2170 Merksem BE, 0475 28 65 81

ZO 
JUN 
02

9:00 - 
12:00

KLERKEN – 21 ST GROTE PRIJS VDC

7 Hoge - 21 St Grote Prijs VDC 75€ Grat is

Ooievaarstraat, 8650 Klerken BE, 0495520716
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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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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 
JUN 
02

14.U00
- 

KNBBW
BESLIST

KALLO SAS 6 (KEIZERSCHIETING)

89 E Keizerschiet ing  Te Kallo - Sas In De Namiddag Bondschiet ing Op 3 Wippen Met Bondsprijzen Met Een Totale

Waarde Van 1100 €

WIP 1: 2 Hoge 10 € - 4 Zijden 7 € - 4 Kallen 5 € - 36 Kleine Vogels 3 €  10 Bondsprijzen : 10 X 6 Gin - Tonic Glazen

Bohemia Crystal Versierd Met Het Bondslogo

WIP 2: 2 Hoge 10 € - 4 Zijden 7 € - 4 Kallen 5 € - 36 Kleine Vogels 3 €  10 X Set Van 3 Wijnf lessen Met

Gepersonaliseerd Et iket Met Het Bondslogo

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

Inleg Volw 10,5 Euro - Terug 3 Euro - Berekend Op 60 Schutters - Opmerkingen Jeugd : T.E.M 14 Jaar : 1/2 Inleg

Waarbij Er Per 2 Jeugdschutters 1 Vogel Wordt Ingevuld. Indien Nodig Zullen Dubbele Vogels Worden Ingevuld .

Beslissing Hiervan Ligt  Bij De Hoofdafgevaardigde Van De Sector ER IS EEN FRITUUR AANWEZIG

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

ZO 
JUN 
02

14U30 -
18U30

PUNTENSCHIETING

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

ZO 
JUN 
02

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

ZO 
JUN 
02

14.00
UUR - 

KNBBW
DÉCIDÉ

KALLO – SAS TIR À L’EMPÉREUR

89 Ième Tir À L'Empéreur Te Kallo Aprè Midi :  Tir Fédéral À 3 Perches Par Perche , Il Y A Sur La Perche 2 Coqs De 10

Euros,  4 Poules De 7 Euros Et 4 Canes De 5 Euros, 36 Oiseaux De 3 Euros Et 10 Prix Fédéraux (Sur La Troisième

Perche 10 Prix Offert  Parc La Commune). La 

Kapeldijk (Ingang Electrabel), 9120 Kallo (Beveren-Waas) BE, 0495.34.54 .28

ZO 
JUN 
02

14 U 30
- 

18 U 30

BAARDEGEM DE VONCKISTEN

Zondag 2 Juni 2019 Schiet ing Op 2  Of 3 Wippen

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

Inleg Volw 3.5 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 2 Euro - Berekend Op 56 Schutters - Opmerkingen Vanaf 90

Schutters Op 3 Wippen Met Dezelfde Inleg En Verdeling (Zonder Taart)

Opwijkstraat 10, 9310 Baardegem BE, 0476 28 32 82 0475 51 62 38
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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 
JUN 
03

14U30 -
18U30

MARIAKERKE SS – BESCHRIJFSCHIETING

WIP 1: 2 Hoge 10 Euro - 4 Zijden 7 Euro - 4 Kallen 5 Euro - 46 Kleine Vogels 3 Euro

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

Mariakerkplein 9, 9030 Mariakerke BE, 0479 26 77 43

WO 
JUN 
05

14U30 -
BESTUUR
BESLIST

LOKEREN 6

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

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

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

Verloren Boslaan 1, 9160 Lokeren BE, 0476/740249

WO 
JUN 
05

14.30 U
- 

18.30 U

BESCHRIJFSCHIETING MERENDREE SINT-SEBASTIAAN

TRAPPISTENSCHIETING Met 225 € Aan Trappistenbier Grat is

WIP 1: 2 Hoge 10 € - 4 Zijden 7 € - 4 Kallen 5 € - 40 Kleine Vogels 3 € - 15 Primes Trappist  - 6 Primes Trappist   Grat is

: - Bij Het Hoogspel : Fles Westmalle Tripel Of Chimay Gr. Réserve (0,75 Cl) - 15 Primés : Degustat iebox Belgische

Trappist  Of La Trappe Quadrupel Of Rochefo rt  6 (Telkens 6 X 33 Cl) - 6 Hoeken : Westmalle Dubbel (0,75 Cl)

Inleg Volw 6 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 3 Euro - Berekend Op 32 Schutters - Opmerkingen Boven Het Getal :

2 Vogels Van 3 Euro Per Schutter Lot ing : Eerst Trappist , Dan 3 Euro

Dopershoek 8, 9850 Deinze BE, 0479932275

DO 
JUN 
06

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 
JUN 
07

19U30 -
23U30

SINT-SEBASTIAAN WICHELEN VERJAARDAGSCHIETING MON VAN NIMMEN

SCHIETING MET €160 GRATIS

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

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

Inleg Volw 7 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 3,5 Euro - Berekend Op 50 Schutters

Margote 16, 9260 Wichelen BE, 0497876116
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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 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 
JUN 
08

9U30 - 
12U30

7 HOGE NIEUWPOORT

Brugsesteenweg 9, 8620 Nieuwpoort BE, 0495818140

ZA 
JUN 
08

15U00 -
19U00

2DE SECTOR – MERENDREE WT AFKAMPING SECTORKAMPIOENSCHAP DAG 3

10u30 Brakel WV 2 Ploegen 11u10 Gavere SS 6 Ploegen 13u20 Beervelde KHG 2 Ploegen Afgevaardigden : Et ienne

