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

 
Beste schuttersvrienden,  

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

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

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

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

Met sportieve groeten,  

Marc De Bruyne  

Nationaal Voorzitter 
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Beste schuttersvrienden, 

 

Ik mocht enkele telefoontjes ontvangen van jullie met de vraag waarom de schuttersgids 
deze week niet in de bus zat. De uitleg is heel simpel, ik heb een week te weinig gepubliceerd 
van de schietingen, waarvoor mijn oprechte excuses. De schuttersgids werd dus 
zondagavond 23/06/2019 samengesteld, wordt morgenvroeg gedrukt en zal vanaf woensdag 
26/6/2019 in jullie brievenbus zitten. Ik heb het geluk gehad om er reeds enkele nieuwtjes 
van dit weekend in te stoppen zoals de selectie voor het EK 2019 te Paal-Tervant en de net 
binnengekomen tussenstanden van sector 3 te Overmere. Nogmaals mijn excuses en geniet 
van deze lijvige editie. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Dieter Gezels  
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KNBBW 
Verslag van de 89ste Keizerschieting van België en aansluitende 

bondschieting op zondag 2 juni te Kallo-Sas. 
 
Deze dag stond al maanden aangestipt in mijn agenda en vermoedelijk ook bij de heren en 
dames schutters die zich onlangs koning en of koningin hadden geschoten in hun eigen 
schuttersgilde.  
Want op deze dag waren we te gast voor de 89ste Nationale keizerschieting van België te 
Kallo-Sas.  
De voorzitter en bestuursleden hadden samen met de leden van de maatschappij en talrijke 
vrijwilligers hun schuttersstand omgebouwd tot een mooie en aangename locatie om de vele 
schutters te ontvangen.  
De weergoden waren ons gunstig gezind en we hadden dan ook een zeer zonnige warme 
dag. 

Ook dit jaar kunnen we terugblikken op een goed georganiseerde organisatie met 
welgemeende felicitaties aan allen die dit hebben verwezenlijkt en er aan meegewerkt 
hebben. 
Secretaris- generaal Bram Uvyn opende om 9:30 de inschrijving voor de keizerschieting het 
startschot dat de koningen en koninginnen zich konden inschrijven voor de Keizerschieting 
met de uitredende keizer op kop en de Nationaal voorzitter Marc De Bruyne gaf dan ook de 
toelating om de Keizerschieting te starten. 

Dat er sterke deelnemers waren bleek al vlug want de keizersvogel werd al kort na de start 
afgeschoten door sommige deelnemers. 
De uitgenodigde Canadese schutters delegatie met hun koningen die ook aanwezig waren 
stonden versteld van het kunnen van de Belgische deelnemers want de keizersvogel werd al 
kort na de start afgeschoten door sommige deelnemers. 
De meegereisde supporters konden indien ze dit wensten deelnemen aan een blokschieting 
op de andere wippen. 

Bij het afsluiten van de inschrijving om 11:00 hadden zich 106 koningen en koninginnen 
ingeschreven voor deelname aan de keizerschieting. 

Naarmate de wedstrijd vorderde steeg ook de druk en de spanning want de keizersvogel 
werd door twee koningen tweemaal neer gehaald. Dus zou de felbegeerde titel door 
afkamping met de 2 kandidaat keizers gebeuren met als inzet de nationale titel. Dat de stress 
en spanning de deelnemers dan ook parten speelde bleek na de eerste kampronde toen 
geen van beiden er in slaagde de keizersvogel neer te halen. Dus zou een tweede kampronde 
de winnaar hopelijk aanduiden en zo gebeurde het ook de tweede kamper Nico Pyfferoen 
van Sint Gillis Dendermonde WT slaagde erin de keizers vogel af te schieten de en zo 
behaalde hij de fel begeerde titel van Keizer van Belgie 2019 binnen niettegenstaande de 
medekamper Steven Van Bruyssel van Wintam  ook  2x de keizersvogel op een haar na miste. 
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De Nationaal voorzitter Marc De Bruyne leidde dan ook de huldigingplechtigheid. Hij 
bedankte de aanwezige Burgemeester en Schepen van Sport voor hun aanwezigheid en ook 
voor hun medewerking aan deze organisatie. Hij bedankte dan ook alle deelnemers voor de 
deelname en dankte ook de inrichtende maatschappij voor de prachtige organisatie van dit 
evenement.  

