
 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag van de 89ste Keizerschieting van België en aansluitende 
bondschieting op zondag 2 juni te Kallo-Sas. 
 
Deze dag stond al maanden aangestipt in mijn agenda en vermoedelijk ook bij de heren en 
dames schutters die zich onlangs koning en of koningin hadden geschoten in hun eigen 
schuttersgilde.  
Want op deze dag waren we te gast voor de 89ste Nationale keizerschieting van België te Kallo-
Sas.  
De voorzitter en bestuursleden hadden samen met de leden van de maatschappij en talrijke 
vrijwilligers hun schuttersstand omgebouwd tot een mooie en aangename locatie om de vele 
schutters te ontvangen.  
De weergoden waren ons gunstig gezind en we hadden dan ook een zeer zonnige warme dag. 
Ook dit jaar kunnen we terugblikken op een goed georganiseerde organisatie met welgemeende 
felicitaties aan allen die dit hebben verwezenlijkt en er aan meegewerkt hebben. 
Secretaris- generaal Bram Uvyn opende om 9:30 de inschrijving voor de keizerschieting het 
startschot dat de koningen en koninginnen zich konden inschrijven voor de Keizerschieting met 
de uitredende keizer op kop en de Nationaal voorzitter Marc De Bruyne gaf dan ook de toelating 
om de Keizerschieting te starten. 
Dat er sterke deelnemers waren bleek al vlug want de keizersvogel werd al kort na de start 
afgeschoten door sommige deelnemers. 
De uitgenodigde Canadese schutters delegatie met hun koningen die ook aanwezig waren 
stonden versteld van het kunnen van de Belgische deelnemers want de keizersvogel werd al kort 
na de start afgeschoten door sommige deelnemers. 
De meegereisde supporters konden indien ze dit wensten deelnemen aan een blokschieting op 
de andere wippen. 
Bij het afsluiten van de inschrijving om 11:00 hadden zich 106 koningen en koninginnen 
ingeschreven voor deelname aan de keizerschieting. 
Naarmate de wedstrijd vorderde steeg ook de druk en de spanning want de keizersvogel werd 
door twee koningen tweemaal neer gehaald. Dus zou de felbegeerde titel door afkamping met 
de 2 kandidaat keizers gebeuren met als inzet de nationale titel. Dat de stress en spanning de 
deelnemers dan ook parten speelde bleek na de eerste kampronde toen geen van beiden er in 
slaagde de keizersvogel neer te halen. Dus zou een tweede kampronde de winnaar hopelijk 
aanduiden en zo gebeurde het ook de tweede kamper Nico Pyfferoen van Sint Gillis 
Dendermonde WT slaagde erin de keizers vogel af te schieten de en zo behaalde hij de fel 
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begeerde titel van Keizer van Belgie 2019 binnen niettegenstaande de medekamper Steven Van 
Bruyssel van Wintam  ook  2x de keizersvogel op een haar na miste. 
De Nationaal voorzitter Marc De Bruyne leidde dan ook de huldigingplechtigheid. Hij bedankte 
de aanwezige Burgemeester en Schepen van Sport voor hun aanwezigheid en ook voor hun 
medewerking aan deze organisatie. Hij bedankte dan ook alle deelnemers voor de deelname en 
dankte ook de inrichtende maatschappij voor de prachtige organisatie van dit evenement.  
De koningen van de Canadese delegatie kregen ook een aandenken voor hun deelname aan dit 
evenement waarvoor ze speciaal waren afgereisd naar ons land.  
Tevens werden ook door beide landen aandenkens uitgereikt en ook aan de inrichtende 
maatschappij Kallo Sas. 
De Voorzitter van de Canadese organisatie sprak dan ook een dankwoord uit voor de 
onvergetelijke gastvrijheid die ze hebben gekregen in de dagen die ze hier waren geweest in 
Belgie en de mooie schutterstanden die ze hadden bezocht met hun delegatie. 
Hij bedankte de KNBBW voor de geschenken en alle aanwezigen van de verschillende 
maatschappijen voor de vriendschap die ze hier hebben mogen ontvangen iets dat ze nooit 
zullen vergeten en bij hun terugkeer naar Canada zeker zullen vertellen aan hun 
schuttersvrienden daar, hoe mooi de schutterssport in Belgie is en georganiseerd wordt. 
De Nationaal voorzitter huldigde Nico Pyfferoen als Keizer van België 2019. Uittredend keizer 
Van Meenen Dirk overhandigde de keizersbreuk aan de nieuwe keizer tijdens de nationale 
hymne “ DeBrabançonne”. Ook de resterende kampers werden in de hulde betrokken en kregen 
een herinneringsaandenken overhandigd. 
Nieuwe afspraak voor de 90 ste Keizerschieting van België te Dendermonde Sint Gillis WT in 2020 
De overige koningen die er 1maal in slaagden de keizersvogel neer te halen waren: 
 
