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KNBBW
Voorwoord van onze nationaal voorzitter,
Voorwoorddevan
onze
nationaal
voorzitter,
heer
Marc
De Bruyne.
de heer Marc De Bruyne.
Beste schuttersvrienden,
Beste schuttersvrienden,
Met veel plezier stel ik u de nieuwe Schuttersgids voor.
Wat
maanden
enstel
zelfs
geledenSchuttersgids
begon als een
ambitieus,
Met veel
plezier
ik jaren
u de nieuwe
voor.
misschien
onhaalbaar
nu werkelijkheid
Wat maanden
en zelfsidee,
jarenisgeleden
begon alsgeworden.
een ambitieus,
misschien onhaalbaar idee, is nu werkelijkheid geworden.
Onze schuttersmaatschappijen en leden een digitaal platform
aanbieden
waarop ze volledig gratis
schietingen
kunnen
Onze schuttersmaatschappijen
en leden
een digitaal
platform
publiceren
en die ook
altijd en gratis
overalschietingen
kunnen raadplegen.
aanbieden waarop
ze volledig
kunnen
Vele
mensen
de schermen
uren aan
publiceren
enspendeerden
die ook altijdachter
en overal
kunnen raadplegen.
voorbereiden
en vergaderen
om dit
te kunnen
Vele mensen spendeerden
achter
dedoel
schermen
urenbereiken.
aan
Daarom
mijn grootste
dank aan
vrijwilligers
die hier
voorbereiden
en vergaderen
omalle
dit doel
te kunnen
bereiken.
belangeloos
hebben
meegewerkt.
Daarom mijnaan
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
dathard
binnen
de
Toegegeven,
na een
moeizame start,
wordt er
door
dit team
nog steeds
heel
gewerkt
KNBBW
een nieuwe
mijlpaal bereikt
is.
om het gewenste
serviceniveau
te bereiken.
We kunnen dus gerust stellen dat binnen de
De
digitalisering
is ingezet,
in deis.huidige maatschappij nodig is.
KNBBW
een nieuwe
mijlpaalwat
bereikt
We
zijn ons er van
heel
De digitalisering
is bewust
ingezet,dat
watdeze
in denieuwe
huidigeSchuttersgids
maatschappijvoor
nodig
is.wat mensen een
aanpassing
zijn.bewust dat deze nieuwe Schuttersgids voor heel wat mensen een
We zijn ons zal
er van
Toch zijn wezal
er zijn.
van overtuigd dat dit met de nodige begeleiding geen onoverkoombare
aanpassing
hindernis
zal er
zijn.
Toch zijn we
van overtuigd dat dit met de nodige begeleiding geen onoverkoombare
We
geloven
dat we met deze aanpak een eigentijdse en moderne look kunnen
hindernis
zalsteevast
zijn.
geven
aan onze
traditionele
en dat
we opeen
deze
manier de
We geloven
steevast
dat we sport
met deze
aanpak
eigentijdse
entoekomst
modernevan
lookhet
kunnen
handboogschieten
op de staande
kunnen
geven aan onze traditionele
sport wip
en dat
we opverzekeren.
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.
We
zullen
ook
onze
website
verder blijven
uitbouwen,
zodat we op een transparante en
Verder
we onze
van ons
digitaal platform
een communiceren.
werktool te maken die aan alle noden
directe hopen
wijze met
maatschappijen
kunnen
voorziet.
Verder hopen we van ons digitaal platform een werktool te maken die aan alle noden
Ik
nodig alle maatschappijen en schutters daarom uit om hier op een constructieve manier
voorziet.
aan
mee alle
te werken.
Ik nodig
maatschappijen en schutters daarom uit om hier op een constructieve manier
aan mee te werken.
Met sportieve groeten,
Met sportieve groeten,
Marc De Bruyne
Marc De Bruyne
Nationaal Voorzitter
Nationaal Voorzitter
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SCHUTTERSGIDS
Voorwoord van onze nationaal voorzitter,
Schietingen
totMarc
en met
23 maart 2018
de heer
De Bruyne.
WO
MAA
7
15u00

WO
MAA
7
14u30

Oud Heusden Toren - Diensters

Beste schuttersvrienden,
Wip 1: 2 Hoge 10 euro - 4 Zijden 6 euro - 4 Kallen 4 euro - 30 Kleine vogels 2,5 euro - 30
Kleine vogels 2,5 euro Met
gratisveel plezier stel ik u de nieuwe Schuttersgids voor.
Wip 2: Idem wip 1
Wat maanden en zelfs jaren geleden begon als een ambitieus,
Inleg volw 6 euro - Terug
2,5 euroonhaalbaar
- Berekend op
51 schutters
misschien
idee,
is nu werkelijkheid geworden.
Voortstraat 29, Oud-Heusden
Onze schuttersmaatschappijen en leden een digitaal platform
waaropvooruit
ze volledig gratis schietingen kunnen
Sint-Amandsbergaanbieden
KHM - Immer
die- 4ook
altijd
en overal
kunnen
raadplegen.
Wip 1: 2 Hoge 10 europubliceren
- 4 Zijden 7 en
euro
Kallen
5 euro
- 40 Kleine
vogels
3 euro
Vele
mensen
spendeerden
achter
de
schermen
uren
aan
Wip 2: Idem wip 1
voorbereiden
en vergaderen
om dit doel te kunnen bereiken.
Inleg volw 7 euro - Terug
3 euro - Berekend
op 54 schutters
Daarom
mijn grootste dank
aan alle vrijwilligers die hier
St-Baafskouterstraat 15,
9040 Sint-Amandsberg
BE - ADRIE
belangeloos aan hebben meegewerkt.

Lokeren
- Eerste schieting
18 euro
gratis
wip
WO
Toegegeven,
na een moeizame
start, wordtmet
er door
dit team
nog per
steeds
heel hard gewerkt
Wip 1: 2serviceniveau
Hoge 10 euro te
- 4 bereiken.
Zijden 7 euro
4 Kallen dus
5 euro
- 30 Kleine
3 euro de
- 6 Primes
omMAA
het gewenste
We-kunnen
gerust
stellenvogels
dat binnen
3
euro
KNBBW een nieuwe mijlpaal bereikt is.
7
Wip 2: Idem wip 1
De digitalisering is ingezet, wat in de huidige maatschappij nodig is.
14u00 Inleg volw 7 euro - Inleg jeugd 4 euro - Terug 3 euro - Berekend op 54 schutters
We zijn ons er van bewust dat deze nieuwe Schuttersgids voor heel wat mensen een
Verlorenboslaan 1, 9160 Lokeren - 0476740249
aanpassing zal zijn.
Toch zijn we er van overtuigd dat dit met de nodige begeleiding geen onoverkoombare
Beveren Toren - Musketiers
DO
hindernis zal zijn.
Wip 1: 2 Hoge 10 euro - 4 Zijden 7 euro - 4 Kallen 5 euro - 30 Kleine vogels 3 euro - 6 Primes
WeMAA
geloven3 steevast
dat we met deze aanpak een eigentijdse en moderne look kunnen
euro gratis
geven
onze2:traditionele
8 aan Wip
Idem wip 1 sport en dat we op deze manier de toekomst van het
handboogschieten
de euro
staande
wip3 kunnen
verzekeren.
14u30 Inleg volwop
7,50
- Terug
euro - Berekend
op 54 schutters
Glazenleeuwstraat 134a, 9120 Beveren-Waas BE - 0477776912
We zullen ook onze website verder blijven uitbouwen, zodat we op een transparante en
directe wijze met onze maatschappijen kunnen communiceren.
Kallo
- SAS
DO hopen
Verder
we van ons digitaal platform een werktool te maken die aan alle noden
Wip 1: 2 Hoge 12,5 euro - 4 Zijden 8 euro - 4 Kallen 5 euro - 15 Kleine vogels 5 euro - 15
voorziet.
MAA
Kleine vogels 3,5 euro - 6 Primes verrassing
Ik nodig alle maatschappijen en schutters daarom uit om hier op een constructieve manier
8
Wip 2 en wip 3: Idem wip 1
aan mee teInleg
werken.
volw 12 euro - Jeugd tot 10 jaar gratis - Tot 14 jaar halve inleg - Terug 3,5 euro 14u00
Berekend
op 50 schutters
Met
sportieve
groeten,
Kapeldijk (ingang Electrabel), 9120 Kalo (Beveren-Waas) - 0495345428
Marc De Bruyne
Nationaal Voorzitter
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VR
MAA
9
14u00

