
ed. 15 1 NOV  -  23 NOV 2018 Afgiftekantoor GeNT X 
Tweewekelijks tijdschrift P923295 

OFFICIEEL ORGAAN VAN DE KONINKLIJKE NATIONALE BOND DER BELGISCHE WIPSCHUTTERS

ORGANE OFFICIEL DE LA FEDERATION ROYALE NATIONALE DES ARCHERS BELGES

Schietingen van
Les tirs de  

1e jaar
1iere année  

All rights reserved © Schuttersgids - www.knbbw.be
V.U. Offsetdrukkerij De Sonville, Molendreef 23, 9920 Lovendegem

KNBBW
SCHUTTERSGIDS

PB- PP 
BELGIE(N) - BELGIQUE

bpost



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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DE MAATSCHAPPELIJKE BIJDRAGE EN  

BONDSKAARTEN VOOR 2019. 
 

Maatschappelijke bijdrage of lidgeld 2019 
 

De maatschappelijke bijdrage of het lidgeld voor de clubs voor 2019 blijft gelijk 
op 70 euro indien deze betaald is voor 15 december 2018. Na 15 december 
wordt het lidgeld 80 euro.  

Mogen wij aan de zaakgelastigden van de maatschappijen vragen om dit bedrag 
over te schrijven in een aparte overschrijving en met duidelijke vermelding 
van de volledige naam van jullie maatschappij in de mededeling. We merken 
immers dat de houder van de rekening niet altijd even duidelijk is vandaar de 
vermelding van de naam van jullie club in de mededeling van de overschrijving. 

 De betaling mag worden gedaan t.a.v. de schatbewaarder van de KNBBW (M. 
Van den Heuvel – Kattespoel 69, 2340 Beerse) op rekening BE86 0682 0022 
0050 – BIC GKCC BEBB 

 

Clubs die de maatschappelijke bijdrage niet betalen voor 1 januari, zullen geen 
toegang hebben om hun schietingen gratis in te lassen in de schuttersgids, zullen 
niet meer in de bondslijsten worden vermeld en kunnen bijgevolg geen 
aanspraak maken op eender welke officiële schieting georganiseerd door de 
KNBBW.  

Eind november worden alle accounts om in te loggen in de website even offline 
gehaald om achteraf opnieuw te activeren van zodra de maatschappelijke 
bijdrage voor 2019 is betaald.  

 

Bondskaarten 2019 
 

De bondskaarten dienen ook betaald te worden aan de schatbewaarder in een 
afzonderlijke overschrijving als deze van de maatschappelijke bijdrage.  

Vermeld hierbij in de mededeling van de overschrijving de volgende gegevens: 

- De volledige naam van uw maatschappij 
- Het totaal aantal gewenste bondskaarten (er hoeft geen onderscheid meer 

worden gemaakt tussen seniors en jeugdschutters). 
De prijs per kaart bedraagt 13 euro, verzekering en deelname aan het 
sectorkampioenschap inbegrepen.  
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In 2019 zullen de bondskaarten opnieuw verdeeld worden via VLAS op basis van 
ingave in het internet leden administratiesysteem (ILA). Deze zullen worden 
opgestuurd van zodra de leden in het ILA zijn ingegeven. 

 

In functie van de opmaak van de bondskaarten maar vooral ook 
verzekeringstechnisch, vragen wij de maatschappijen zo snel mogelijk de 
bondskaarten te betalen en de leden te verlengen/toe te voegen in het ILA-
systeem vanaf begin januari. Om technische redenen eigen aan het online 
programma, kan het aantal betaalde bondskaarten pas vanaf 1 januari worden 
toegevoegd. De KNBBW zal dit zo snel als mogelijk in orde brengen zodat jullie 
ook de leden vanaf begin januari kunnen inputten.  

 

Bijkomende bondskaarten en duplicaten 
 

Wanneer blijkt dat de club aan het begin van het seizoen te weinig bondskaarten 
heeft aangevraagd, kunnen bijkomende kaarten aangevraagd worden aan 
dezelfde prijs van 13 euro.  

Duplicaten kunnen ALLEEN bij de schatbewaarder via storting op de rekening 
zoals hierboven vermeld. Bij de hoofdafgevaardigde zullen dus GEEN bijkomende 
bondskaarten meer kunnen/mogen betaald worden! 

De kostprijs van een duplicaat blijft 7,5 euro en deze kunnen ook bij de 
schatbewaarder worden aangevraagd.  

 

Wij rekenen op een goede medewerking. 

 

Bram Uvyn        Marc De Bruyne  

Secretaris Generaal        Nationaal Voorzitter.  
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LA COTISATION ET  
LES CARTES FEDERALES POUR 2019 

 

La cotisation du 2019 
 

La cotisation pour les sociétés pour l'année 2019 reste à € 70, si celle est payée 
avant le 15 décembre 2018. Après le 15 décembre la cotisation deviendra € 80. 
Peut-on demander aux fondées de pouvoirs des sociétés de nous transférer ce 
montant par virement à part avec en communication le nom clair et complet 
de votre société. 
Puisqu'on a remarqué que le titulaire du compte n'est pas toujours si clair, nous 
vous demandons de bien spécifier le nom de votre société dans la 
communication du virement. 
Veuillez faire le paiement à l'attention du trésorier de la FRNAB  
(M. Van den Heuvel – Kattespoel 69, 2340 Beerse) sur le compte bancaire 
BE86 0682 0022 0050 – BIC GKCC BEBB. 