Dirk Van Meenen     Kallo Sas 
Linda Verreet  Beerse E.H. 
Glenn Breemeersch  Tilleghem Vrije Archiers 
Marc Vandenbroucke Merendree S.S. 
Sven Heuzel Kramiekschutters 
Keevin Warocquier  Braine Le Chateau 
Angelo Garreyn Woesten S.S. 
Joeri De Weerdt Herstberge  De Vrije Burgers  
Patrick Thire Zwijndrecht S.S. 
 
De Bondsprijzen werden geschoten op: 
WIP 1: 
Nr.      Naam                                                         Maatschappij                     Bondskaartnr. 
1) Vandenbranden Guido                                     Tubize S.S.                        5713 
2) Vyncke Alain                                                       KNBBW                             7218 
3) Daevelose Kevin                                                 Zedelgem W.T.                6471 
4) Dossche Sigrid                                                    Kaprijke S.S.                     7813       
5) De Vogelare Jonas                                             Asper S.S.                         21400 
6) Jansens Eddy                                                       Brasschaat D.J.S.S.         12607 
7) Van Breda Jimmy                                               KNBBW                             5235 
8) Van Breda Kevin                                                 Beerse                              66444 
9) Van Der Weyen Johan                                       Merksplas                       79686 

10) Peeters Bart                                                         Paal S.S.                           59746 



WIP 2: 
Nr.      Naam                                                         Maatschappij                     Bondskaartnr 
1) Lietars Pascal                                                     La Louviere                          64685 
2) Vandenbranden Melisa                                   Tubize S.S.                            63580 
3) Wargnies Yves                                                   Havré                                    14264 
4) Bayens Yvonne                                                  Heist Duinengalm               68927 
5) Davelose Kevin                                                  Zedelgem W.T.                      6471 
6) Roegiers Miguel                                                Lotenhulle                            23764 
7) Van Hese Daniel                                                Lokeren                                  8397 
8) Van Driessen Paul                                             Kallo Sas                                 8441 
9) Van Meenen Dirk                                              Kallo Sas                               75382  

10) Van Houdt Bjorn                                                Heusden Hal                        12074 
 
Er waren 26 loten op wip 1 en 2 en nog 31 op wip 3. 

De niet afgehaalde loten worden aan de desbetreffende afgevaardigden meegegeven. 
 
Een woord van dank voor allen die ervoor gezorgd hebben dat de 89ste Keizerschieting van 
Belgie een succes is geworden  
Aan de maatschappij Kallo-Sas   voor de mooie organisatie. 
Aan alle wipbedienaars en alle medewerkers  
 
Aan hoofdafgevaardigde Christian Raman en de afgevaardigden van Sector 3  Emiel, Raf, 
Raphael die de keizerschieting en bondschieting in goede banen hebben geleid  
Aan alle andere leden van de KNBBW voor hun bereidwillige medewerking  
 
En vooral voor u, koningen, koninginnen, sympathisanten en schutters, voor jullie aanwezigheid 
en voor sommigen de verre verplaatsing die jullie hebben gedaan voor deelname aan de 
mooiste individuele wedstrijd van het jaar 2019 te Kallo-Sas.  
 
Eric  Van  Neste 
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