ZA

Voorwoord van onze nationaal voorzitter,
de- Beveren
heer Marc De Bruyne.
Beveren Toren
Wip 1: 2 Hoge 10 euro - 4 Zijden 7 euro - 4 Kallen 5 euro - 30 Kleine vogels 3 euro - 6 Primes
3 euro gratis
Wip 2: Idem wip 1
Beste schuttersvrienden,
Inleg volw 7,50 euro - Terug 3 euro - Berekend op 54 schutters
Met9120
veelBeveren-Waas
plezier stel ikBE
u de
nieuwe Schuttersgids voor.
Glazenleeuwstraat 134a,
- 0477776912
Wat maanden en zelfs jaren geleden begon als een ambitieus,
misschien onhaalbaar idee, is nu werkelijkheid geworden.

Beveren Toren - Haasdonk Buiten

Wip 1: 2 Hoge 10 euroOnze
- 4 Zijden
7 euro - 4 Kallen 5 euroen
- 30leden
Kleineeen
vogels
3 euro
- 6 Primes
schuttersmaatschappijen
digitaal
platform
3 euro gratis
aanbieden waarop ze volledig gratis schietingen kunnen
10
Wip 2: Idem wip 1
publiceren en die ook altijd en overal kunnen raadplegen.
14u30 Inleg volw 7,50 euro - Terug 3 euro - Berekend op 54 schutters
Vele mensen spendeerden achter de schermen uren aan
Glazenleeuwstraat 134a, 9120 Beveren-Waas BE - 0477776912
voorbereiden en vergaderen om dit doel te kunnen bereiken.
Daarom mijn grootste dank aan alle vrijwilligers die hier
Sint-Amandsbergbelangeloos
KHM - Immer
vooruit
ZA
aan hebben meegewerkt.
MAA
Wip 1: 2 Hoge 10 euro - 4 Zijden 7 euro - 4 Kallen 5 euro - 40 Kleine vogels 3 euro
Toegegeven,
na2:een
moeizame
start, wordt er door dit team nog steeds heel hard gewerkt
10
Wip
Idem
wip 1
om
het gewenste
serviceniveau
te 3bereiken.
We kunnen
gerust stellen dat binnen de
14u30
Inleg volw
7 euro - Terug
euro - Berekend
op 54dus
schutters
St-Baafskouterstraat
15, 9040
KNBBW een
nieuwe mijlpaal bereikt
is. Sint-Amandsberg BE - ADRIE
De digitalisering is ingezet, wat in de huidige maatschappij nodig is.
We ZA
zijn onsMerksplas
er van bewust
dat deze nieuwe Schuttersgids
heelbeschrijf
wat mensen een
- Congresschieting
met gratisvoor
in het
Wip
2 Hoge 12,5 euro - 4 Zijden 8 euro - 4 Kallen 5 euro - 30 Kleine vogels 3,5 euro aanpassing
zal 1:
zijn.
MAA
Primes
Bord
Toch zijn we er van
overtuigd dat dit met de nodige begeleiding geen onoverkoombare
10
Wip
2:
Idem
wip 1
hindernis zal zijn.
14u00 Inleg volw 8 euro - Terug 7 euro - Berekend op 50 schutters
We geloven steevast dat we met deze aanpak een eigentijdse en moderne look kunnen
Molenzijde 143, 2330 Merksplas - 0496784790
geven aan onze traditionele sport en dat we op deze manier de toekomst van het
handboogschieten op de staande wip kunnen verzekeren.
Lendelede - Sint-Sebastiaan
ZA
We zullen ook onze website verder blijven uitbouwen, zodat we op een transparante en
MAA
directe wijze
met onze
Schieting
gaatmaatschappijen
niet door wegenskunnen
te veel communiceren.
omleidingen.
Verder
10 hopen we van ons digitaal platform een werktool te maken die aan alle noden
voorziet.
14u00
Ik nodig alle maatschappijen en schutters daarom uit om hier op een constructieve manier
aan mee te werken.
MAA

De groeten,
Scheldezonen - Beschrijfschieting
MetZA
sportieve
MAA
Marc De Bruyne
Wip 1: 2 Hoge 10 euro - 4 Zijden 7 euro - 4 Kallen 5 euro - 36 Kleine vogels 3 euro
10
Wip 2: Idem wip 1
Nationaal Voorzitter
14u00 Inleg volw 7 euro - Terug 3 euro - Berekend op 54 schutters
Van Langenhovestraat 203 a, 9200 Dendermonde - 0495805472
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ZA
MAA
10
14u00

ZA

Voorwoord van onze nationaal voorzitter,
de heer Marc De Bruyne.
Zuiddorpe - Openingsschieting
Wip 1: 2 Hoge 10 euro - 4 Zijden 7 euro - 4 Kallen 4 euro - 30 Kleine vogels 3 euro
Wip 2: Idem wip 1
Beste
Inleg volw 7 euro - Jeugd
3,5 schuttersvrienden,
euro - Terug 3 euro - Berekend op 54 schutters
Sint-Katrijnstraat, Zuiddorpe - +31628904111
Met veel plezier stel ik u de nieuwe Schuttersgids voor.
Wat maanden en zelfs jaren geleden begon als een ambitieus,
Stekene - De Eendracht
misschien onhaalbaar idee, is nu werkelijkheid geworden.

Schieting op 3 wippen met 90 euro gratis vanaf 65 schutters
Onze schuttersmaatschappijen en leden een digitaal platform
Bij minder schutters
op 2 wippen met 60 euro gratis

MAA
10
14u00

volledig
schietingen
Wip 1: 2 Hoge 10 euroaanbieden
- 4 Zijden 7 waarop
euro - 4 ze
Kallen
5 eurogratis
- 30 Kleine
vogels 3kunnen
euro - 6 Kleine
en die ook
altijd
en overal
vogels hoeken gratis (2publiceren
consumptiebonnen)
- 10
Primes
3 euro kunnen
gratis raadplegen.
Vele mensen spendeerden achter de schermen uren aan
Wip 2: Idem wip 1
Inleg volw 10,5 euro - voorbereiden
Jeugd 5 euro - Terug
3 euro - Berekend
op 54teschutters
en vergaderen
om dit doel
kunnen bereiken.
Brugstraat 33, 9190 Stekene
- 0478749512
Daarom
mijn grootste dank aan alle vrijwilligers die hier
belangeloos aan hebben meegewerkt.