P. En Rudy VD.

WIP 1: 2 Hoge 10 € - 4 Zijden 7 € - 4 Kallen 4 € - 45 Kleine Vogels 3 € - 10 Kleine Vogels 3 €  De 10 Kleine Vogels Zijn

Geschonken Door De KNBBW Per 2 Overschutters 3 Vogels Van 3 €

Inleg Volw 5 Euro  - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 5 Euro - Berekend Op 50 Schutters - Opmerkingen Frieten Met

Stoverij En Groenten = 12 € ; Bestellen Voor De Vijdag Van Betreffende Schiet ing Via GSM 0473920488 Of E-Mail :

Jan.Deschrijver@Scarlet .Be

Biezenstraat, 9850 Merendree BE, 0473920488

ZA 
JUN 
08

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

Schutters : Puntenschiet ing

Terrein Sint-Katherina - Kuurne, 056-371848

ZA 
JUN 
08

14 - 
19

AALST-PARK HULDESCHIETING MARCELIS LINDA,HUYSEGOMS STEVEN

Linda Belgisch Kampioen 2018 Bij De Vrouwen Steven 2e Plaats 2018 Bij De Heren 270€ Grat is In Geld En Tal Van

Naturaprijzen(Aandenken) Mooie Recept ie Aangeboden Door De Maatschappij Tussen 13u En 14u

WIP 1: 2 Hoge 10+5€ - 4 Zijden 7+3€ - 4 Kallen 5+2€ - 30 Kleine Vogels 2.5+2€

WIP 2: 2 Hoge 10+5€ - 4 Zijden 7+3€ - 4 Kallen 5+2€ - 30 Kleine Vogels 2.5+2€

WIP 3: 2 Hoge 10+5€ - 4 Zijden 7+3€ - 4 Kallen 5+2€ - 30 Kleine Vogels 2.5+2€

Inleg Volw 8 Euro - Terug 2.5 Euro - Inleg Jeugd 4 Euro - Berekend Op 60 Schutters

Affligemdreef171, 9300 Aalst  BE, 0475/383903 Chris

ZA 
JUN 
08

1430 - 
1830

EEKLO DE LIEVE BESCHRIJFSCHIETING OP 2 WIPPEN

80 Euro Grat is Per Wip  

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 54 Schutters - Opmerkingen 80 Euro Grat is Per Wip !

Oostveldstraat 91, 9900 Eeklo BE, 0477/889631
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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 
JUN 
08

14.000
- 

18.00

PUTTE ROBIN HOOD

Bredestraat 125, 2580 Putte BE, 0478/273114

ZO 
JUN 
09

14.00U
- 

18.00U

BEERZEL-DORP

BLOKSCHIETING Beerzel-Dorp   Zondag 9 Juni 2019 Wip I         BESTEKKOFFER   (72 Delen) Wip II        MESSENSET

Begin 10u        Einde Inschrijvingen 12.30u STIPT!!! Inleg €2 Per Wip      Terug €1 Per Afgeschoten Blok (Blokken

Blijven Eigendom Van De Maatschappij

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

Grat is (Mee Verlot)

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

Grat is (Mee Verlot)

Inleg Volw 3.5 Euro - Terug 3 Euro - Berekend Op 52 Schutters

Diepestraat, 2580 Beerzel BE, 0494/394257

ZO 
JUN 
09

14U30 -
18U30

VEURNE 2DE ZOMERSCHIETING 14U30

Inleg Volw 7 Euro

Noordstraat 138, 8630 Veurne BE, 0489108854

ZO 
JUN 
09

14.30 - 
18.30

BESCHRIJFSCHIETING GAVERE SS

KERMISSCHIETING OP 2 WIPPEN MET 70 EURO GRATIS

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

BIERBONNEN  3DE HOGE 5.00€

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

BIERBONNEN  3DE HOGE 5.00€

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

ZO 
JUN 
09

15.00
UUR - 
19.00
UUR

KONINGSHOOIKT

Mechelbaan 94, 2500 Koningshooikt BE, 0494/16.28.53.
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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 

 

 

ZO 
JUN 
09

14U30 -
BESTUUR
BESLIST

LOKEREN PENSIOENSCHIETING PATRICK WAUTERS

Met € 115 Grat is Per Wip

WIP 1: 2 Hoge 12 Euro - 4 Zijden 10 Euro - 4 Kallen 8 Euro - 40 Kleine Vogels 3 Euro - 10 Primes 6 Euro

WIP 2: 2 Hoge 12 Euro - 4 Zijden 10 Euro - 4 Kallen 8 Euro - 40 Kleine Vogels 3 Euro - 10 Primes 6 Euro

WIP 3: 2 Hoge 12 Euro - 4 Zijden 10 Euro - 4 Kallen 8 Euro - 40 Kleine Vogels 3 Euro - 10 Primes 6 Euro

Inleg Volw 3,50 Euro - Terug 3,00 Euro - Inleg Jeugd 2,00 Euro - Berekend Op 54 Schutters - Opmerkingen Minder

Dan 70 Schutters: Op 2 Wippen Blok Op Wip 4 Voor 3 Ronden: Prijs Is Ong € 75

Verloren Boslaan 1, 9160 Lokeren BE, 0474 57 70 00

MA 
JUN 
10

14H - 
18H

HAASRODE DE 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 01,00 - 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, +32477624544

MA 
JUN 
10

14H30 -
18H30

ZELZATE MA 10JUNI 14H30 90 EURO GRATIS

WIP 1: 2 Hoge 10 - 4 Zijden 7 - 4 Kallen 5 - 45 Kleine Vogels 3

WIP 2: 2 Hoge 10 - 4 Zijden 7 - 4 Kallen 5 - 45 Kleine Vogels 3

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

Suikerkaai 53, 9060 Zelzate BE, 0489596066

MA 
JUN 
10

14.30 - 
18.30

MAANDAGSCHIETING ZWIJNDRECHT TE MELSELE (PINKSTEREN)

14.30u Op Het Terrein 'T Wit  Zand Te Melsele.