De koningen van de Canadese delegatie kregen ook een aandenken voor hun deelname aan 
dit evenement waarvoor ze speciaal waren afgereisd naar ons land.  
Tevens werden ook door beide landen aandenkens uitgereikt en ook aan de inrichtende 
maatschappij Kallo Sas. 
De Voorzitter van de Canadese organisatie sprak dan ook een dankwoord uit voor de 
onvergetelijke gastvrijheid die ze hebben gekregen in de dagen die ze hier waren geweest in 
Belgie en de mooie schutterstanden die ze hadden bezocht met hun delegatie. 

Hij bedankte de KNBBW voor de geschenken en alle aanwezigen van de verschillende 
maatschappijen voor de vriendschap die ze hier hebben mogen ontvangen iets dat ze nooit 
zullen vergeten en bij hun terugkeer naar Canada zeker zullen vertellen aan hun 
schuttersvrienden daar, hoe mooi de schutterssport in Belgie is en georganiseerd wordt. 

De Nationaal voorzitter huldigde Nico Pyfferoen als Keizer van België 2019. Uittredend keizer 
Van Meenen Dirk overhandigde de keizersbreuk aan de nieuwe keizer tijdens de nationale 
hymne “ DeBrabançonne”. Ook de resterende kampers werden in de hulde betrokken en 
kregen een herinneringsaandenken overhandigd. 

Nieuwe afspraak voor de 90 ste Keizerschieting van België te Dendermonde Sint Gillis WT in 
2020 

De overige koningen die er 1maal in slaagden de keizersvogel neer te halen waren: 

Dirk Van Meenen     Kallo Sas 

Linda Verreet  Beerse E.H. 

Glenn Breemeersch  Tilleghem Vrije Archiers 

Marc Vandenbroucke Merendree S.S. 

Sven Heuzel Kramiekschutters 

Keevin Warocquier  Braine Le Chateau 

Angelo Garreyn Woesten S.S. 

Joeri De Weerdt Herstberge  De Vrije Burgers  

Patrick Thire Zwijndrecht S.S. 
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De Bondsprijzen werden geschoten op: 

WIP 1: 

Nr.      Naam                                                         Maatschappij                     Bondskaartnr. 

1) Vandenbranden Guido                                     Tubize S.S.                        5713 

2) Vyncke Alain                                                       KNBBW                             7218 

3) Daevelose Kevin                                                 Zedelgem W.T.                6471 

4) Dossche Sigrid                                                    Kaprijke S.S.                     7813       

5) De Vogelare Jonas                                             Asper S.S.                         21400 

6) Jansens Eddy                                                       Brasschaat D.J.S.S.         12607 

7) Van Breda Jimmy                                               KNBBW                             5235 

8) Van Breda Kevin                                                 Beerse                              66444 

9) Van Der Weyen Johan                                       Merksplas                       79686 

10) Peeters Bart                                                         Paal S.S.                           59746 

WIP 2: 

Nr.      Naam                                                         Maatschappij                     Bondskaartnr 

1) Lietars Pascal                                                     La Louviere                          64685 

2) Vandenbranden Melisa                                   Tubize S.S.                            63580 

3) Wargnies Yves                                                   Havré                                    14264 

4) Bayens Yvonne                                                  Heist Duinengalm               68927 

5) Davelose Kevin                                                  Zedelgem W.T.                      6471 

6) Roegiers Miguel                                                Lotenhulle                            23764 

7) Van Hese Daniel                                                Lokeren                                  8397 

8) Van Driessen Paul                                             Kallo Sas                                 8441 

9) Van Meenen Dirk                                              Kallo Sas                               75382  

10) Van Houdt Bjorn                                                Heusden Hal                        12074 

 

Er waren 26 loten op wip 1 en 2 en nog 31 op wip 3. 
De niet afgehaalde loten worden verdeeld via de afgevaardigden. 