Wingene - Openingsschieting
ZA
Toegegeven, na een moeizame start, wordt er door dit team nog steeds heel hard gewerkt
Wip 1: 2 Hoge 10 euro - 4 Zijden 7 euro - 4 Kallen 5 euro - 34 Kleine vogels 3 euro - 10 Kleine
omMAA
het gewenste serviceniveau te bereiken. We kunnen dus gerust stellen dat binnen de
vogels 3 euro gratis (niet te verloten)
KNBBW
een
nieuwe
mijlpaal
10
Wip
2: Idem
wip 1 bereikt is.
De14u00
digitalisering
is ingezet,
in de
huidige
maatschappij
nodigop
is.54 schutters
Inleg volw
7 euro -wat
Jeugd
3 euro
- Terug
3 euro - Berekend
We zijn onsBeernemstraat,
er van bewust8750
dat deze
nieuwe
Schuttersgids voor heel wat mensen een
Wingene
- 0478195706
aanpassing zal zijn.
TochZOzijn we
er van overtuigd datKHM
dit met
de nodige
begeleiding geen onoverkoombare
Sint-Amandsberg
- Immer
vooruit
hindernis
zijn.
MAA zal
Wip
1: 2 Hoge 10 euro - 4 Zijden 7 euro - 4 Kallen 5 euro - 40 Kleine vogels 3 euro
We 11
gelovenWip
steevast
2: Idemdat
wipwe
1 met deze aanpak een eigentijdse en moderne look kunnen
geven
aan Inleg
onze volw
traditionele
sport 3eneuro
dat -we
op deze
de toekomst van het
14u30
7 euro - Terug
Berekend
opmanier
54 schutters
handboogschieten
op de staande
wip kunnen
verzekeren.
St-Baafskouterstraat
15, 9040
Sint-Amandsberg
BE - ADRIE
We zullen ook onze website verder blijven uitbouwen, zodat we op een transparante en
Gavere SS - Opening en verjaardagsschieting Bjarne Vanmalderghem
directe wijze met onze maatschappijen kunnen communiceren.
met 250 euro gratis
ZO
Verder hopen we van ons digitaal platform een werktool te maken die aan alle noden
Wip 1: 2 Hoge 15 euro - 4 Zijden 12 euro - 4 Kallen 10 euro - 30 Kleine vogels 4 euro - 15
MAA
voorziet.
Kleine vogels 3 euro - 6 Primes bierbonnen
Ik nodig
alle
maatschappijen
11
Wip
2: Idem wip 1 en schutters daarom uit om hier op een constructieve manier
aan
mee teInleg
werken.
14u00
volw 7 euro - Jeugd 3,5 euro - Terug 3 euro - Berekend op 54 schutters
Sportdreef,9890 Gavere - 0496307876
Met sportieve groeten,
Marc De Bruyne
Nationaal Voorzitter
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ZO
MAA
11
14u00

ZO

Voorwoord van onze nationaal voorzitter,
Elversele SS de heer Marc De Bruyne.
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: Idem wip 1
Beste schuttersvrienden,
Inleg volw 7 euro - Jeugd 3,5 euro - Terug 3 euro - Berekend op 54 schutters
Met veel- plezier
stel ik u de nieuwe Schuttersgids voor.
Dorpsstraat 59, 9140 Elversele
0497836994
Wat maanden en zelfs jaren geleden begon als een ambitieus,
misschien onhaalbaar idee, is nu werkelijkheid geworden.

Putte - Robin Hood - Winterblokken + vleesschieting
schuttersmaatschappijen
leden inleg
een digitaal
platform
Begin 10 uur: 1steOnze
hesp,
2de koteletten, 3deenspek:
2,5 per
wip

aanbieden waarop ze volledig gratis schietingen kunnen
Wip 1: 2 Hoge Stoofvlees - 4 Zijden stoofvlees - 4 Kallen stoofvlees - 10 Kleine vogels 3,50
publiceren en die ook altijd en overal kunnen raadplegen.
euro - 15 Primes stoofvlees - 3de Hoge 15 euro gratis nv Joris
Vele mensen spendeerden achter de schermen uren aan
Wip 2: 2 Hoge 12,50 euro
- 4 Zijden 8 en
euro
- 4 Kallen 5om
euro
Kleine
vogels 3,50
euro voorbereiden
vergaderen
dit- 30
doel
te kunnen
bereiken.
11
3de Hoge 15 euro gratis nv Joris
Daarom mijn grootste dank aan alle vrijwilligers die hier
Wip 3: 2 Hoge 2 keurhanen
- 4 Zijdenaan
keurhaan
- 4 Kallen kip - 10 Kleine vogels 3,50
belangeloos
hebben+ kip
meegewerkt.
14u00 euro - 15 Primes kip - 3de Hoge 15 euro gratis nv Joris
Toegegeven,
moeizame
wordt
er door
Opna
de een
3 wippen
derde start,
hoge van
15 euro
NV dit team nog steeds heel hard gewerkt
om het gewenste
serviceniveau
te bereiken.
kunnenop
dus
stellen dat binnen de
Inleg volw
12 euro - Terug
3,50 euroWe
- Berekend
50gerust
schutters
KNBBW een
nieuwe mijlpaal
bereikt
Bredestraat
125, 2580
Putteis.
De digitalisering is ingezet, wat in de huidige maatschappij nodig is.
We MA
zijn onsBeveren
er van bewust
dat- deze
nieuwe Schuttersgids voor heel wat mensen een
Toren
Beveren
aanpassingWip
zal 1:
zijn.
2 Hoge 10 euro - 4 Zijden 7 euro - 4 Kallen 5 euro - 30 Kleine vogels 3 euro - 6 Primes
MAA
3 euro
gratis
Toch zijn we
er van
overtuigd dat dit met de nodige begeleiding geen onoverkoombare
12
Wip
2: Idem wip 1
hindernis
zal
zijn.
14u30
volw 7,50
euromet
- Terug
euro - Berekend
op 54 schutters
We
gelovenInleg
steevast
dat we
deze3 aanpak
een eigentijdse
en moderne look kunnen
Glazenleeuwstraat
134a,
9120
Beveren-Waas
BE
0477776912
geven aan onze traditionele sport en dat we op deze manier de toekomst van het
MAA

handboogschieten op de staande wip kunnen verzekeren.
Sint-Amandsberg KHM - Immer vooruit
MA
WeMAA
zullen ook onze website verder blijven uitbouwen, zodat we op een transparante en
Wip 1: 2 Hoge 10 euro - 4 Zijden 7 euro - 4 Kallen 5 euro - 40 Kleine vogels 3 euro
directe
wijze
met
onze wip
maatschappijen
kunnen communiceren.
12
Wip
2: Idem
1
Verder
van7 ons
een werktool
te maken die aan alle noden
14u30hopen
Inlegwe
volw
eurodigitaal
- Terug platform
3 euro - Berekend
op 54 schutters
voorziet. St-Baafskouterstraat 15, 9040 Sint-Amandsberg BE - ADRIE
Ik nodig alle maatschappijen en schutters daarom uit om hier op een constructieve manier
aanWO
mee teSint-Amandsberg
werken.
KHM - Immer vooruit
MAA
Wipgroeten,
1: 2 Hoge 10 euro - 4 Zijden 7 euro - 4 Kallen 5 euro - 40 Kleine vogels 3 euro
Met
sportieve
14
Wip 2: Idem wip 1
Marc
De
Bruyne
14u30 Inleg volw 7 euro - Terug 3 euro - Berekend op 54 schutters
St-Baafskouterstraat 15, 9040 Sint-Amandsberg BE - ADRIE
Nationaal Voorzitter
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WO
MAA
14
14u00