Inleg Volw 10,5 Euro - Berekend Op 56 Schutters

Melsele - 'T Wit  Zand, +32 484 18 24 18

MA 
JUN 
10

14 U 30
- 

18 U 30

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

Inleg Volw 7 Euro - Inleg Jeugd 3.5 Euro

Dorp, 8640 Woesten BE, 0474/550812

DI 
JUN 
11

BONDSSCHIETING BEVEREN BASTIAAN

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

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

 

 

14U00 -
19U00

WIP 3: 2 Hoge 10 Euro - 4 Zijden 7 Euro - 4 Kallen 5 Euro - 36 Kleine Vogels 3 Euro  10 Prijzen Bord Gemeente

Beveren

Inleg Volw 10.5 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 5 Euro - Berekend Op 60 Schutters

Glazenleeuwstraat 134a, 9120 Beveren-Waas BE, Mart ine 0477 77 69 12

DI 
JUN 
11

14U00 -
19U00

BEVEREN SINT-SEBASTIAAN – TIR FÉDÉRAL DE LA FRNAB

Par Perche, Il Y A Sur La Perche 2 Coqs De 10 Euros, 4 Poules De 7 Euros Et 4 Canes De 5 Euros, 36 Oiseaux De 3

Euros Et 10 Prix Fédéraux. Sur La 3ième Perche Ils Sont 10 Prix Offert  Par La Ville De Beveren. La Mise Par Perche Se

Monte À 3,50 Euros (Les Jeunes Archers Jusqu’à 

Inleg Volw 10,5 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 5 Euro - Berekend Op 60 Schutters

Glazenleeuwstraat 134a, 9120 Beveren-Waas BE

WO 
JUN 
12

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 
JUN 
12

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

WO 
JUN 
12

15 UUR
- 

ONGEVEER
19 UUR

3-KLEURENSCHIETING KSSB HEUSDEN-HAL

Woensdag 12 Juni 2019 - 3 Kleurenschiet ing WIP I: 2 Hogen:   10,00 EUR 4 Zijden:  6,00 EUR 4 Kallen:  4,00 EUR 30

Vogels: 2,50 EUR   WIP II: Idem Als WIP I Berekend Op 50 Schutters.  Inleg Voor De Twee Wippen: 6,00 EUR A.I. Per

Wip 25 Euro Voor De Winnaars 3 Kleuren. Bij Gelijke Stand Delen. Terug 2,50 EUR  

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

Inleg Volw 6 Euro - Terug 2,50 Euro - Berekend Op 50 Schutters

Eikelenbosstraat Z/N, Heusden-Zolder BE, 0476706971

WO 
JUN 
12

14 U 30
- 

18 U 30

KAMPIOENSCHAP OPENBARE DIENSTEN TE BAARDEGEM

Baardegem De Vonckisten Woensdag  12 Juni 2019  Kampioenschap Openbare Diensten Wip  1 : Blok

Voorbehouden Aan Het Personeel Openbare Diensten Winnaar : Trofee + € 50 Wip  2  : Publieke Blokschiet ing

Winnaar € 100 Kampers € 2 Per Blok (Blokken Blijven Eigendom Van De Maatschappij) Inschrijven Vanaf  10 U 30 Tot

13 U 00 Inleg  € 3  Per Wip Kampers 

WIP 1: 2 Hoge 10 - 4 Zijden 7 - 4 Kallen 5 - 45 Kleine Vogels 3  Wip 2 Idem

Inleg Volw 3.5 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 2 Euro - Berekend Op 56 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 
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de heer Marc De Bruyne. 
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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. 
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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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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 

 

 

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

DO 
JUN 
13

14:00 - 
19:00

MOLLEM : VERJAARDAGSSCHIETING “PARA”

Urbain Muyshondt  (70 Jaar Schutter)  

WIP 1: 2 Hoge 10+2€ - 4 Zijden 7+2€ - 4 Kallen 5+2€ - 30 Kleine Vogels 3€  Hoog+2€ - Zij +2€- Kal+2€ - Eerste 30

Vogels +1€

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

Inleg Volw 7 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 3,5 Euro - Berekend Op 54 Schutters -  Opmerkingen Vanaf 80

Schutters Zelfde Verdeling Wip1 En Wip 2 - !!! BEVEREN SS Heeft  Hun Schiet ing (Zelfde Dag) Op Ons Verzoek

Verlegd WAARVOOR DANK ! !!!

Terrein "Vonckisten" Opwijkstraat 10 B-9310-Baardegem B-1730 Asse, 0468321812

DO 
JUN 
13

14U30 -
BB

BEVEREN BASTIAAN SCHIETING GAAT NIET DOOR VOOR DE COLLEGAS VAN MOLLEM

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

Glazenleeuwstraat 134a, 9120 Beveren-Waas BE, Mart ine 0477 77 69 12

VR 
JUN 
14

19U30 -
+/-

23U30

AVONDSCHIETING SINT JORIS ONDERSTAL
U bent niet  ingelogd of  deze informatie is voor u niet  toegankelijk.