Les sociétés qui n'ont pas payé leur cotisation avant le premier janvier; n'auront 
plus la possibilité de publier leurs tirs publics, ne seront pas mentionnées dans la 
liste de la fédération et par conséquent elles ne peuvent plus réclamer aucun tir 
officiel organisé par la FRNAB. 
À la fin du mois de novembre, tous les accounts pour connecter au site web de la 
FRNAB seront désactivés pour être réactivés dès que la cotisation pour 2019 est 
payée. 

Cartes fédérales 2019 
 

Aussi les cartes fédérales doivent être payées au trésorier, veuillez bien faire 
attention que vous le feriez avec un virement à part de celui pour la 
cotisation. 
Mentionnez dans la communication de celui-ci les données suivantes: 

- Le nom complet de votre société 
- Le nombre des cartes fédérales désirées (il n'est plus besoin de faire une 

différence entre les seniors et les jeunes). 

Le prix d'une carte est 13 euros; assurance et participation au championnat du 
secteur inclus. 

En 2019, les cartes fédérales seront de nouveau distribuées par VLAS, 
basé sur l'encodage dans le système numérique d'administration des membres 
(nommé ILA). Celles seront envoyées dès que les membres sont encodés dans le 
système ILA. 

En fonction de la rédaction des cartes fédérales, mais surtout au niveau 
d'assurance; nous demandons les sociétés de payer les cartes fédérales, ainsi de 
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prolonger l'appartenance ou d'ajouter des membres dans le système ILA dès que 
possible et ça à partir de début de janvier. 
Pour des raisons techniques, qui sont propre au système numérique, le nombre 
des cartes fédérales payées ne peut être ajouté qu'à partir de début de janvier. 
La FRNAB remettra cela au plus vite, pour que vous aussi puissez encoder les 
membres au début du mois de janvier. 

Cartes fédérales supplémentaires et doubles 
 

Quand il parait au début de saison, que le club n'a pas demandé assez des cartes 
fédérales; des cartes supplémentaires peuvent être demandées au même prix de 
13 euros. 
Cela n'est que possible chez le trésorier via virement sur le compte bancaire 
nommé en dessus. 
Il n'y aurait plus la possibilité de payer AUCUNE carte supplémentaire chez le 
chef de secteur! 
Le prix d'un double reste 7,5 euros et peut aussi être obtenu chez le trésorier. 

Pour une bonne collaboration, 

Bram Uvyn 
Sécrétaire Général 

Marc De Bruyne 
Président National 
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de votre société. 
Puisqu'on a remarqué que le titulaire du compte n'est pas toujours si clair, nous 
vous demandons de bien spécifier le nom de votre société dans la 
communication du virement. 
Veuillez faire le paiement à l'attention du trésorier de la FRNAB  
(M. Van den Heuvel – Kattespoel 69, 2340 Beerse) sur le compte bancaire 
BE86 0682 0022 0050 – BIC GKCC BEBB. 

Les sociétés qui n'ont pas payé leur cotisation avant le premier janvier; n'auront 
plus la possibilité de publier leurs tirs publics, ne seront pas mentionnées dans la 
liste de la fédération et par conséquent elles ne peuvent plus réclamer aucun tir 
officiel organisé par la FRNAB. 
À la fin du mois de novembre, tous les accounts pour connecter au site web de la 
FRNAB seront désactivés pour être réactivés dès que la cotisation pour 2019 est 
payée. 

Cartes fédérales 2019 
 

Aussi les cartes fédérales doivent être payées au trésorier, veuillez bien faire 
attention que vous le feriez avec un virement à part de celui pour la 
cotisation. 
Mentionnez dans la communication de celui-ci les données suivantes: 

- Le nom complet de votre société 
- Le nombre des cartes fédérales désirées (il n'est plus besoin de faire une 

différence entre les seniors et les jeunes). 

Le prix d'une carte est 13 euros; assurance et participation au championnat du 
secteur inclus. 

En 2019, les cartes fédérales seront de nouveau distribuées par VLAS, 
basé sur l'encodage dans le système numérique d'administration des membres 
(nommé ILA). Celles seront envoyées dès que les membres sont encodés dans le 
système ILA. 

En fonction de la rédaction des cartes fédérales, mais surtout au niveau 
d'assurance; nous demandons les sociétés de payer les cartes fédérales, ainsi de 
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prolonger l'appartenance ou d'ajouter des membres dans le système ILA dès que 
possible et ça à partir de début de janvier. 
Pour des raisons techniques, qui sont propre au système numérique, le nombre 
des cartes fédérales payées ne peut être ajouté qu'à partir de début de janvier. 
La FRNAB remettra cela au plus vite, pour que vous aussi puissez encoder les 
membres au début du mois de janvier. 

Cartes fédérales supplémentaires et doubles 
 

Quand il parait au début de saison, que le club n'a pas demandé assez des cartes 
fédérales; des cartes supplémentaires peuvent être demandées au même prix de 
13 euros. 
Cela n'est que possible chez le trésorier via virement sur le compte bancaire 
nommé en dessus. 
Il n'y aurait plus la possibilité de payer AUCUNE carte supplémentaire chez le 
chef de secteur! 
Le prix d'un double reste 7,5 euros et peut aussi être obtenu chez le trésorier. 