WO
MAA
14
14u30

Voorwoord van onze nationaal voorzitter,
heer Marc met
De 60
Bruyne.
Lochristi SS -de
Beschrijfschieting
euro gratis
Wip 1: 2 Hoge 10 euro - 4 Zijden 7 euro - 4 Kallen 5 euro - 30 Kleine vogels 3 euro - 10
Primes 3 euro
Wip 2: Idem wip 1
Beste schuttersvrienden,
Inleg volw 7 euro - Terug 3 euro - Berekend op 54 schutters
Met veel
plezier stel ik u de nieuwe Schuttersgids voor.
Bosdreef 57,9080 Lochristi
- 0496507916
Wat maanden en zelfs jaren geleden begon als een ambitieus,
misschien onhaalbaar
idee, ismet
nu werkelijkheid
Zedelgem WT - Beschrijfschieting
- Enkel
lattenbooggeworden.

Puntenschieting 4 - 3 -Onze
2 - 1 schuttersmaatschappijen en leden een digitaal platform
Gratis 10 primes salami NV
aanbieden waarop ze volledig gratis schietingen kunnen
Inleg volw 5 euro - Jeugd 2,5 euro
publiceren en die ook altijd en overal kunnen raadplegen.
Stadionlaan 48, 8210 Zedelgem - 0471059687
Vele mensen spendeerden achter de schermen uren aan
voorbereiden en vergaderen om dit doel te kunnen bereiken.
Beveren Toren - Haasdonk Dorp
DO
Daarom mijn grootste dank aan alle vrijwilligers die hier
Wip
1:
2
Hoge
10
euro
- 4 Zijden 7 euro - 4 Kallen 5 euro - 30 Kleine vogels 3 euro - 6 Primes
MAA
belangeloos aan hebben meegewerkt.
3 euro gratis
15
Wip
Idem
wip 1
Toegegeven,
na2:een
moeizame
start, wordt er door dit team nog steeds heel hard gewerkt
14u30
Inleg volw
7,50 euro - Terug
3 euro -We
Berekend
opdus
54 schutters
om
het gewenste
serviceniveau
te bereiken.
kunnen
gerust stellen dat binnen de
Glazenleeuwstraat
134a,
9120
Beveren-Waas
BE
0477776912
KNBBW een nieuwe mijlpaal bereikt is.
De digitalisering is ingezet, wat in de huidige maatschappij nodig is.
Toren
Bassevelde
We VR
zijn onsBeveren
er van bewust
dat- deze
nieuwe Schuttersgids voor heel wat mensen een
Wip
2 Hoge 10 euro - 4 Zijden 7 euro - 4 Kallen 5 euro - 30 Kleine vogels 3 euro - 6 Primes
aanpassing
zal 1:
zijn.
MAA
3
euro
gratis
Toch zijn we er van overtuigd dat dit met de nodige begeleiding geen onoverkoombare
16
Wip 2: Idem wip 1
hindernis zal zijn.
19u30 Inleg volw 7,50 euro - Terug 3 euro - Berekend op 54 schutters
We geloven steevast dat we met deze aanpak een eigentijdse en moderne look kunnen
Glazenleeuwstraat 134a, 9120 Beveren-Waas BE - 0477776912
geven aan onze traditionele sport en dat we op deze manier de toekomst van het
handboogschieten op de staande wip kunnen verzekeren.
Sint-Amandsberg KHM - Immer vooruit
ZA
WeMAA
zullen ook
website
verder
blijven7 euro
uitbouwen,
zodat
we- op
een transparante
Wip onze
1: 2 Hoge
10 euro
- 4 Zijden
- 4 Kallen
5 euro
40 Kleine
vogels 3 euroen
directe
met
onze wip
maatschappijen
kunnen communiceren.
17 wijze
Wip
2: Idem
1
14u30hopen
Inlegwe
volw
eurodigitaal
- Terug platform
3 euro - Berekend
op 54 schutters
Verder
van7 ons
een werktool
te maken die aan alle noden
St-Baafskouterstraat
15,
9040
Sint-Amandsberg
BE
- ADRIE
voorziet.
Ik nodig alle maatschappijen en schutters daarom uit om hier op een constructieve manier
aan ZA
mee teBeveren
werken. Toren - Haasdonk Buiten
Wip 1: 2 Hoge 10 euro - 4 Zijden 7 euro - 4 Kallen 5 euro - 30 Kleine vogels 3 euro - 6 Primes
MAA
Met
sportieve groeten,
3 euro gratis
17De Bruyne
Wip 2: Idem wip 1
Marc
14u30 Inleg volw 7,50 euro - Terug 3 euro - Berekend op 54 schutters
Nationaal Voorzitter
Glazenleeuwstraat 134a, 9120 Beveren-Waas BE - 0477776912
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17
14u00

ZA

Voorwoord van onze nationaal voorzitter,
de heer Marc De Bruyne.
Terneuzen openingsschieting
Wip 1: 2 Hoge 10 euro - 4 Zijden 7 euro - 4 Kallen 5 euro - 30 Kleine vogels 3 euro - 10
Primes paashaas - 1 Uil paashaas
Wip 2 en wip 3: Idem wip
1 schuttersvrienden,
Beste
Inleg volw 10,50 euro - Jeugd 5 euro - Terug 3 euro - Berekend op 54 schutters
Met veel
plezier
stel ikminder
u de nieuwe
Schuttersgids
voor.
Vanaf 60 schutters schieten
wij op
3 wippen,
dan 70 schutters
= puntenschieting
maanden en zelfs jaren geleden begon als een ambitieus,
Hugersluys, TerneuzenWat
- +31620250270
misschien onhaalbaar idee, is nu werkelijkheid geworden.

Aalst Park - Schieting
Anna en leden een digitaal platform
Onze ere-voorzitster
schuttersmaatschappijen
150 euro gratis geschonken
door ze
onze
ere-voorzitster
aanbieden waarop
volledig
gratis schietingen kunnen
Anna Van der Haeghen
publiceren en die ook altijd en overal kunnen raadplegen.