  



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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Een woord van dank voor allen die ervoor gezorgd hebben dat de 89ste Keizerschieting van 
Belgie een succes is geworden  

Aan de maatschappij Kallo-Sas   voor de mooie organisatie. 

Aan alle wipbedienaars en alle medewerkers  

Aan hoofdafgevaardigde Christian Raman en de afgevaardigden van Sector 3  Emiel, Raf, 
Raphael die de keizerschieting en bondschieting in goede banen hebben geleid  

Aan alle andere leden van de KNBBW voor hun bereidwillige medewerking  

En vooral voor u, koningen, koninginnen, sympathisanten en schutters, voor jullie 
aanwezigheid en voor sommigen de verre verplaatsing die jullie hebben gedaan voor 
deelname aan de mooiste individuele wedstrijd van het jaar 2019 te Kallo-Sas.  

 

Eric  Van  Neste 

Secretaris - verslaggever KNBBW 

 

 

Geselecteerden EK 2019 te Tervant 
 

Geachte schutters 

 

Naar jaarlijkse gewoonte publiceren wij de namen van de geselecteerden aan het Europees 
Kampioenschap dat dit jaar doorgaat teTervant (België) op 24 en 25 augustus. Deze schutters 
werden geselecteerd op basis van de kandidaturen die zijn binnengekomen bij de 
hoofdafgevaardigden volgens de procedure vastgelegd in het reglement van de KNBBW. 

Ik wil graag vermelden dat er zoveel mogelijk rekening is gehouden met de 3- en 5-jaarregel 
voor selectie voor de ploeg. In sommige sectoren kunnen wij echter niet voor de volle 100% 
aan deze regel voldoen daar er onvoldoende schriftelijke aanvragen werden gedaan en er 
keuze dient gemaakt te worden uit de inzendingen. Gelieve daarom ook respect te hebben 
voor de selectie die de KNBBW heeft gemaakt. Iedereen heeft immers de kans gehad 
zijn/haar kandidatuur te stellen om in aanmerking te komen. 
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Voorwoord van onze nationaal voorzitter, 
de heer Marc De Bruyne. 
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JEUGD  

Ploegleider: Gilbert Meeuws en Jef Koekelberg 

 

Geselecteerden voor de ploeg 

Bellemans Jordy – Galmaarden Willem Tell 

Vanneste Niels – Kuurne Sint-Katarina 

De Schuyter Niels – Dudzele Eendracht Maakt Macht 

Uvyn Loïc – Gent Ware Vrienden 

Debaere Dennis – Staden Sint-Sebastiaan 

Declerck Thybeau – Heist Duinengalm 

Genouw Arne – Veldegem Sint-Sebastiaan 

Demaerel Joshua – Houtem Sint-Sebastiaan 

Van Meirhaeghe Thibeau – Kluisbergen De Vrije Schutters 

Van Voren Yana – Kaprijke Sint-Sebastiaan 

De Neve Alessio – Bassevelde Sint-Sebastiaan 

Taillaert Thibo – Mariakerke Sint-Sebastiaan 

De Vleeschouwer Lukas – Kallo Vrij en Blij 

De Smedt Xenia – Wichelen Sint-Sebastiaan 

Eeckhoudt Kyani – Wichelen Sint-Sebastiaan 

De Dobbeleer Jendi – Wichelen Sint-Sebastiaan 

Van Loock Milan – Schriek Sint-Jan Baptiste 

Van der Weyen Quinten – Merksplas de Kunstvrienden 

Bellinckx Goran – Heusden Zolder Berkenbos 

Van Bruyssel Eelyas – Wintam Sint-Sebastiaan 

Cleemput Roxanne – Aalst Park 

Rimaux Matteo – Aalst Park 

Marcelis Leslie – Tubize Saint-Sébastien 

Bukenbergs Kobe – Tubize Saint-Sébastien 
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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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Reserve voor de ploeg (eveneens individueel geselecteerd): 