Pour une bonne collaboration, 

Bram Uvyn 
Sécrétaire Général 

Marc De Bruyne 
Président National 
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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 

 

 

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

OFFICIEL DE LA FEDERATION ROYALE NATIONALE DES ARCHERS BELGES

Weekblad, 1 November 2018

NOV
13

VERGADERING VLAS JEUGD+

EVENEMENTEN NOV 01, 2018 TOT NOV 23, 2018

SCHIETINGEN NOV 01, 2018 TOT NOV 23, 2018

DO 
NOV 

01

11U30 - 
16U00

BEERZEL-DORP VERJAARDAGSCHIETING GEERT VERCAMMEN MET €160 GRATIS

WIP 1: 2 Hoge 12 - 4 Zijden 9 - 4 Kallen 6 - 30 Kleine Vogels 3 - 20 Kleine Vogels 3   Grat is Mee Verlot

WIP 2: 2 Hoge 12 - 4 Zijden 9 - 4 Kallen 6 - 30 Kleine Vogels 3 - 20 Kleine Vogels 3   Grat is Mee Verlot

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

Diepestraat, 2580 Beerzel BE, 0494394257

DO 
NOV 

01

13.30 - 
17.30

MELSELE SINT SEBASTIAAN

Allerheiligen Schiet ing Op 3 Wippen Konijnen Kalkoenf ilet , Keurhanen En Kippenbillen Schiet ing

WIP 1: 2 Hoge Kalkoenf ilet+ 6 Euro - 4 Zijden Kalkoenf ilet+ 2 Euro - 4 Kallen Kalkoenf ilet  - 6 Kleine Vogels

Kippebillen - 15 Kleine Vogels 3.5 Euro - 15 Primes Kalkoenf ilet

WIP 2: 2 Hoge 11 Euro - 4 Zijden 8 Euro - 4 Kallen 5 Euro - 6 Kleine Vogels Kip - 30 Kleine Vogels 3.5 Euro

WIP 3: 2 Hoge Konijn - 4 Zijden Konijn - 4 Kallen Konijn - 15 Kleine Vogels 3.5 - 6 Kleine Vogels Kip - 5 Primes Konijn -

10 Primes Keurhaan

Inleg Volw 12 Euro - Terug 3.5 Euro - Inleg Jeugd 6 Euro - Berekend Op 60 Schutters - Opmerkingen Vlees Vervalt

Op Laatste Afgeschoten Geldvogel Iedereen Van Harte Welkom!!!!!

Sportcentrum, 9120 Melsele BE, 0498 19 26 34

DO PUURS BESCHRIJFSCHIETING – ALLERHEILIGENSCHIETING
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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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NOV 
01

13U30 - 
17U30

WIP 1: 2 Hoge Konijn + 2,5 Euro - 4 Zijden Konijn - 4 Kallen Konijn - 26 Kleine Vogels 3 Euro - 10 Primes Konijn

 Laatste Ronde Komt De Wip Vol Met Bloemkolen (Grat is N.V.)

WIP 2: 2 Hoge 12 Euro - 4 Zijden 8 Euro - 4 Kallen 6 Euro - 36 Kleine Vogels 3 Euro  Laatste Ronde Komt De Wip Vol

Met Bloemkolen (Grat is N.V.)

Inleg Volw 7 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 3,5 Euro - Berekend Op 52 Schutters - Opmerkingen Jeugdschutters

Tot 9 Jaar Schieten Grat is Mee En Betalen Halve Inleg Wanneer Ze Een Vogel Schieten.

Kaardijkstraat 22, 2870 Ruisbroek (Antw.) BE, 03 288 13 10

DO 
NOV 

01

13 - 
18

BRAKEL DE WARE VRIENDEN GROTE WINTERSCHIETING

100 Kleine Vogels Zijn Vleespaketten, Enveloppes Met Verschillende Paketten Rundsvlees En Varkensvlees. Boven

Het Getal Komen Er 2 Vogels Van 3 Euro Per Schutter.  

WIP 1: 1 Hoge 1,5 Kg Entrecote - 1 Hoge 1kg Chateubriand - 2 Zijden 1kg Rosbief - 2 Zijden 1 Kg Steak Eerste Keus

- 2 Kallen 1kg Rundsstoofvlees 2 Kallen 1 Kg Filet  Kotelet  - 50 Kleine Vogels 0,5 Kg Vlees

WIP 2: 1 Hoge 1,5 Kg Entrecote - 1 Hoge 1kg Rosbief - 2 Zijden 1kg Rosbief - 2 Zijden 1 Kg Steak Eerste Keus - 2

Kallen 1 Kg Filet  Kotelet  2 Kallen 1 Kg Filet  Kotelet  - 50 Kleine Vogels 0,5 Kg Vlees

Inleg Volw 8 Euro - Terug 3 Euro - Berekend Op 54 Schutters - Opmerkingen 5 Uur Schieten

Jagersstraat 64A, 9660 Brakel BE, Dieter 0473/82.25.75

DO 
NOV 

01

13U00 -
17U00

BASSEVELDE-BESCHRIJF-PARELHOEN+GELD (GRATIS VERREKEND IN HET BESCHRIJF)

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

Parelhoen - 6 Primes 1 Brood Grat is

WIP 2: - 2 Hoge €12 - 4 Zijden €9 - 4 Kallen 7 - 35 Kleine Vogels €3 - 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

VR 
NOV 

02

19U30 -
23U30

BESCHRIJFSCHIETING IMMER VOORUIT

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

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

Inleg Volw 7 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 4 Euro - Berekend Op 52 Schutters - Opmerkingen 80 Euro Grat is

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

VR 
NOV 

02

13:00 - 
17:00

VLEES EN BESCHRIJFSCHIETING KGSS DUDZELE 300€ GRATIS

WIP 1: 1 Hoge Kalkoen Dij + 5€ - 1 Hoge Kalkoen Dij + 5€ - 2 Zijden Kalkoen Dij + 2€ - 2 Zijden Kalkoen Dij + 2€ - 2