Wip 1: 2 Hoge 12 euroVele
- 1 Hoge
10 euro
- 4 Zijden 9 achter
euro - 4de
Kallen
56eurouren
- 36 Kleine
mensen
spendeerden
schermen
aan vogels
3 euro
voorbereiden en vergaderen om dit doel te kunnen bereiken.
17
Wip 2 en wip 3: Idem wip
1
Daarom
mijn grootste dank aan alle vrijwilligers die hier
14u00 Inleg volw 8 euro - Jeugd 4 euro - Terug 2,5 euro - Berekend op 60 schutters
belangeloos aan hebben meegewerkt.
Affligemdreef 171, 9300 Aalst - Chris 0475383903
Toegegeven, na een moeizame start, wordt er door dit team nog steeds heel hard gewerkt
om ZA
het gewenste
serviceniveau
te bereiken. We kunnen dus gerust stellen dat binnen de
Zelzate
SS
Wip
1: 2 Hoge
10 euro
- 4 Zijden
KNBBW een
nieuwe
mijlpaal
bereikt
is. 7 euro - 4 Kallen 5 euro - 30 Kleine vogels 3 euro - 10
MAA
Primesis3 ingezet,
euro
De digitalisering
wat in de huidige maatschappij nodig is.
2: Idem
wip 1dat deze nieuwe Schuttersgids voor heel wat mensen een
We 17
zijn onsWip
er van
bewust
14u00
Inleg
volw
7
euro
- Terug 3 euro - Jeugd 3,5 euro - Berekend op 54 schutters
aanpassing zal zijn.
Suikerkaai 53,9060 Zelzate - 0476698943
Toch zijn we er van overtuigd dat dit met de nodige begeleiding geen onoverkoombare
hindernis zal zijn.
- De
Kunstvrienden
We ZO
gelovenCongres
steevast te
datMerkplas
we met deze
aanpak
een eigentijdse en moderne look kunnen
MAA
geven aan onze traditionele sport en dat we op deze manier de toekomst van het
18
handboogschieten
op de staande wip kunnen verzekeren.
9u00
We zullen ook
onze
website
verder- Sportcentrum
blijven uitbouwen,
zodat
weLambrechts
op een transparante en
Markt
1, 2330
Merksplas
't Hofeind
-Mil
directe wijze met onze maatschappijen kunnen communiceren.
Verder
we van ons digitaal
platform
een werktool
Sint-Amandsberg
KHM
- Immer
vooruitte maken die aan alle noden
ZO hopen
voorziet.
MAA
Wip 1: 2 Hoge 10 euro - 4 Zijden 7 euro - 4 Kallen 5 euro - 40 Kleine vogels 3 euro
Ik nodig
maatschappijen
18 alle
Wip
2: Idem wip 1 en schutters daarom uit om hier op een constructieve manier
aan
mee teInleg
werken.
14u30
volw 7 euro - Terug 3 euro - Berekend op 54 schutters
St-Baafskouterstraat 15, 9040 Sint-Amandsberg BE - ADRIE
Met sportieve groeten,
MAA

Marc De Bruyne
Nationaal Voorzitter
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18
14u00

ZO

Voorwoord van onze nationaal voorzitter,
de heer MarcopDe
Bruyne.
Kallo - SAS - Beschrijfschieting
3 wippen
Wip 1: 2 Hoge 10 euro - 4 Zijden 7 euro - 4 Kallen 5 euro - 30 Kleine vogels 3 euro - 10 Kleine
vogels 3 euro gratis
Wip 2 en wip 3: Idem wip
1 schuttersvrienden,
Beste
Inleg volw 10,5 euro - Terug 3,5 euro - Berekend op 54 schutters
Met veel
plezier
stel ik u de nieuwe
Schuttersgids voor.
Kapeldijk (ingang Electrabel),
9120
Kalo (Beveren-Waas)
- 0495345428
Wat maanden en zelfs jaren geleden begon als een ambitieus,
misschien onhaalbaar
idee,
is nu
werkelijkheid
Oosteeklo - Beschrijfschieting
met 30
euro
gratis
per wipgeworden.

Wip 1: 2 Hoge 10 euro - 4 Zijden 7 euro - 4 Kallen 4 euro - 30 Kleine vogels 3 euro - 10
Onze schuttersmaatschappijen en leden een digitaal platform
Primes 3 euro gratis
aanbieden waarop ze volledig gratis schietingen kunnen
18
Wip 2: Idem wip 1
publiceren en die ook altijd en overal kunnen raadplegen.
14u00 Inleg volw 7 euro - Jeugd 3,5 euro - Terug 3 euro - Berekend op 50 schutters
Vele
mensen- 0496387427
spendeerden achter de schermen uren aan
Oosteeklodorp 73,9968
Oosteeklo
voorbereiden en vergaderen om dit doel te kunnen bereiken.
grootste
dank aan alle vrijwilligers die hier
Sint-AmandsbergDaarom
KHM - mijn
Immer
vooruit
MA
belangeloos aan hebben meegewerkt.
MAA
Wip 1: 2 Hoge 10 euro - 4 Zijden 7 euro - 4 Kallen 5 euro - 40 Kleine vogels 3 euro
19
Wip
Idem
wip 1
Toegegeven,
na2:een
moeizame
start, wordt er door dit team nog steeds heel hard gewerkt
14u30
Inleg
volw
7
euro
Terug
euro - Berekend
op 54dus
schutters
om het gewenste serviceniveau te 3bereiken.
We kunnen
gerust stellen dat binnen de
St-Baafskouterstraat
15,
9040
Sint-Amandsberg
BE
ADRIE
KNBBW een nieuwe mijlpaal bereikt is.
MAA

De digitalisering is ingezet, wat in de huidige maatschappij nodig is.
Toren
Knapen
We MA
zijn onsBeveren
er van bewust
dat- deze
nieuwe Schuttersgids voor heel wat mensen een
Wip
2 Hoge 10 euro - 4 Zijden 7 euro - 4 Kallen 5 euro - 30 Kleine vogels 3 euro - 6 Primes
aanpassing
zal 1:
zijn.
MAA
3
euro
gratis
Toch zijn we er van overtuigd dat dit met de nodige begeleiding geen onoverkoombare
19
Wip 2: Idem wip 1
hindernis zal zijn.
14u00 Inleg volw 7,50 euro - Terug 3 euro - Berekend op 54 schutters
We geloven steevast dat we met deze aanpak een eigentijdse en moderne look kunnen
Glazenleeuwstraat 134a, 9120 Beveren-Waas BE - 0477776912
geven aan onze traditionele sport en dat we op deze manier de toekomst van het
handboogschieten op de staande wip kunnen verzekeren.
Lokeren - Tweede schieting met 18 euro gratis per wip
MA
We zullen ook
website
verder
blijven7 euro
uitbouwen,
zodat
we- op
een transparante
Wip onze
1: 2 Hoge
10 euro
- 4 Zijden
- 4 Kallen
5 euro
30 Kleine
vogels 3 euroen
- 6 Primes
MAA
directe wijze
met onze maatschappijen kunnen communiceren.
3 euro
19 hopen
Wipwe
2: Idem
wip digitaal
1
Verder
van ons
platform een werktool te maken die aan alle noden
14u00
Inleg
volw
7
euro
Inleg
jeugd
4 euro - Terug 3 euro - Berekend op 54 schutters
voorziet.
Verlorenboslaan
1, 9160
Lokeren -daarom
0476740249
Ik nodig alle
maatschappijen
en schutters
uit om hier op een constructieve manier
aan mee te werken.
Eeklo - De Lieve - Beschrijfschieting op 2 wippen
MA
Met sportieve
Wipgroeten,
1: 2 Hoge 10 euro - 4 Zijden 7 euro - 4 Kallen 5 euro - 30 Kleine vogels 3 euro - 30 euro
MAA
gratis
Marc De Bruyne
19
Wip 2: Idem wip 1
Nationaal
14u00 Voorzitter
Inleg volw 7 euro - Terug 3 euro - Berekend op 54 schutters
Oostveldstraat 91,9900 Eeklo - 0478430716
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MAA
21
14u00

WO
MAA
21
14u00

VR

MAA
23
19u00

Sint-Amandsberg KHM - Immer vooruit
Wip 1: 2 Hoge 10 euro - 4 Zijden 7 euro - 4 Kallen 5 euro - 40 Kleine vogels 3 euro
Wip 2: Idem wip 1
Inleg volw 7 euro - Terug 3 euro - Berekend op 54 schutters
St-Baafskouterstraat 15, 9040 Sint-Amandsberg BE - ADRIE