Van Roye Kimberley – Zedelgem Willem Tell 

 

Geselecteerden voor individuele deelname: 

De Schuyter Lars – Dudzele Eendracht Maakt Macht 

Demaerel Timothy – Houtem Sint-Sebastiaan 

Vanneste Lando – Kuurne Sint-Katarina 

Fabry Berthe – Bassevelde Sint-Sebastiaan 

Goedertier Michiel – Gent Ware Vrienden 

Lambregts Warre – Merksplas De Kunstvrienden 

De Winter Dean – Dendermonde Willem Tell 

Verslype Branco – Esen Diksmuide 

Willekens Doriana – Wintam Sint-Sebastiaan 

Van der Weyen Xanthe – Merksplas De Kunstvrienden 

Van den Wijngaert Dean – Wintam Sint-Sebastiaan 

Caubergs Febe – Heusden Hal 

Cornelis Jelbe – Tubize Saint-Sébastien 

Remu Hanne – Aalst Park 

Bellemans Kiano – Galmaarden Willem Tell 

 

SENIORS 

Ploegleider: Maria Van den Heuvel 

 

Geselecteerden voor de ploeg 

Van den Heuvel Maria – KNBBW (ploegleider) 

Pyfferoen Nico – keizer KNBBW 

De Schamphelaere Raf – koning KNBBW 

De Veirman Wouter – Overmere Sint-Sebastiaan (organisator congres) 

Rousseau Pieter – Tubize Saint-Sébastien 
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Voorwoord van onze nationaal voorzitter, 
de heer Marc De Bruyne. 

 
Beste schuttersvrienden,  

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

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

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

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

Met sportieve groeten,  

Marc De Bruyne  

Nationaal Voorzitter 

 

 

 

All rights reserved © Schuttersgids www.knbbw.be 
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Nationaal Voorzitter 
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Steenhout Kris – Londerzeel de Schuttersvrienden 

De Schutter Diana – Rotselaar de Vrede 

Marcelis Linda – Aalst Park 

Danneels Marleen – Dudzele Eendracht Maakt Macht 

Witvrouw Olivier – Veldegem Sint-Sebastiaan 

De Bruyne Sarah – Veurne Sint-Sebastiaan 

Vandaele Daniel – Heist Duinengalm 

Kuypers Carlo – Merendree Willem Tell 

Dessein Pol – Doornzele Willem Tell 

Gelaude Beny – Zeveneken Sint-Sebastiaan 

Dossche Sigrid – Kaprijke Sint-Sebastiaan 

Van Landeghem Marc – Haasdonk Sint-Sebastiaan 

Staes Emiel – Haasdonk Sint-Jacobus 

Auman Dirk – Wetteren ten Ede 

Adriaens Erwin – Wichelen Sint-Sebastiaan 

Aerts Gerard – Paal Sint-Pieter Tervant 

Van Bruyssel Marie-Lou – Putte de Eendracht 

De Block Roel – Lint De Duvels 

Deferme Jimmy – Korspel Onderstal 

 

Reserves per sector voor de ploeg (eveneens individueel geselecteerd) 

Heuzel Sven – Meenzel Kiezegem Kramiekschutters 

Vanderjeugd Katleen – Roeselare Sint-Sebastiaan 

Van Imschoot Ignace – Mariakerke Sint-Sebastiaan 

De Block Eric – Dendermonde Willem Tell  

Docx Jan – Schriek Sint-Jan Baptiste 
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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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Geselecteerden voor individuele deelname: 