Kallen Kalkoen Dij 2 Kallen Kalkoen Dij - 30 Kleine Vogels Kalkoen Dij - 30 Primes Braadkip 1,3Kg Grat is  3+4 Top 5€

Grat is

WIP 2: 1 Hoge 10€ - 1 Hoge 10€ - 2 Zijden 7€ - 2 Zijden 7€ - 2 Kallen 5€ 2 Kallen 5€ - 4 0 Kleine Vogels 3€ - 30 Primes

3€ Grat is  3+4 Top 5€ Grat is

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

Schutters +1 Vogel 3€ / Wip/ Schutter Jeugdschutters T.E.M 14 Jaar 3,5€ Jeugdschutters - 10 Jaar Grat is

Stokerij 9, 8380 Dudzele BE, 0473921390
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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 

 

 

VR 
NOV 

02

13U00 -
+/-

17U00

BIEFSTUK SCHIETING SINT-JORIS ONDERSTAL
 

WIP 1: 1 Hoge 10€+ 4 Biefstuk - 1 Hoge 10€ - 2 Zijden 6€+3 Biefstuk - 2 Zijden 6€ - 2 Kallen 4€+ 2 Biefstuk 2 Kallen

4€ - 30 Kleine Vogels 2,5€ - 30 Primes 1 Biefstuk

WIP 2: 1 Hoge 10€+ 4 Biefstuk - 1 Hoge 10€ - 2 Zijden 6€+3 Biefstuk - 2 Zijden 6€ - 2 Kallen 4€+ 2 Biefstuk 2 Kallen

4€ - 30 Kleine Vogels 2,5€ - 30 Primes 1 Biefstuk

WIP 3: 2 Hoge 10€ - 4 Zijden 6€ - 4 Kallen 4€ - 30 Kleine Vogels 2,5€ - 50 Primes Kip

Inleg Volw 9 Euro - Terug 2,5 Euro - Berekend Op 50 Schutters - Opmerkingen Jeugd: Bij Afschieten 1ste Vogel Per

Wip In Leveren Plaat je Of Betalen Van 2,5€

Valentijnstraat 22, 3582 Koersel BE, 0495885844

ZA 
NOV 

03

14U30 -
18U30

BESCHRIJFSCHIETING IMMER VOORUIT

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

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

Inleg Volw 7 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 4 Euro - Berekend Op 52 Schutters - Opmerkingen 80 Euro Grat is

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

ZA 
NOV 

03

12U00 -
17U00

PRACHTIGE HERDENKINGSCHIETING VIC VAN BRUYSSEL MET ONGEVEER 450 EURO GRATIS

WIP 1: 2 Hoge 12 Euro - 4 Zijden 9 Euro - 4 Kallen 6 Euro - 40 Kleine Vogels 4 Euro - 10 Primes Herdenkingsglas

T.W.V. 6 Euro - 10 Primes Geschenkenpakket T.W.V. Minstens 6 Euro

WIP 2: 2 Hoge 12 Euro - 4 Zijden 9 Euro - 4 Kallen 6 Euro - 40 Kleine Vogels 4 Euro - 10 Primes Herdenkingsglas

T.W.V. 6 Euro - 10 Primes Geschenkenpakket T.W.V. Minstens 6 Euro

WIP 3: 2 Hoge 12 Euro - 4 Zijden 9 Euro - 4 Kallen 6 Euro - 40 Kleine Vogels 4 Euro - 10 Primes Herdenkingsglas

T.W.V. 6 Euro - 10 Primes Geschenkenpakket T.W.V. Minstens 6 Euro

Inleg Volw 10,5 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 5 Euro - Berekend Op 56 Schutters - Opmerkingen Jeugdschutters

T.E.M. 9 Jaar Schieten Grat is En Leggen In Bij Het Afschieten Van Een Vogel

Eg. De Blockstraat, 2880 Bornem BE, 0485 67 21 43

ZA 
NOV 

03

14U30 -
18U30

IMMER VOORUIT BESCHRIJFSCHIETING

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

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

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

ZA 
NOV 

03

13:00 - 

SINT JANSTEEN (PALING-KALKOEN-KEURHAAN-KIP)

WIP 1: 2 Hoge Kalkoenf ilet  2 Kg. - 4 Zijden Kalkoenf ilet  1 Kg. + 3 Euro - 4 Kallen Klakoenf ilet  1 Kg. - 15 Kleine Vogels

Kalkoenf ilet  1 Kg. - 12 Kleine Vogels 4 Euro

WIP 2: 2 Hoge Paling 1 Kg. + 2,50 Euro - 4 Zijden Paling 1 Kg. - 4 Kallen Paling 1 Kg. - 15 Kleine Vogels Paling 1 Kg. -



SCHUTTERSGIDS
 

All rights reserved © Schuttersgids www.knbbw.be 

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

 
Beste schuttersvrienden,  

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

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

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

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

Met sportieve groeten,  

Marc De Bruyne  

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

 
Beste schuttersvrienden,  

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

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

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

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

Met sportieve groeten,  

Marc De Bruyne  

Nationaal Voorzitter 

 

 

17:00 12 Kleine Vogels 4 Euro

WIP 3: 2 Hoge Keurhaan - 2 Zijden Keurhaan - 2 Zijden Kippenbillen - 2 Kallen Keurhaan 2 Kallen Kippenbillen - 35

Kleine Vogels Kippenbillen  DERDE WIP GEHEEL GRATIS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Inleg Volw 12 Euro - Terug 4 Euro - Inleg Jeugd 6 Euro - Berekend Op 65 Schutters - Opmerkingen Een Lot ing: Eerst

Paling, Dan Kalkoen, Dan Keurhaan, Dan Geld En Dan Kip.