Sint-Jansteen - Verjaardagschieting
Verjaardag Roger Van Essen - Theo de Bot
Wip 1: 3 Hoge 10 euro - 4 Zijden 7 euro - 4 Kallen 5 euro - 30 Kleine vogels 3 euro - 15 Kleine
vogels 3 euro
Wip 2 en wip 3: Idem wip 1
Inleg volw 10,5 euro - Jeugd 5 euro - Terug 3 euro - Berekend op 54 schutters
Wilhelminastraat 74a, Sint-Jansteen - +31630145876

Izegem SS - Beschrijf of puntenschieting
Inleg volw 7 euro - Jeugd tot 14 jaar 3,5 euro
Sint-Jorisstraat 70, 8870 Izegem

Gent Ware Vrienden - Avondschieting
Goed verwarmde kantine en terras
Tijdens de schieting: Kippebil + perziken + brood 6 euro,
kan op voorhand besteld worden via Marc Goedertier.
Wip 1: 2 Hoge 8 euro - 4 Zijden 6 euro - 4 Kallen 4 euro - 36 Kleine vogels 2 euro - 6 Kleine
vogels consumptie - 16 Primes 2 kippebillen
Wip 2: Idem wip 1
Boven het getal 2 vogels van 2 euro per wip
Inleg volw 8 euro - Jeugd 4 euro - Terug 2 euro - Berekend op 40 schutters
Leebeekstraat 2,9052 Zwijnaarde - Marc Goedertier 0487518775
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Voorwoord van onze nationaal voorzitter,
Woord van onze
digitale
de secretaris
heer Marc De
Bruyne.communicatie,
de heer Dieter Gezels
Beste schuttersvrienden,
Geachte lezers en lezeressen van dit weekblad,
Met veel plezier stel ik u de nieuwe Schuttersgids voor.
Wat maanden en zelfs jaren geleden begon als een ambitieus,
Ermisschien
werd mij gevraagd
door
deissectorafgevaardigden
om zeker in
onhaalbaar
idee,
nu werkelijkheid geworden.
deze editie van de schuttersgids op te roepen om het
Onze schuttersmaatschappijen en leden een digitaal platform
inschrijvingsgeld voor de ploegen die ingeschreven zijn op het
aanbieden waarop ze volledig gratis schietingen kunnen
sectorkampioenschap in orde te maken.
publiceren en die ook altijd en overal kunnen raadplegen.
Wij vragen met aandrang zo snel mogelijk aan deze financiële
Vele mensen spendeerden achter de schermen uren aan
tegemoetkoming te voldoen.
voorbereiden en vergaderen om dit doel te kunnen bereiken.
Onze voorzitter, secretaris-generaal
en alle
leden
van
hetalle
bestuur
hopendie
jullie
in grote
Daarom
mijnandere
grootste
dank
aan
vrijwilligers
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getale te mogen verwelkomen op
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Merksplas.
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unicum zalnadeeen
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Toegegeven,
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door
ditClaus
teamen
nog
steeds
heel harddie
gewerkt
het
de vervanger
van “het witte
boekje”We
voorstellen.
om eerst
het gewenste
serviceniveau
te bereiken.
kunnen dus gerust stellen dat binnen de
KNBBW een nieuwe mijlpaal bereikt is.
Na uitgave van de eerste editie “De Schuttersgids” hebben wij erg veel positieve reacties
De digitalisering is ingezet, wat in de huidige maatschappij nodig is.
gekregen vanuit de schutterswereld.
We zijn ons er van bewust dat deze nieuwe Schuttersgids voor heel wat mensen een
Eveneens waren er tal van opbouwende opmerkingen waar ik grotendeels rekening heb
aanpassing zal zijn.
kunnen mee houden, zoals bijvoorbeeld het noteren van de dag bij elke datum op de
Toch zijn we er van overtuigd dat dit met de nodige begeleiding geen onoverkoombare
kalender.
hindernis zal zijn.
In de toekomst zullen wij nog verder bouwen aan de website en hopen wij dat nog meer
We geloven steevast dat we met deze aanpak een eigentijdse en moderne look kunnen
mensen hun weg vinden naar www.knbbw.be.
geven aan onze traditionele sport en dat we op deze manier de toekomst van het
Graag
wil ik toch enkele
metwip
jullie
delen:verzekeren.
handboogschieten
op decijfers
staande
kunnen
De afgelopen 30 dagen bezochten 5161 mensen onze website, waarvan 1649 unieke
We zullen ook onze website verder blijven uitbouwen, zodat we op een transparante en
bezoekers.
directe wijze met onze maatschappijen kunnen communiceren.
Er werden 474 zoekopdrachten uitgevoerd en de gemiddelde bezoeker blijft 4,5 minuten op
Verder hopen we van ons digitaal platform een werktool te maken die aan alle noden
onze site, wat enorm lang is.
voorziet.
Wist
u dat
er maatschappijen
al 894 schietingen
gepubliceerd
tot op
Ik nodig
alle
en werden
schutters
daarom uit om
hiervandaag?
op een constructieve manier
aan mee te werken.
Het is een zeer ambitieus project maar toch hebben wij het gevoel dat we de juiste richting
hebben
gekozen.
Met sportieve
groeten,
De reacties vanuit de schutterswereld zijn enorm positief.
Marc De Bruyne
Daar doen we het voor!
Nationaal Voorzitter
Ik wens jullie allen een prettige schuttersweek.
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Voorwoord van SAVE
onze THE
nationaal
DATE voorzitter,
de heer
Marc
De 2018
Bruyne.
SEIZOEN
KNBBW
Beste schuttersvrienden,
veel plezier stelte
ik Merksplas
u de nieuwe
voor.
Zaterdag 10 maart –Met
Congresschieting
deSchuttersgids
Kunstvrienden
Wat maanden en zelfs jaren geleden begon als een ambitieus,
Zondag
18 maart
– Congresidee,
te Merksplas
misschien
onhaalbaar
is nu werkelijkheid geworden.
Zaterdag 31 maart – Aanstellingsschieting secretaris dig. Com. Dieter Gezels
Onze schuttersmaatschappijen en leden een digitaal platform
waarop te
ze Overmere
volledig gratis
schietingen kunnen
Zaterdag 28 aprilaanbieden
- Jeugdschieting
Sint-Sebastiaan
publiceren en die ook altijd en overal kunnen raadplegen.
Maandag 30 april – Aanstellingsschieting secretaris verslaggever Eric Van Neste
Vele mensen spendeerden achter de schermen uren aan
Zaterdag 5 meivoorbereiden
– Jeugdschieting
te Stadenom
Sint-Sebastiaan
en vergaderen
dit doel te kunnen bereiken.
Daarom mijn grootste dank aan alle vrijwilligers die hier
Vrijdag 11 mei – Jeugdschieting te Terneuzen de Westerschelde
belangeloos aan hebben meegewerkt.
Zondag 13 mei – Nationale keizerschieting te Menen Sint-Joris
Toegegeven, na een moeizame start, wordt er door dit team nog steeds heel hard gewerkt
Maandag
21 mei
– Jeugdschieting
te Gent
Ware stellen
Vrienden
om het gewenste
serviceniveau
te bereiken.
We kunnen
dus gerust
dat binnen de
KNBBW
een26
nieuwe
bereikt is.
Zaterdag
mei –mijlpaal
Aanstellingsschieting
afgevaardigde sector 3 Raf De Vleeschouwer
De digitalisering is ingezet, wat in de huidige maatschappij nodig is.
zaterdag 2 juni – Aanstellingsschieting afgevaardigde sector 3 Raf De Schamphelaere
We zijn ons er van bewust dat deze nieuwe Schuttersgids voor heel wat mensen een
aanpassing zal zijn.
Zaterdag 30 juni – Jeugdschieting te Koersel Onderstal
Toch zijn we er van overtuigd dat dit met de nodige begeleiding geen onoverkoombare
Zaterdag 28 juli – Jeugdschieting te Heist aan Zee Duinengalm
hindernis zal zijn.
Zaterdagdat
4 augustus
– Jeugdschieting
te Zelzate
We geloven steevast
we met deze
aanpak een eigentijdse
enSint-Sebastiaan
moderne look kunnen
geven aan onze traditionele sport en dat we op deze manier de toekomst van het
Zaterdag 11 augustus – Jeugdschieting te Roeselare Sint-Sebastiaan
handboogschieten op de staande wip kunnen verzekeren.
Zaterdag 18 augustus – Europees Kampioenschap jeugd te Lumbres Frankrijk
We zullen ook onze website verder blijven uitbouwen, zodat we op een transparante en
19 onze
augustus
– Europeeskunnen
Kampioenschap
seniors te Lumbres Frankrijk
directeZondag
wijze met
maatschappijen
communiceren.
Verder
hopen
we van ons
digitaal platform
een werktool
te maken die aan
alle noden
Zaterdag
25 augustus
– Belgisch
Kampioenschap
- Koningschieting
jeugd
te Gent W VR
voorziet.
Zondag 2 september – Sectorale afkampingen
Ik nodig alle maatschappijen en schutters daarom uit om hier op een constructieve manier
aan mee te
werken.16 september – Belgisch Kampioenschap seniors te Zedelgem
Zondag
Met sportieve groeten,
Marc De Bruyne
Nationaal Voorzitter
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Schuttersmaatschappij “K.M. De Kunstvrienden”
Molenzijde 143
2330 Merksplas
www.boogschieten-merksplas.be
dekunstvrienden@boogschieten-merksplas.be
Emiel Lambregts: 0495/776864
André Lambregts: 0496/874790