Marcelis Guy – Tubize Saint-Sébastien 

Vandenbranden Melissa – Tubize Saint-Sébastien 

Cleemput Inge – Londerzeel de Schuttersvrienden 

Van Buggenhout Dimitri – Londerzeel de Schuttersvrienden 

Willems Lena – Meenzel Kiezegem Kramiekschutters 

Deknop Robin – Aalst Park 

Huysegoms Steven – Aalst Park 

Van Riet Ludwig – Aalst Park 

Bruynooghe Natalie – Dudzele Eendracht Maakt Macht 

Naert Pascal – Staden Sint-Sebastiaan 

Sweertvaegher Wouter – Boezinge Sint-Joris 

Van Roye Djordy – Zedelgem Willem Tell 

Verslype Peter – Esen Diksmuide 

Vanneste Davy – Kuurne Sint-Katarina 

Vervacke Danny – Heestert Sint-Sebastiaan 

De Muynck Filip – Bissegem Sint-Sebastiaan 

Van Voren Jerry – Kaprijke Sint-Sebastiaan 

Heirwegh Kenny – Zeveneken Sint-Sebastiaan  

Goedertier Davy – Gent Ware Vrienden 

De Meyer Bruno – Bassevelde Sint-Sebastiaan 

De Schrijver Jeroen – Asper Sint-Sebastiaan 

Allonsius Andy – Kaprijke Sint-Sebastiaan 

De Vuyst Hubert – Bassevelde Sint-Sebastiaan 

Van Denderen Judith – Kaprijke Sint-Sebastiaan 

Staes Daniella – Haasdonk Sint-Jacobus 

Vlassenrood Peter – Stekene Sint-Sebastiaan 

Van Nieuwenhoven Albert – Dendermonde Scheldezonen 

De Dobbeleer Francis – Wichelen Sint-Sebastiaan 
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Voorwoord van onze nationaal voorzitter, 
de heer Marc De Bruyne. 

 
Beste schuttersvrienden,  

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

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

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

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

Met sportieve groeten,  

Marc De Bruyne  

Nationaal Voorzitter 
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Voorwoord van onze nationaal voorzitter, 
de heer Marc De Bruyne. 
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De digitalisering is ingezet, wat in de huidige maatschappij nodig is. 
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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. 
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aan mee te werken.  

Met sportieve groeten,  

Marc De Bruyne  

Nationaal Voorzitter 
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De Vleeschouwer Raf – Kallo Vrij en Blij 

Van der Jeugd Wesley – Dendermonde Willem Tell 

Adam Aaron – Overmere Sint-Sebastiaan 

Van Pottelberg Giovanni – Overmere Sint-Sebastiaan 

Janssens Kathy – Merksplas de Kunstvrienden 

Van Breda Kevin – Beerse Edele Handboog 

Beyens Herwig – Arendonk Sint-Sebastiaan 

Geets Carina – Beringen de Geiteling 

Vercammen Yannick – Beerzel Dorp 

Van den Wijngaert Yvan – Wintam Sint-Sebastiaan 

Bellinckx Nico – Heusden Berkenbos 

Coenen Danny – Heusden Onze Lieve Vrouw 

Debruyne Patrick – KNBBW 

Van Breda Jimmy – KNBBW 

De Bruyne Marc – KNBBW 

 

Ook dit jaar moeten de geselecteerden seniors van de ploeg verplicht deelnemen aan de 
voorafgaande stoet om ons land te vertegenwoordigen. De aanwezigheden zullen worden 
genoteerd voor aanvang van de stoet. Ook de reserven zullen dan moeten aanwezig zijn 
want wie niet aanwezig is wordt onherroepelijk vervangen. Dit is een klein engagement dat 
we vragen van de geselecteerden. Meer info wordt persoonlijk bezorgd! 