Valentijnstraat 22, 3582 Koersel BE, 0495885845

ZA 
JUN 
15

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 
JUN 
15

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
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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 
JUN 
15

14 UUR
- 

BB

SCHRIEK ST JAN BAPTISTE-5

Schiet ing Op 4 Wippen

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

Inleg Volw 14 Euro - Berekend Op 52 Schutters

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

ZA 
JUN 
15

14 H 30
- 

18 H 30

TEMSE WT 3

WIP 1: 2 Hoge 10 - 4 Zijden 7 - 4 Kallen 5 - 30 Kleine Vogels 3 - 6 Kleine Vogels 3  2 X 18 € Grat is

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

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

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

ZA 
JUN 
15

14U30 -
18U30

BESCHRIJFSCHIETING ZEVENEKEN

WIP 1: 2 Hoge 11 Euro - 4 Zijden 7 Euro - 4 Kallen 5 Euro - 40 Kleine Vogels 3 Euro

WIP 2: 2 Hoge 11 Euro - 4 Zijden 7 Euro - 4 Kallen 5 Euro - 40 Kleine Vogels 3 Euro

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

Zeveneken-Dorp 112, 9080 Zeveneken BE, 0485713066

ZA 
JUN 
15

14.30
UUR - 
18.30
UUR

KERMISSCHIETING “DE FRIEZEN” , GRAAUW

WIP 1: 2 Hoge 10 Euro - 4 Zijden 7 Euro - 4 Kallen 4 Euro - 30 Kleine Vogels 3 Euro - 10 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 
JUN 
15

14U - 
18U15

LA LEGION STAND DE HAASRODE

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 €

Inleg Volw 7 Euro - Terug 3 Euro - Berekend Op 52 Schutters - Opmerkingen Iedereen Welkom.

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

ZO 
JUN 
16

SCHUTTERSVRIENDEN LONDERZEEL VERJAARDAGSCHIETING (KEVIN, TIM EN LUNIA) – BONDSCHIETING
KNVBH

WIP 1: 2 Hoge 12 Euro - 4 Zijden 8 Euro - 4 Kallen 6 Euro - 26 Kleine Vogels 3 Euro - 20 Primes 4 Euro  8

Bondsprijzen KNVBH : Waardebon €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 
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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

WIP 2: 2 Hoge 12 Euro - 4 Zijden 8 Euro - 4 Kallen 6 Euro - 26 Kleine Vogels 3 Euro - 20 Primes 4 Euro  8

Bondsprijzen KNVBH : Waardebon €20

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 
JUN 
16

14U30 -
18U30

SCHIETING VLAMERTINGE ZONDAG 16 JUNI OM 14U30

Gezellestraat 3A, 8908 Vlamertinge BE, 0473314225

ZO 
JUN 
16

08:00 - 
19:00

SECTORKAMPIOENSCHAP SECTOR 1 TE BOEZINGE : DAG 3

Voormiddag: Sectorkampioenschap Zondag 16 Juni Vyncke A. & Mandeville K. 08u40 Ieper WT 4 Pel 10u00 Klerken

SS 1 Pel 10u20 Lo Wt 1 Pel 10u40 Heule SS 1 Pel 11u00 Lendelede SS 2 Pel 11u40 Poperinge WT 2 Pel 12u20

Oostende WT 1 Pel 12u40 Torhout SS 1 Pel 13u00 Brugge Sint Pieter 2 Pel Namiddag: Beschrijf

Diksmuidseweg, 8904 Boezinge BE, 0498112219

ZO 
JUN 
16

14.00
UUR - 
18.00
UUR

KONINGSHOOIKT

Mechelbaan 94, 2500 Koningshooikt BE, 0494/16.28.53.

ZO 
JUN 
16

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 - 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

Voorstraat, 9970 Kaprijke BE, 093735203

ZO 
JUN 
16

9H - 
18H30

7 HOGE & BLOK NUKERKE S.S.

7 HOGESCHIETING Van 9u Tot 12u Inleg 5€ Blokschiet ing Begin: 12u  - 3 Ronden Grat is Voor Wie 7hoge En

Beschrijf  Meedoet Beschrijfschiet ing Begin: 15u

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€

Inleg Volw 7 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 3,5 Euro - Berekend Op 54 Schutters - Opmerkingen 7hoge: 1e Man:

€ 40 1e Dame: €40 1e Jeugd: €10 Blok; Winnaar €30
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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 

 

 

Terrein Kabienstraat, 9700 Heurne BE, 0473692517

ZO 
JUN 
16

15UUR -
19UUR

SECTORKAMPIOENSCHAP SECTOR 3 TE OVERMERE OP ZONDAG 16 JUNI DAG 1.

Volgende Ploegen Moeten Schieten; Overmere 5 Ploegen Van 8u30 Tot 10u35 Wetteren Ss 2 Ploegen Van 10u35

Tot 11u25 Wetteren-Ten-Ede 1ploeg Van 11u25 Tot 11u50 Scheldezonen 1 Ploeg Van 11u50 Tot 12u15 Elversele

3 Ploegen Van 12u15 Tot 13u30 Beveren 2 Ploegen Van 13u30 Tot 14u20 Afgevaardigden: Christ ian Raman En

Raf De Vleeschouwer.

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

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

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

Inleg Volw 10,50 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 5 Euro - Berekend Op 56 Schutters - Opmerkingen Er Is

S'middags Mogelijkheid Tot Eten Sla, Tomaat , Friet  Met Stoofvlees Aan De Prijs Van 12 Euro Per Persoon Te

Bestellen Tot Woensdag 12 Juni Bij De Hoofdafgevaardigde Christ ian Raman Tel: 0499/624797

Molenstraat 1C, 9290 Overmere BE, 0499/624797

ZO 
JUN 
16

14:30 - 
18:30

ZUIDDORPE RUNDERTONGSCHIETING OP 2 STAANDE WIPPEN

ZUIDDORPE Rundertongschiet ing Op 2 Staande Wippen

WIP 1: 2 Hoge Rundertong - 4 Zijden Rundertong - 4 Kallen Rundertong - 15 Kleine Vogels €3,- - 15 Primes

Rundertong

WIP 2: 2 Hoge Rundertong - 4 Zijden Rundertong - 4 Kallen Rundertong - 15 Kleine Vogels €3,- - 15 Primes