Het begon allemaal in het jaar 1882, toen enkele inwoners onzer gemeente en meer in het bijzonder
inwoners van de Kolonie en het aanpalende gehucht Molenzijde het gedacht opvatten een maatschappij
op te richten. Spoedig kreeg die gedachte vaste vorm, en op 25 januari 1883 werd maatschappij De
Kunstvrienden definitief gesticht, met als kenspreuk "Vermaak na Arbeid".
In 1883 mocht nog terecht gesproken worden over de barre en dorre Kempen. Waar nu overal mooie
huizen staan, was toen niets te zien dan bos en heide. 0ok hier op de Molenzijde stonden slechts een
paar huizen. De Kolonie was een massaal gebouwencomplex, met voor die tijd schone en goede huizen.
Voeg daarbij dat de wegen zeer slecht waren en de verbindingen moeilijk, dan zult U begrijpen dat de
mensen hier werkelijk afgezonderd leefden en van alle geestelijke ontspanning verstoken waren. Men
mag dan ook gerust stellen dat het stichten van onze maatschappij beantwoordde aan een werkelijke
noodzakelijkheid. Van in het begin werden een toon- en toneelafdeling opgericht. De herhalingen en
opvoeringen gingen door in een of andere herberg. Spoedig werd besloten een eigen lokaal te bouwen.
We schrijven 1893. De toenmalige en tevens eerste voorzitter van de maatschappij, George Lambert,
stelde een perceel grond ter beschikking op de Molenzijde, palend aan de Kolonie. Een lening ten
bedrage van 10.000 Bef werd aangegaan, materialen werden hiermee aangekocht en onze leden zetten
zich aan het werk, ondersteund door betaalde vaklui. De leden vaklieden hielpen met metsen en
timmeren, de anderen hielpen waar ze konden. En zo werd met eigen krachten en middelen
harmoniezaal De Kunstvrienden tot stand gebracht.
Dat de geschiedenis van onze wipmaatschappij nauw verbonden is met die van de muziekmaatschappij
“De Kunstvrienden” blijk uit de gevonden documenten in het archief van de maatschappij. Enkel
bestuursleden van de wipmaatschappij waren ook bestuursleden van de muziekmaatschappij. Wanneer
juist de wipmaatschappij opgericht is een gok, wel weten we dat ze schoten onder de naam “De Ware
Vrienden” en vermoedelijk ontstaan zijn omstreeks 1895-1898. In de archieven is een oude kasboek
teruggevonden dat begint in 1901. “De Ware Vrienden waren actief tot in 1914. Toen brak de eerste
wereldoorlog uit en alles viel stil op 29 februari 1920. Toen is de maatschappij ontbonden en werd het
saldo geschonken aan een noodlijdende familie.

De Kunstvrienden omstreeks 1960

KNBBW
In 1922 bekwam de maatschappij het statuut van Vereniging Zonder Winstoogmerk. In datzelfde jaar
werd de grond waarop de zaal was gebouwd officieel overgedragen door de familie Lambert. Tot op
heden is de harmoniezaal en aanpalende tuin nog steeds eigendom van de maatschappij. In 1930, het
jaar van het eeuwfeest van België, werd de maatschappij benoemd tot Koninklijke Maatschappij.
Het doel van de maatschappij werd omschreven als “het aanleren en beoefenen onder hare leden der
toon- en toneelkunde teneinde een nuttig en aangenaam tijdverdrijf te bezorgen” . Op 12 maart 1926
werd in de schoot van de maatschappij “De Kunstvrienden” terug een wipafdeling opgericht. De
stichtingsakte werd opgesteld en neergeschreven en telde 17 artikelen. De afdeling werd bestuurd door
een wipmeester, een schrijver en een commissaris, die de aanvaarding van nieuwe leden moest
voorleggen aan het algemeen bestuur.

De Stichtingsakte
Ook tijdens de 2de wereldoorlog werd de club ontbonden en is terug heropgestart op 1 mei 1946 met toen
15 leden. In 1972 is het jaar dat de maatschappij is aangesloten bij de KNBBW.

Inschrijvingsbewijs van 1972

SCHUTTERSGIDS
Omstreeks 1978 werd er nieuwe muitwippen geplaatst op het terrein van De Kunstvrienden, dit gezet
door verschillende vrijwilligers van de maatschappij. Na 35 jaar dienst werden deze vervangen in 2013
door 2 vrijstaande muitwippen waardoor de toekomst van onze club nog voor vele jaren verzekerd is.