Wilhelminastraat 74 A, 0031630145876 0031622215071

ZA 
NOV 

03

14U30 -
18U30

GALMAARDEN WT TERREIN TOREN GENVAL – REUZE KALKOEN EN KIP SCHIETING ONGEVEER 150€
GRATIS

   

WIP 1: 2 Hoge Kalkoen/Dindon - 4 Zijden Kalkoen/Dindon - 4 Kallen 1 Kip - 30 Kleine Vogels 1 Kip - 6 Primes

Kalkoen/Dindon - 10 Primes Surprise  Kippen Ongeveer 1,2kg - Poulets 1.2 Kg Kalkoenen Dindon Ongeveer 2.8kg

WIP 2: 2 Hoge Kalkoen - 4 Zijden Kalkoen - 4 Kallen 1 Kip - 30 Kleine Vogels 1 Kip - 6 Primes Kalkoen/Dindon - 10

Primes Surprise  Kippen Ongeveer 1,2kg - Poulets 1.2kg Kalkoenen 2.8kg - Dindon 2.8kg

Inleg Volw 8 Euro - Terug 6 Euro - Berekend Op 60 Schutters - Opmerkingen Lot ing Eerst Kalkoen, Kip, Geld Tirage

Au Sort , Dindon, Poulet, Argent

Toren Genval, 0477 75 36 72

ZA 
NOV 

03

13U - 
17U

LOTENHULLE KONIJNEN EN VARKENSGEBRAAD

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

15 Primes Varkensgebraad  Lot ing Vlees Eerst Dan Geld

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

15 Primes Varkensgebraad  Lot ing Vlees Eerst Dan Geld

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

Breestraat 1, 9880 Lotenhulle BE, 0477/228677

ZO 
NOV 

04

14U30 -
18U30

BESCHRIJFSCHIETING IMMER VOORUIT

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

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

Inleg Volw 7 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 4 Euro - Berekend Op 52 Schutters - Opmerkingen 80 Euro Grat is

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

ZO 
NOV 

04

13.00 - 
17.00

KEURHANEN EN VLEESSCHIETING GAVERE SS

VLEES- EN KEURHANENSCHIETING OP 2 STAANDE WIPPEN HERDENKING AAN MOETJE, FREDDY, J.P. EN

JOHAN IEDERE SCHUTTER GRATIS 1 GEWONE CONSUMPTIE GRATIS VERREKEND IN BESCHRIJF

WIP 1: 2 Hoge 2 KEURHANEN EN 3€ - 4 Zijden 2 KEURHANEN - 4 Kallen 1 KEURHAAN EN 2€ - 30 Kleine Vogels 1

KEURHAAN - 20 Kleine Vogels 3€ - 6 Primes FLES BIER 75CL  3DE EN 4DE HOGE: 1 KEURHAAN 5DE HOGE: 1 KG

GEBRAAD

WIP 2: 2 Hoge 3 KG GEBRAAD EN 3€ - 4 Zijden 2 KG GEBRAAD EN 2€ - 4 Kallen 1 KG GEBRAAD EN 1€ - 30 Kleine

Vogels 1 KG GEBRAAD - 20 Kleine Vogels 3€ - 6 Primes FLES BIER 75CL  3DE EN 4DE HOGE: 1 KEURHAAN 5DE

HOGE: 1 KG GEBRAAD
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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 

 

 

Inleg Volw 8 Euro - Inleg Jeugd 4 Euro - Berekend Op 60 Schutters - Opmerkingen TERUG: EERST KEURHAAN DAN

GEBRAAD DAN GELD MET DANK AAN BVBA LIKOVIN DIT IS ONZE LAATSTE SCHIETING VAN HET SEIZOEN.

DANK AAN ALLE SCHUTTERS DIE ONS BEZOCHT HEBBEN.

Sportdreef, 9890 Gavere BE, 0496307876

ZO 
NOV 

04

? - 
?

BESCHRIJFSCHIETING BAARDEGEM

Opwijkstraat 10, 9310 Baardegem BE, Guido

ZO 
NOV 

04

13U00 -
18U00

MERKSPLAS HULDESCHIETING JEF LAMBREGTS

Huldeschiet ing Op 2 Wippen Met Grat is In Het Beschrijf  Jef Lambregts 40 Jaar Secretaris

WIP 1: 2 Hoge 10 Euro + 5 Euro Grat is - 1 Hoge In Het Spel 15 Euro - 4 Zijden 7 Euro + 5 Euro Grat is - 2 Zijden In Het

Spel 13 Euro - 4 Kallen 4 Euro + 5 Euro Grat is - 2 Kallen In Het Spel 9 Euro - 30 Kleine Vogels 3 Euro - 10 Primes 5

Euro Grat is  Na Lot ing Vanaf 3de Ronde Hoogspel In De Latten 3de Hoge € 15,-

WIP 2: 2 Hoge 10 Euro + 5 Euro Grat is - 1 Hoge In Het Spel 15 Euro - 4 Zijden 7 Euro + 5 Euro Grat is - 2 Zijden In Het

Spel 13 Euro - 4 Kallen 4 Euro + 5 Euro Grat is - 2 Kallen In Het Spel 9 Euro - 30 Kleine Vogels 3 Euro - 10 Primes 5

Euro Grat is  Na Lot ing Vanaf 3de Ronde Hoogspel In De Latten 3de Hoge € 15,-

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

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

ZO 
NOV 

04

13 - 
17

CLUB IRCHONWELZ : TIR À 7800 ATH (ESPLANADE) 4/11/18

ATH Esplanade Rue DEFACQZ À 7800 ATH Dimanche 4 Novembre 2018 À 10 H Et À 13 H Pour Les 25 Ans De