Rundertong

Inleg Volw 11 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 5,5 Euro - Berekend Op 60 Schutters - Opmerkingen Bestuur Beslist

Sint Katrijnstraat 22 Zuiddorpe, +31628904111

MA 
JUN 
17

14U30 -
18U30

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

Maandag 17 Juni 2019

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

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 
JUN 
17

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

 
Beste schuttersvrienden,  

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

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

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

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

Met sportieve groeten,  

Marc De Bruyne  

Nationaal Voorzitter 

 

 

 

All rights reserved © Schuttersgids www.knbbw.be 

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

 
Beste schuttersvrienden,  

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

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

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

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

Met sportieve groeten,  

Marc De Bruyne  

Nationaal Voorzitter 

 

 

MA 
JUN 
17

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

MA 
JUN 
17

14.30 - 
18.30

SINT-SEBASTIAAN BISSEGE

Boven De 40 Schutters Wordt Geschoten Op 3 Wippen Voor De Punten.

Inleg Volw 10,50 Euro

Rietput, 8501 Bissegem BE, 0032494453448

MA 
JUN 
17

14,30 - 
18,30

ST KATHARINA DUISBURG

Wegens Omstandigheden Wordt De Schiet ing Van Zondag 16.6.2019 Verplaatst  Naar Maandag 17.6.2019

WIP 1: 2 Hoge 11 Euro - 4 Zijden 7 Euro - 4 Kallen 5 Euro - 30 Kleine Vogels 3 Euro

WIP 2: 2 Hoge 11 Euro - 4 Zijden 7 Euro - 4 Kallen 5 Euro - 30 Kleine Vogels 3 Euro

Inleg Volw 7 Euro - Terug 3 Euro - Berekend Op 40 Schutters

Schoonenboomstraat, 3080 Duisburg BE, 04755711035

DI 
JUN 
18

14U00 -
19U00

LOKEREN BONDSCHIETING KNBBW / FRNAB

Bondschiet ing/ Tir Fédérale

WIP 1: 2 Hoge Euro 10 - 4 Zijden Euro 7 - 4 Kallen Euro 5 - 36 Kleine Vogels Euro 3 - 10 Primes Prijs/Prise*  *10 X 6

Gin-Tonic Glazen/Verres BOHEMIA CRYSTAL KNBBW/FRNAB

WIP 2: 2 Hoge Euro 10 - 4 Zijden Euro 7 - 4 Kallen Euro 5 - 36 Kleine Vogels Euro 3 - 10 Primes Prijs/Prise*  *10 X 3

Wijnf lessen/Bouteilles À Vin Met  Et iket/ Ét iquette KNBBW/FRNAB

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

Inleg Volw 10,50 Euro - Terug 3,00 Euro - Inleg Jeugd 5 Euro - Berekend Op 60 Schutters - Opmerkingen Jeugd

Tot/Jeunesse Moines De 14 Jaar/Ans Totale Waarde Van De Prijzen Is/Valeur Totale Des Prises Est € 1.100,00.

Verloren Boslaan 1, 9160 Lokeren BE, 0476/740249

WO 
JUN 
19

14H30 -
18H30

INGOOIGEM VRIJ BESCHRIJFSCHIETING

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

WO KLERKEN
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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 

 

 

JUN 
19

14:30 - 
18:30

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

Schutters : PUNTENSCHIETING Alle Inleg Op De Wip. Inleg 4.00 € - Begin 14u.30 Iedereen Van Harte Welkom !

Ooievaarstraat, 8650 Klerken BE, 0495520716

DO 
JUN 
20

14U30 -
18U30

HAASDONK DORP – KERMISSCHIETING OP 3 WIPPEN

Grat is Nog Te Bepalen

WIP 1: 2 Hoge 10 Euro - 4 Zijden 7 Euro - 4 Kallen 5 Euro - 30 Kleine Vogels 3 Euro  Idem Wip II En III

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)

VR 
JUN 
21

19.30 - 
00:00

VRIJDAGAVONDSCHIETING ZWIJNDRECHT TE MELSELE

Schiet ing Van Zwijndrecht Te Melsele - 'T Wit  Zand

Inleg Volw 10,5 Euro - Berekend Op 56 Schutters

Melsele - 'T Wit  Zand, +32 484 18 24 18

VR 
JUN 
21

19.30 - 
23.30

HARELBEKE S.S. AVONDSCHIETING

Stasegemsesteenweg, 8530 Harelbeke BE, 0473/892544

de schuttersgids ©  2017 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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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. 
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Met sportieve groeten,  

Marc De Bruyne  

Nationaal Voorzitter 
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Congres 
Verslag 2018 door de secretaris verslaggever, de heer Marc Goedertier 

 

Beste congressisten, 

 

In de eerste plaats wil ik hier de vele sponsors van de 
verschillende jeugdkampioenschappen, de inrichters van 
jeugdactiviteiten en al mijn collega’s van de Nationale 
Jeugdraad zeer hartelijk bedanken voor de goede 
samenwerking gedurende  het voorbije seizoen.  

Laten we nu de verschillende jeugdactiviteiten van 2018 
overlopen: 

 

KAMPIOENSCHAP VAN BELGIE  

Dit jaar ging de Nationale finale door op zaterdag 25 augustus in de Koninklijke Gilde de 
Ware Vrienden van Sint-Sebastiaan te Gent. Als Jeugdvoorzitter KNBBW was ik ongelooflijk 
fier dit te mogen inrichten in mijn thuisstad Gent. 

Er waren dit jaar deelnames van 99 miniemen, 174 scholieren en 202 juniores aan de 8 
verschillende jeugdkampioenschappen. Dus een totaal van 475 deelnemers of een 
gemiddelde van 59 jeugdschutters per jeugdschieting. Dit is een groot succes, verleden jaar 
een gemiddelde van 45. Ik ben een gelukkige jeugdvoorzitter. 