Daar de club graag de handen uit de mouwen steken bewijzen de verschillende inrichtingen voor de
KNBBW:
-

1993 Inrichting jeugdfinale en koningschieting van de jeugd
1998 Inrichting jeugdfinale en koningschieting van de jeugd
2010 Inrichting Nationale Keizerschieting KNBBW
2012 Inrichting jeugdfinale en koningschieting van de jeugd
2018 95ste Nationaal Congres KNBBW

Samen met de harmonie De Kunstvrienden willen de schutters ook blijven inversteren in de toekomst, in
2018 word er een groots bouwproject opgezet. Er word een nieuwe aanbouw geplaatst met een
vernieuwde inkom, sanitaire blok, keuken en terras. Dit alles om de bloeiende vereniging van 350 leden
nog een mooie toekomst te geven.
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Koninklijke Nationale Bond der Belgische Wipschutters V.Z.W.
Fédération Royale Nationale des Archers Belges A.S.B.L.
Met medewerking van: DE GEMEENTE MERKSPLAS, VLAS & DE K.N.B.B.W
Avec la collaboration de: LA COMMUNE MERKSPLAS, VLAS & LE F.R.N.A.B.

Mevrouwen, Mijne Heren, Waarde Collega’s,
Wij hebben de eer en het genoegen U uit te nodigen tot het 95e NATIONAAL CONGRES van de
K.N.B.B.W., dat plaats heeft te MERKSPLAS op zondag 18 maart 2018.
De aangesloten maatschappijen worden verzocht zich te doen vertegenwoordigen met vlag en/of
breuk. De maatschappijen die vertegenwoordigd zijn, zullen tijdens de optocht een premie ontvangen
van 5 EUR voor vlag en/of breuk.
De agenda is als volgt :
8.30 u.: Samenkomst aan Sporthal Hofeind - Hofeinde 9, 2330 Merksplas.
8.45 u.: Vorming van de stoet langs de Sporthal Hofeind.
9.00 u.: Start van de stoet.
9.30 u.: Bloemenhulde aan het Monument der Gesneuvelden - Calvarieberg op de begraafplaats.
10.00 u.: Receptie in GC De Marckt, Markt 1 te Merksplas.
11.00 u.: Aanvang van het Congres in Sporthal Hofeind, Hofeinde 9.
A. Opening door de Voorzitter, Marc De Bruyne.
B.1 Jaarverslag 2017 Seniors - Officiële overhandiging van de Challenge “KONING ALBERT I”.
Prijzen en geschenken aan de Nationale Kampioenen door secretaris-verslaggever
Eric Van Neste.
B.2 Jaarverslag 2017 Jeugd - Overhandigen van de prijzen aan de kampioenen door de
Jeugdvoorzitter Marc Goedertier.
C. Kasverslag 2017 van de Schatbewaarder, Maria Van den Heuvel.
D. Verzekeringen 2017 VLAS/BELFIUS door de Secretaris Verzekeringen Georges Pareyn
E. Toelichting Schuttersgids door Secretaris Digitale Communicatie Dieter Gezels.
F. Programma 2018: Officiële schietingen - Prijskampen - Bondschietingen - Europese
Kampioenschappen - toelichting wijzigingen reglement door de Secretaris-Generaal Bram Uvyn.
G. Aanduiding Congres 2019 & 2020.
H. Loting Bondschietingen.
I. Sluiting door de Voorzitter.
Punten op de agenda niet vermeld worden niet besproken.
14.00 u.: Feestmaal in Sporthal Hofeind - Hofeinde 9, 2330 Merksplas.

Scampi met lookroom - Seizoenssoep - Varkenshaasje met peperroomsaus, warme groenten en
kroketten - Dame Blanche - Plat en bruiswater, rode en witte wijn - Koffie en thee bij het dessert.
Menu:

Prijs: 50,00 EUR inclusief wijnen en drank tot en met de koffie (dienst en BTW inbegrepen).
INSCHRIJVINGEN vóór 3 maart 2018 - op rekening BE74 0636 3554 1207 op naam van
Merksplas De Kunstvrienden met mededeling “uw maatschappij + sector + aantal personen.
Zonder voorafgaande inschrijving, kan men aan het feestmaal niet deelnemen.
Voor verdere inlichtingen verwijzen wij naar het officieel orgaan “De Schuttersgids” en onze website
www.knbbw.be.
In afwachting, bieden wij U, Mevrouwen en Mijne Heren, onze oprechte en genegen groeten aan.
Namens het Bondsbestuur:
Secretaris-Generaal,
Bram UVYN
Potaardeberg 75
B-9820 MERELBEKE

De Voorzitter,
Marc DE BRUYNE
Wilgenpark 2
B-9290 OVERMERE

Mesdames, Messieurs, Chers Confrères,
Nous avons l’honneur et le plaisir de vous inviter au 95e CONGRES NATIONAL de F.R.N.A.B. qui
aura lieu à MERKSPLAS, dimanche le 18 mars 2018.
Les sociétés fédérées sont priées de se faire représenter avec leurs drapeau et/ou collier. Les sociétés
représentées, recevront une prime de 5 EUR qui sera remise pendant le défilé.
Ordre du jour:
8h30 : Réunion au centre des sports Hofeind - Hofeinde 9, 2330 Merksplas.
8h45 : Formation du cortège à coté du centre des sports.
9h00 : Départ du cortège.
9h30 : Hommage fleuri au Monument des Anciens Combattants au cimetière, Calvarieberg.
10h00 : Réception offerte dans GC De Marckt, Markt 1 à Merksplas.
11h00 : Début du Congrès dans le centre des sports Hofeind, Hofeinde 9.
A. Ouverture par le Président, Marc De Bruyne.
B.1 Rapport annuel 2017 Seniors - Remise officielle du Challenge “ROI ALBERT I”.
Prix et cadeaux aux Champions Nationaux et Vainqueurs par le Secrétaire-Rapporteur
Eric Van Neste.
B.2 Rapport annuel 2017 des Jeunes. Prix et cadeaux aux Champions et Vainqueurs par le Président de la
Jeunesse Marc Goedertier.
C. Rapport de caisse 2017 du Trésorier, Maria Van den Heuvel.
D. Assurances 2017 VLAS/BELFIUS par le Secrétaire Assurances Georges Pareyn
E. Explication “Schuttersgids” par le Secrétaire Communications Digitale Dieter Gezels.
F. Programme 2018: Tirs officiels - Concours - Tirs fédéraux - Championnat Européen explications des changements du règlement par le Secrétaire-Général Bram Uvyn.
G. Indication du Congrès 2019-2020.
H. Tirage au sort des tirs fédéraux
I. Levée de la séance par le Président.
Les points ne figurant pas à l’ordre du jour, ne seront pas discutés.
14h00: Banquet dans le centre des sports Hofeind - Hofeinde 9, 2330 Merksplas.
Menu: Scampi avec une sauce crémeux à ail - Soupe de la saison - Filetpuur du porc avec sauce au poivren

des légumes chaud et des croquettes - Dame Blanche - L’eau plat et pétillante, du vin rouge et blanc - Du
café et du thé avec le dessert.
Prix: 50 EUR vins et boissons inclus jusqu’à le café (service et TVA inclus).
INSCRIPTIONS avant le 3 mars 2018 sur compte BE74 0636 3554 1207 au nom de Merksplas
De Kunstvrienden avec communication de “votre société + secteur + nombres des personnes”.
Sans inscription, il sera impossible d’assister au banquet.

Pour les communications ultérieures voit l’organe officiel “De Schuttersgids” et le website
www.knbbw.be.
Nous vous prions, Mesdames, Messieurs, d’agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs.
Pour le Comité Fédéral:
Secrétaire-Général,
Bram UVYN
Potaardeberg 75
B-9820 MERELBEKE

Le Président,
Marc DE BRUYNE
Wilgenpark 2
B-9290 OVERMERE
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