Sociétaire À Irchonwelz De Jean Noël °°°°°°°° A 10 H, Jusque 12h30 : Tir Aux 7 Panaches 50 € Grat is Et Mises À 2,50

€ °°°°°°° Repas À Commander À Jean Noël Au 0499 / 173960 Rata 

Esplanade, Rue DEFACQZ, 7800 ATH BE, 0472 750797

ZO 
NOV 

04

13:00 - 
17:00

PALING- KIP- EN VLEESSCHIETING ZUIDDORPE

Paling, Kippen- En Vleesschiet ing Te Zuiddorpe Op 3 Wippen. Derde Wip Kippen GRATIS!!!

WIP 1: 2 Hoge Paling - 4 Zijden Paling - 4 Kallen Paling - 10 Kleine Vogels Paling - 20 Kleine Vogels €4,-

WIP 2: 2 Hoge Saté Ca 1 Kg - 4 Zijden Saté Ca 3/4 Kg - 4 Kallen Saté Ca 1/2 Kg - 15 Kleine Vogels Gehakt - 15

Kleine Vogels Stoofvlees

WIP 3: 2 Hoge Kip - 4 Zijden Kip - 4 Kallen Kip - 30 Kleine Vogels K8ekembillen  3e Wip Grat is! Grat is Wordt Niet

Verloot. Leeg=Leeg.

Inleg Volw 11 Euro - Terug 4 Euro - Inleg Jeugd 5 Euro - Berekend Op 65 Schutters - Opmerkingen Paling, Kippen En

Vleesschiet ing Te Zuiddorpe Op 3 Wippen. Derde Wip Grat is. Grat is Wordt Niet Verloot.

Sint Katrijnstraat 22, 4574PZ Zuiddorpe (NL), +31628904111
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Voorwoord van onze nationaal voorzitter, 
de heer Marc De Bruyne. 

 
Beste schuttersvrienden,  

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

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

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

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

Met sportieve groeten,  

Marc De Bruyne  

Nationaal Voorzitter 
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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 
NOV 

04

13.00 - 
17

BAARDEGEM DE VONCKISTEN

Zondag  4  NOVEMBER Shiet ing Voor KALKOENDIJEN En  PARELHOENEN Met  100 Euro Grat is Verrekend In Het

Beschrijf

WIP 1: 2 Hoge Kalkoendij + 5 Euro - 4 Zijden Kalkoendij + 2 Euro - 4 Kallen Kalkoendij - 10 Kleine Vogels Parelhoen -

25 Kleine Vogels 3 Euro - 5 Primes Taart

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

Inleg Volw 7 Euro - Terug 3.00 Euro - Inleg Jeugd 4 Euro - Berekend Op 56 Schutters

Opwijkstraat 10, 9310 Baardegem BE, 0476283282 0475516238

MA 
NOV 

05

14U30 -
18U30

BESCHRIJFSCHIETING IMMER VOORUIT

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

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

Inleg Volw 7 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 4 Euro - Berekend Op 52 Schutters - Opmerkingen 80 Euro Grat is

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

MA 
NOV 

05

13.00 - 
17.00

LOCHRISTI ST.SEBASTIAAN – 5/11/2018 – SCHIETING MET 90€ GRATIS

WIP 1: 2 Hoge 10,00€ - 4 Zijden 7,00€ - 4 Kallen 5,00€ - 30 Kleine Vogels 3,00€ - 15 Primes 3,00€

WIP 2: 2 Hoge 10,00€ - 4 Zijden 7,00€ - 4 Kallen 5,00€ - 30 Kleine Vogels 3,00€ - 15 Primes 3,00€

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

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

WO 
NOV 

07

14U30 -
18U30

BESCHRIJFSCHIETING IMMER VOORUIT

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

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

Inleg Volw 7 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 4 Euro - Berekend Op 52 Schutters - Opmerkingen 80 Euro Grat is

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

WO 
NOV 

07

13U00 -
17U00

BESCHRIJFSCHIETING MERENDREE SINT-SEBASTIAAN

SCHIETING VOOR KEURHANEN Met 75 Euro Grat is

WIP 1: 2 Hoge Keurhaan + 5 € - 4 Zijden Keurhaan + 3 € - 4 Kallen Keurhaan + 1 € - 36 Kleine Vogels 3 € - 12 Primes

Keurhaan

Inleg Volw 6 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 3 Euro - Berekend Op 32 Schutters

Dopershoek 8, 9850 Nevele BE, 0479932275

DO 
NOV 

08

... - 

INGOOIGEM VRIJ GEEN SCHIETING

STAAT VERKEERD IN HET 'WITTE BOEKJE'

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

 

 

...