Hier bedank ik ook speciaal mijn jeugdsecretaris Alain Vincke, voor het perfect bijhouden van 
de punten en de ceremoniemeester Fred Rimeaux voor het helpen inschrijven en beiden voor 
de hulp bij de prijsuitdelingen.  

In de  voormiddag had de finale plaats van het individueel kampioenschap van België. De 
geselecteerden aan dit kampioenschap waren de 16 best geklasseerde in de categorie 
juniores, de 12 best geklasseerde in de categorie scholieren en de 5 best geklasseerde in de 
categorie miniemen.   

Verdeling per sector: 
sector I en sector V: leveren elk 10 deelnemers, 
sector II:  3 
sector III en sector IV: elk 5deelnemers 

 dus in toraal 33 jeugdschutters.  
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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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Na een hevige, doch sportieve strijd, was de uitslag als volgt: 

bij de miniemen:  

 

- op de derde plaats 2018, De Schuyter Niels, Dudzele S.S. 

 

- vicekampioen van België 2018, De Schuyter Lars, Dudzele S.S. 

 

- kampioen van België 2018 De Dobbeleer Jendi, Wichelen S.S. 

 

bij de scholieren:  

 

- op de derde plaats 2018, Caubergs Febe, Heusden Hal 

 

- vicekampioen van België 2018 De Vleeschouwer Lucas, Vrij en Blij 

 

- kampioen van België 2018 Vanneste Niels, Kuurne S.K. 

 

bij de juniores: 

 

- op de derde plaats 2018, De Clercq Thybeau, Zedelgem W.T. 

 

- vicekampioen van België 2018,Vandenbranden Maarten, Tubize S.S. 

 

- kampioen van België 2018, Bellemans Yordi, Galmaarden W.T. 

 

Onder uw applaus vraag ik de kampioenen  naar het podium om hun diploma en hun ereprijs 
in ontvangst te nemen. 
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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. 
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Na een hevige, doch sportieve strijd, was de uitslag als volgt: 

bij de miniemen:  

 

- op de derde plaats 2018, De Schuyter Niels, Dudzele S.S. 

 

- vicekampioen van België 2018, De Schuyter Lars, Dudzele S.S. 

 

- kampioen van België 2018 De Dobbeleer Jendi, Wichelen S.S. 

 

bij de scholieren:  

 

- op de derde plaats 2018, Caubergs Febe, Heusden Hal 

 

- vicekampioen van België 2018 De Vleeschouwer Lucas, Vrij en Blij 

 

- kampioen van België 2018 Vanneste Niels, Kuurne S.K. 

 

bij de juniores: 

 

- op de derde plaats 2018, De Clercq Thybeau, Zedelgem W.T. 

 

- vicekampioen van België 2018,Vandenbranden Maarten, Tubize S.S. 

 

- kampioen van België 2018, Bellemans Yordi, Galmaarden W.T. 

 

Onder uw applaus vraag ik de kampioenen  naar het podium om hun diploma en hun ereprijs 
in ontvangst te nemen. 
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KONINGSSCHIETING VAN BELGIE 2018 

 

In de namiddag had op de eerste wip een prijsschieting plaats voor de seniores. 

Op de 2de wip had de koningsschieting plaats voor de jeugdschutters.  

Koning van België 2018  

 

Miniemen: De Schuyter Niels, Dudzele S.S. 

 

Scholieren: De Vleeschouwer Lucas, Vrij en Blij 

 

Juniores: Adam Aaron, Overmere S.S.  

 

De heer Theo Claus schonk 3 waardebonnen van 30€. Die werden verloot  onder de 
aanwezige jeugdschutters, 1 per categorie: De Schuyter Lars, Dudzele S.S.  (miniemen),  
Cornelis Kenji, Zedelgem WT (Scholieren) en Raman Celine, Overmere S.S. (juniores). Bedankt 
Theo.  

De ganse dag kon iedereen genieten van de muziek en zang van “The Unforgettables”. 
Bedankt Myriam en Franky voor de prachtige dag. Iedereen zong en danste. Ook op onze 
bondsfotograaf de heer Koen Delaere konden we terug rekenen. Hartelijk bedankt Koen voor 
de mooie reportage van dit kampioenschap.  

Op de koningsschieting waren 52 jeugdschutters aanwezig en op de schieting voor de 
seniores waren 85 aanwezigen.  

Ik vraag de koningen naar het podium om hun diploma af te halen. Graag een applaus aub? 

 

EUROPEES KAMPIOENSCHAP 2018 

Plaats: Lumbres (Frankrijk) 

Individueel Europees kampioen:  

Margaux  Devos,  schoot de blokvogel tweemaal af, daarmee was geen kamping nodig.  
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Voorwoord van onze nationaal voorzitter, 
de heer Marc De Bruyne. 

 
Beste schuttersvrienden,  

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

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

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

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

Met sportieve groeten,  

Marc De Bruyne  

Nationaal Voorzitter 

 

 

 

All rights reserved © Schuttersgids www.knbbw.be 

Andere deelnemers die de blokvogel eenmaal afschoten:  

 

• België: Cornelis Jitske (Tubize SS), De Roock Nicholas (Tubize SS) en De Neve Alessio 
(Bassevelde SS) 

 

• Frankrijk: Harsiuck Clement (Hoymille) 

 

• Nederland: --- 

 

Uitslag ploegenkampioenschap 

1. België: 69 punten. Beste schutter: Adam Aaron (11 punten) 

 

2. Frankrijk: 67 punten. Beste schutter: Ghiskier Thibaut (13  punten) 

 

3. Nederland: 45 punten. Beste schutter: Luteijn Kilian (19 punten) 

 

Ploegleider, collega afgevaardigde Raf De Vleeschouwer, was tevreden met de uitslag. 