VR 
NOV 

09

19U30 -
23U30

BESCHRIJFSCHIETING IMMER VOORUIT

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

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

Inleg Volw 7 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 4 Euro - Berekend Op 52 Schutters - Opmerkingen 80 Euro Grat is

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

ZA 
NOV 

10

13U30 - 
17U30

VEURNE 1STE WINTERSCHIETING AANVANG 13U30

Inleg Volw 7 Euro - Opmerkingen WELKOM

Noordstraat 138, 8630 Veurne BE, 0471252153

ZA 
NOV 

10

14U30 -
18U30

BESCHRIJFSCHIETING IMMER VOORUIT

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

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

Inleg Volw 7 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 4 Euro - Berekend Op 52 Schutters - Opmerkingen 80 Euro Grat is

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

ZA 
NOV 

10

13:00 - 
17:00

SINT JANSTEEN (PALING-KALKOEN-KEURHAAN-KIP)

WIP 1: 2 Hoge Kalkoenf ilet  2kg. - 4 Zijden Kalkoenf ilet  1 Kg + 3 Euro - 4 Kallen Kalkoenf ilet  1 Kg. - 15 Kleine Vogels

Kalkoenf ilet  1 Kg. - 12 Kleine Vogels 4 Euro

WIP 2: 2 Hoge Paling 1 Kg. + 2,50 Euro - 4 Zijden Paling 1 Kg - 4 Kallen Paling 1 Kg. - 15 Kleine Vogels Paling 1 Kg. -

12 Kleine Vogels 4 Euro

WIP 3: 2 Hoge Keurhaan - 2 Zijden Keurhaan - 2 Zijden Kippenbillen - 2 Kallen Keurhaan 2 Kallen Kippenbillen - 35

Kleine Vogels Kippenbillen  DERDE WIP VOLLEDIG GRATIS !!!!!!!!!!!!!!

Inleg Volw 12 Euro - Terug 4 Euro - Inleg Jeugd 6 Euro - Berekend Op 65 Schutters - Opmerkingen Verlot ing: Eerst

Paling, Dan Kalkoen, Dan Keurhaan, Dan Geld En Dan Kippenbillen.

Wilhelminastraat 74A, 0031622215071 0031619571379

ZA 
NOV 

10

13.00 - 
BB

SCHRIEK-BUITENSCHIETING-120€ GRATIS

Schiet ing Op 4 Wippen

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

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

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

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

Inleg Volw 14 Euro - Terug 3 Euro - Berekend Op 50 Schutters

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

 

 

ZA 
NOV 

10

13.00 - 
17.00

KVH OUDENAARDE

Inleg Volw 7 Euro - Opmerkingen Puntenschiet ing . Vanaf 40 Schutters Op 2 Wippen

Spei, 9700 Oudenaarde BE, 0468218123

ZO 
NOV 

11

14U30 -
18U30

BESCHRIJFSCHIETING IMMER VOORUIT

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

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

Inleg Volw 7 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 4 Euro - Berekend Op 52 Schutters - Opmerkingen 80 Euro Grat is

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

ZO 
NOV 

11

13U - 
18 U

JAARLIJKSE KALKOEN EN KEURHANENSCHIETING DUISBURG

WIP 1: 1 Hoge Kalkoen - 2 Hoge 15euro - 2 Zijden Kalkoen - 2 Zijden 10 Euro - 2 Kallen Kalkoen 2 Kallen 7 Euro - 25

Kleine Vogels Keurhanen - 5 Primes Kalkoen  Kalkoenen En Keurhanen Vervallen Op De Laatste Afgeschoten

Geldvogels,Het Vlees Is Van Verse Kwaliteit  Kalkoenen 3 Kg,Keurhanen 1.800 Kg

WIP 2: 1 Hoge Kalkoen - 2 Hoge 15 Euro  - 2 Zijden Kalkoen - 2 Zijden 10 Euro - 2 Kallen Kalkoen 2 Kallen 7 Euro - 25

Kleine Vogels Keurhanen - 5 Primes Kalkoen  Het Bestuur Dankt Alle Schutters Dieons Hebben Bezocht Tijdens Het

Seizoen 2018.

Inleg Volw 9 Euro - Terug 4 Euro - Berekend Op 52 Schutters

Schoonenboomstraat, 3080 Duisburg BE, Ludwig 0475711035

ZO 
NOV 

11

13U00 -
17U00

GEITELING BERINGEN VLEESSCHIETING.

         

WIP 1: 1 Hoge Vleespakketten T.W.V. ± € 12 - 1 Hoge € 10 - 2 Zijden Vleespakketten T.W.V. ± € 9 - 2 Zijden € 6 - 2

Kallen Vleespakketten T.W.V. ± € 6 2 Kallen € 4 - 30 Kleine Vogels Vleespakket T.W.V. ± € 3

WIP 2: 1 Hoge Gevogelte Pakket T.W.V.±€ 12 - 1 Hoge € 10 - 2 Zijden Gevogelte Pakket T.W.V.±€ 9 - 2 Zijden € 6 - 2

Kallen Gevogelte Pakket T.W.V.±€ 6 2 Kallen € 4 - 30 Kleine Vogels Gevogelte Pakket T.W.V.±€ 3

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

Pieter Bruegelstraat 86, 3580 Beringen BE, 0496/99 15 96

ZO 
NOV 

11

13 - 
BB

SCHELLE-PINOKKIO

Provinciale Stnwg 59, 2627 Schelle BE, 0487539592-Gerard
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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 
NOV 

12

14U30 -
18U30

BESCHRIJFSCHIETING IMMER VOORUIT

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

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

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

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

WO 
NOV 

14

14U30 -
18U30

BESCHRIJFSCHIETING IMMER VOORUIT

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

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

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

WO 
NOV 

14

13U00 -
17U00

LOCHRISTI ST SEBASTIAAN – 14/11/2018 – VERJAARDAGSSCHIETING GEGEVEN DOOR DIRK MATTHIJS
(VOORZITTER & INSCHRIJVER) & PATRICK VAN DAMME (UITBATER RESTAURANT DE ZOETE ZONDE
MUNTE MET 250,00€ GRATIS VERREKEND IN HET BESCHRIJF – VERLICHTE STAND

WIP 1: 2 Hoge 12,00€ - 4 Zijden 9,00€ - 4 Kallen 7,00€ - 30 Kleine Vogels 3,00€ - 30 Primes 4,00€

WIP 2: 2 Hoge 12,00€ - 4 Zijden 9,00€ - 4 Kallen 7,00€ - 30 Kleine Vogels 3,00€ - 30 Primes 4,00€

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

Bestuur En De Leden Danken Alle Schutters Die Ons Het Voorbije Jaar Hebben Bezocht.

Bosdreef 57, 9080 Lochrist i BE, Dirk Matthijs +32 0496 507 916

VR 
NOV 

16

19U30 -
23U30

IMMER VOORUIT BESCHRIJF

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

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

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

ZA 
NOV 

17

14U30 -
18U30

IMMER VOORUIT BESCHRIJF

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

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

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

ZA 
NOV 

17

13:00 - 
17:00

SINT JANSTEEN (PALING-KALKOEN-KEURHAAN-KIP)

WIP 1: 2 Hoge Kalkoenf ilet  2 Kg. - 4 Zijden Kalkoenf ilet  1 Kg. + 3 Euro - 4 Kallen Kalkoenf ilet  1 Kg. - 15 Kleine Vogels

Kalkoenf ilet  1 Kg. - 12 Kleine Vogels 4 Euro

WIP 2: 2 Hoge Paling 1 Kg. + 2,50 Euro - 4 Zijden Paling 1 Kg. - 4 Kallen Paling 1 Kg. - 15 Kleine Vogels Paling 1 Kg. -

12 Kleine Vogels 4 Euro

WIP 3: 2 Hoge Keurhaan - 2 Z ijden Keurhaan - 2 Zijden Kippenbillen - 2 Kallen Keurhaan 2 Kallen Kippenbillen - 35



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 

 

 

Kleine Vogels Kippenbillen  DERDE WIP VOLLEDIG GRATIS !!!!!!!!!!!!!!!

Inleg Volw 12 Euro - Terug 4 Euro - Inleg Jeugd 6 Euro - Berekend Op 65 Schutters - Opmerkingen Verlot ing: 1

Lot ing: Eerst Paling, Dan Kalkoen, Dan Keurhaan, Dan Geld En Dan Kippenbillen.

Wilhelminastraat 74A, 0031622215071 0031619571379

ZA 
NOV 

17

14U30 -
18U30

KHG WILLEM-TEL SCHIETING OP TWEE WIPPEN

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

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

Van Langenhovestraat Z/N, 9200 Dendermonde BE, 0473380656

ZA 
NOV 

17

10U00 -
12U30

KHG ST GILLIS WILLEM-TELL – 7 HOGE

Hoge 7p – Zijde 6p – Kal 5p – Hoek 4p Punten Beide Wippen Worden Samengeteld, Bij Gelijke Punten Meeste

Hoogvogels Wint Twee Af, Twee Bij – Hoge Alt ijd Ingevuld Inleg Volledig Verdeeld Onder Afgeschoten Vogels + 50€

Extra

Inleg Volw 5 Euro - Inleg Jeugd 5 Euro

Van Langenhovestraat Z/N, 9200 Dendermonde BE, 0473380656

ZO 
NOV 

18

14U30 -
18U30

IMMER VOORUIT BESCHRIJFSCHIETING

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

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

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

ZO 
NOV 

18

13U00 -
17U00

BESCHRIJF GENT WARE VRIENDEN

Leebeekstraat 2, 9052 Zwijnaarde BE, 0487/518775

WO 
NOV 

21

14U30 -
18U30

IMMER VOORUIT BESCHRIJFSCHIETING

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

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

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

VR IMMER VOORUIT BESCHRIJFSCHIETING

Kleine Vogels Kippenbillen  DERDE WIP VOLLEDIG GRATIS !!!!!!!!!!!!!!!

Inleg Volw 12 Euro - Terug 4 Euro - Inleg Jeugd 6 Euro - Berekend Op 65 Schutters - Opmerkingen Verlot ing: 1

Lot ing: Eerst Paling, Dan Kalkoen, Dan Keurhaan, Dan Geld En Dan Kippenbillen.

Wilhelminastraat 74A, 0031622215071 0031619571379

ZA 
NOV 

17

14U30 -
18U30

KHG WILLEM-TEL SCHIETING OP TWEE WIPPEN

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

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

Van Langenhovestraat Z/N, 9200 Dendermonde BE, 0473380656

ZA 
NOV 

17

10U00 -
12U30

KHG ST GILLIS WILLEM-TELL – 7 HOGE

Hoge 7p – Zijde 6p – Kal 5p – Hoek 4p Punten Beide Wippen Worden Samengeteld, Bij Gelijke Punten Meeste

Hoogvogels Wint Twee Af, Twee Bij – Hoge Alt ijd Ingevuld Inleg Volledig Verdeeld Onder Afgeschoten Vogels + 50€

Extra

Inleg Volw 5 Euro - Inleg Jeugd 5 Euro

Van Langenhovestraat Z/N, 9200 Dendermonde BE, 0473380656

ZO 
NOV 

18

14U30 -
18U30

IMMER VOORUIT BESCHRIJFSCHIETING

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

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

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

ZO 
NOV 

18

13U00 -
17U00

BESCHRIJF GENT WARE VRIENDEN

Leebeekstraat 2, 9052 Zwijnaarde BE, 0487/518775

WO 
NOV 

21

14U30 -
18U30

IMMER VOORUIT BESCHRIJFSCHIETING

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

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

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

VR IMMER VOORUIT BESCHRIJFSCHIETING

NOV 
23

19U30 -
23U30

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

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

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