 

IV. 31e INTERNATIONAAL JEUGDCRITERIUM 

 

UITSLAG  MINIEMEN 

Nr Naam  Maatschappij Geb.dat Totaal 

1 Uvyn Loic Gent Ware Vrienden S.S. 9/10/10 60 

2 Bellemans Kiano Galmaarden W.T. 3/02/08 44 

3 De Schuyter Lars Dudzele S.S. 21/12/09 26 

4 Van Bruyssel Eelyas Wintam S.S. 11/12/11 25 

5 De Dobbeleer Jendi Wichelen S.S. 27/08/08 24 

Ik vraag de winnaars van de miniemen naar het podium om hun verdiende prijs in ontvangst 
te nemen. 

  

 

All rights reserved © Schuttersgids www.knbbw.be 

UITSLAG  SCHOLIEREN 

nr Naam  Maatschappij Gebdat Totaal 

1 De Vleeschouwer Lucas Kallo Vrij & Blij 15/07/05 77 

2 Bukenbergs Kobe Tubize S.S. 4/08/04 69 

3 Vanneste Lando Kuurne S.K. 10/03/05 58 

4 Verslype Branco Esen S.S. 30/11/04 54 

5 Demaerel Joshua Veurne S.S. 31/07/04 54 

6 Vanneste Niels Kuurne S.K. 11/12/06 49 

7 Eeckhoudt Kyani Wichelen S.S. 11/06/07 43 

8 De Graeve Robbe Deinze S.S. 20/07/06 38 

9 Praet Jelle Londerzeel Schuttersvrienden 15/03/07 38 

10 Caubergs Febe Heusden S.S. Hal 12/06/06 36 

Ik vraag de winnaars van de scholieren naar het podium om hun verdiende prijs in ontvangst 
te nemen. 

 

UITSLAG  JUNIORES 

nr Naam  Maatschappij Gebdat Totaal 

1 Adam Aaron Overmere S.S. 14/09/00 75 

2 Vandenbranden Maarten Tubize S.S. 20/11/00 67 

3 Degrande Dylano Staden S.S. 16/09/02 54 

4 Van Roye Kimberly Zedelgem W.T 3/12/01 52 

5 De Clerck Thybeau Zedelgem W.T 18/05/01 51 

6 Cornelis Jitske Tubize S.S. 2/10/00 48 

7 Marcelis Leslie Tubize S.S. 19/03/01 47 

8 Van Der Weyen Quinten Merksplas Kunstvrienden 25/02/03 45 

9 De Roock Nicolas Tubize S.S. 21/12/00 44 

10 Bellemans Jordy Galmaarden W.T 30/10/01 43 

Ik vraag de winnaars van de juniores naar het podium om hun verdiende prijs in ontvangst te 
nemen. 
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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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25e GROTE PRIJS PETER BOUTTELISIER 

Er hebben 5  miniemen, 9 scholieren en 15 juniores of een totaal van 29 jeugdschutters aan 
alle jeugdschietingen deelgenomen.  

Namen deel aan alle jeugdactiviteiten van 2018 en hebben geen prijs gewonnen in het 31e 
Nationaal Jeugdcriterium: uit deze lijst werden 7 namen getrokken op de vergadering van de 
Raad van bestuur KNBBW. 

De gelukkigen zijn:  

 

Nr naam maatschappij 

1 Van Loock Milan Kallo Vrij & Blij 

2 Bellinckx Goran Heusden S.M. Berkenbos 

3 De Smedt Xenia Wichelen S.S. 

4 Raman Celine Overmere S.S. 

5 Fabry Berthe Bassevelde S.S. 

6 Moens Melissa Gent Ware Vrienden S.S. 

7 De Schuyter Niels Dudzele S.S. 

Mag ik ook deze jeugdschutters naar het podium vragen om hun waardebon van 50€ te 
komen afhalen? 

 

Wij hebben terug gezorgd voor een verzorgde folder “jeugdactiviteiten 2019”. Deze folder is 
tot stand gekomen dank zij de goede samenwerking met het secretariaat van VlaS die de lay-
out verzorgde. 

Bedankt en hopelijk mogen we in de toekomst nog op jullie rekenen? 

Elke jeugdschutter met een geldige kaart van de Nationale Bond zal thuis deze folder 
toegestuurd krijgen. Ook werd er naar elke maatschappij, die jeugdschutters onder zijn leden 
heeft, een dergelijke folder verstuurd van uit het secretariaat-generaal.  

  



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 

25e GROTE PRIJS PETER BOUTTELISIER 

Er hebben 5  miniemen, 9 scholieren en 15 juniores of een totaal van 29 jeugdschutters aan 
alle jeugdschietingen deelgenomen.  

Namen deel aan alle jeugdactiviteiten van 2018 en hebben geen prijs gewonnen in het 31e 
Nationaal Jeugdcriterium: uit deze lijst werden 7 namen getrokken op de vergadering van de 
Raad van bestuur KNBBW. 

De gelukkigen zijn:  

 

Nr naam maatschappij 

1 Van Loock Milan Kallo Vrij & Blij 

2 Bellinckx Goran Heusden S.M. Berkenbos 

3 De Smedt Xenia Wichelen S.S. 

4 Raman Celine Overmere S.S. 

5 Fabry Berthe Bassevelde S.S. 

6 Moens Melissa Gent Ware Vrienden S.S. 

7 De Schuyter Niels Dudzele S.S. 

Mag ik ook deze jeugdschutters naar het podium vragen om hun waardebon van 50€ te 
komen afhalen? 

 

Wij hebben terug gezorgd voor een verzorgde folder “jeugdactiviteiten 2019”. Deze folder is 
tot stand gekomen dank zij de goede samenwerking met het secretariaat van VlaS die de lay-
out verzorgde. 

Bedankt en hopelijk mogen we in de toekomst nog op jullie rekenen? 

Elke jeugdschutter met een geldige kaart van de Nationale Bond zal thuis deze folder 
toegestuurd krijgen. Ook werd er naar elke maatschappij, die jeugdschutters onder zijn leden 
heeft, een dergelijke folder verstuurd van uit het secretariaat-generaal.  

  

 

All rights reserved © Schuttersgids www.knbbw.be 

Jeugdactiviteiten 2019 

Het Kampioenschap en de Koningsschieting van België zullen plaats hebben te Brugge, bij de 
Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde Eendracht maakt Macht Dudzele  op zaterdag 17 augustus. 

Het Europees kampioenschap gaat dit jaar door bij de Sint-Pietersgilde van Paal (Tervant) op 
zaterdag 24 augustus. 

 

De plaatselijke jeugdkampioenschappen 

Plaats datum  

Overmere Koninklijke Gilde Sint-Sebastiaan  zaterdag 27 april 

Gent Koninklijke Gilde  De Ware Vrienden Sint-Sebastiaan zaterdag 4 mei 

Staden Koninklijke Schuttersgilde zaterdag 11 mei 

Terneuzen Handboogmaatschappij de Westerschelde vrijdag 31 mei 

Mijnstreek: Heusden O.L. Vrouwgilde zaterdag  6 juli 

Heist aan Zee: Duinengalm zaterdag 27 juli 

Zelzate Koninklijke Maatschappij zaterdag 3 augustus 

Roeselare Sint-Sebastiaan zaterdag 10 augustus 

 

32st Internationaal jeugdcriterium: zelfde reglement als verleden jaar. Uitgezonderd:  

Nieuw dit jaar: elke jeugdschutter kan eenmaal een joker van 3 punten (juniores en 
scholieren) en 2 punten (miniemen) inzetten bij afwezigheid op een jeugdkampioenschap.  

26e Grote Prijs Peter Bouttelisier – Archery Dynamics 

Tussen de deelnemers (niet-winnaars), die aan alle activiteiten van dit 32e Jeugdcriterium 
hebben deelgenomen, worden 10 waardebons van 50€ verloot. 

1e Grote Prijs Giovanni Van Pottelberg – GP Archery Sports 

Tussen alle deelnemers, die aan minstens 8 activiteiten van dit 32e Internationaal 
Jeugdcriterium hebben deelgenomen, worden 10 waardebons van 50€ verloot. 

Geachte congressisten dit was mijn jaarverslag 2018 en de agenda van de activiteiten die dit 
jaar plaats vinden. Ik hoop jullie dikwijls te mogen ontmoeten. 

 

Bedankt voor jullie aandacht. 

  



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 
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Jeugdcriterium 
Tombola-uitslag 2019 Staden SS 

 

Uitslag tombola 11 mei 2019Staden SS // afhalen vóór 1/08/2019 
1 2719 Friteuse 34 2519 onderhoudsproduct 

2 4415 ligbedovertrek 35 1866 stoomkoker 
3 2469 BBQ set 36 2460 onderhoudsproduct 

4 980 wijnrek (6fl) 37 3276 tafelkleed 

5 1933 bakvorm muffin silicone 38 2338 afsluitdop wijn 

6 4521 glazen 39 1522 haar gel 

7 512 waterglazen 40 2562 elektrische tafel bbq 
8 3370 keukenschort+ 41 2163 auto werklamp 

9 1606 zaklamp 42 4491 branddeken 

10 566 staafmixer 43 4616 strandlaken 

11 4382 kussen +ovenwant 44 4217 keukenschorten JUP 

12 2547 buidel met rits 45 3989 koffiezet 
13 1713 heupzakje+ 46 3847 haar gel 

14 3730 puzzel 47 2847 haar gel 

15 39 zaklamp 48 2630 haar gel 

16 1331 fluoovertrek tas 49 1832 werkbroek,tshirt… 

17 1293 aperitiefschaal/potjes 50 3471 kookplaat 
18 3990 lakenset 51 1717 keukenschorten JUP 

19 3448 potsleutels 52 4395 fondue borden 

20 3728 Stoomkoker 53 2612 keukenschorten JUP 

21 631 zakdoekjes 54 3303 keukenschorten JUP 

22 2000 branddeken 55 1707 keukenschorten JUP 

23 3354 branddeken 56 2367 materiaalzak 

24 4203 branddeken 57 1667 DVD 

25 4624 branddeken 58 4430 keukenschorten JUP 

26 3759 vest 59 4655 muts nike 

27 1256 kopkussenslopen 60 4535 waterkoker 
28 2160 wanddecoratie 61 1725 shampoo + gel 
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29 3367 spellendoos 62 163 zak allerlei 

30 2092 toaster 63 2127 sportzak + 

31 4582 ijsemmer 64 1701 tas + shirt 

32 3213 tas + allerlei 65 4284 slijpschijf Hitachi 
33 1917 cupcake maker dank voor jullie steun !!! 
contact:  Mandeville Kristien 0476/34 77 
36   
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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 
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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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Zondag 2 juni 2019 

Dimanche 2 juin 2019 
Kallo – Sas 

Keizerschieting van 9.30 u - 11.00 u 
Tir à L Empéreur de 9.30 u - 11.00u 

 
Blokschieting op twee wippen 

Van 9.30u tot 11.00u  inleg 2 € per wip 
Blok wip I : Boog ter waarde van 180 € 

Geschonken door Carmeliet Patrick 
Blok wip II : Waardebon van 125 € 

Voor schuttersgerief 
Bondschieting van 14.00 u – 19.00 u 
Tir de Fédération de 14.00 u -19.00 u 

Met medewerking van het gemeentebestuur Beveren 
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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 
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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 

 

 