Gelieve zeker op tijd aanwezig te zijn bij de inschrijving. Wie te laat is wordt onherroepelijk 
vervangen. De uurregeling vindt u binnenkort in de wipschutter. 

Wij vragen uitdrukkelijk aan alle deelnemers om een verzorgde outfit (slordige kledij wordt 
niet aanvaard!) te dragen, ook bij warm weer. Alle geselecteerde schutters van de ploeg 
krijgen zoals elk jaar een unieke t-shirt (ook de seniors), evenals de individueel geselecteerde 
jeugdschutters.  

 

secretaris generaal     de voorzitter 

secrétaire général      le Président 

Bram Uvyn      Marc De Bruyne 



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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Verslag bondsschieting te Beveren op 11 juni. 
 

Onder een lichtbewolkte hemel konden we 128 schutters verwelkomen verdeeld over 40 pelotons. 
Het bondsbestuur was met 18 leden aanwezig. 

De bondsprijzen werden geschoten door: 

WIP 1: 

1) Uvyn Willy Gent Ware Vrienden 8341 

2) Delannoy Andre Beveren SS 69100 

3) Van Roye Djordy Zedelgem WT 64263 

4) De Bruyn Jennine Beveren SS 9080 

5) Muyshondt Urbain Mollem 28004 

6) Wauters Patrick Lokeren SS 8405 

7) Van Baelen Marina Wintam SS 9844 

8) Docx Jan Schriek  19256 

9) Uvyn Bram KNBBW 8339 

10)Van Loock Greta Schriek 63784 

WIP 2: 

1) Van Durme Alfred Kallo  59706 

2) Bukenbergs Jonny Tubize 9391 

3) De Pauw Celestijn Wintam 9969 

4) De Roover William Vrij en Blij Kallo 26413 

5) Buyl Rosita Wichelen SS 5722 

6) Van Durme Alfred Kallo 59706 

7) Michielsen Frans Kallo 19268 

8) Geirnaert Patrick Doornzele WT 4118 

9) De Schampheleire Raf KNBBW 5721 

10) Wauters Patrick Lokeren 8405 

Bij het einde bleven nog 35 loten over.De afgevaardigden van sector 3 bedanken de mensen van 
Beveren voor het goede verloop van de schieting. 
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Voorwoord van onze nationaal voorzitter, 
de heer Marc De Bruyne. 
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KNBBW een nieuwe mijlpaal bereikt is. 
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Met sportieve groeten,  

Marc De Bruyne  

Nationaal Voorzitter 
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Verslag bondsschieting te Beveren op 11 juni. 
 

Onder een lichtbewolkte hemel konden we 128 schutters verwelkomen verdeeld over 40 pelotons. 
Het bondsbestuur was met 18 leden aanwezig. 

De bondsprijzen werden geschoten door: 

WIP 1: 

1) Uvyn Willy Gent Ware Vrienden 8341 

2) Delannoy Andre Beveren SS 69100 

3) Van Roye Djordy Zedelgem WT 64263 

4) De Bruyn Jennine Beveren SS 9080 

5) Muyshondt Urbain Mollem 28004 

6) Wauters Patrick Lokeren SS 8405 

7) Van Baelen Marina Wintam SS 9844 

8) Docx Jan Schriek  19256 

9) Uvyn Bram KNBBW 8339 

10)Van Loock Greta Schriek 63784 

WIP 2: 

1) Van Durme Alfred Kallo  59706 

2) Bukenbergs Jonny Tubize 9391 

3) De Pauw Celestijn Wintam 9969 

4) De Roover William Vrij en Blij Kallo 26413 

5) Buyl Rosita Wichelen SS 5722 
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Verslag bondsschieting te Lokeren op 18 juni. 
 

Onze tweede bondsschieting op een week tijd mocht 139 schutters verwelkomen verdeeld over 49 
pelotons.Het bondsbestuur was goed vertegenwoordigd met 21 leden. Volgende schutters konden 
een bondsprijs bemachtigen. 

WIP 1: 

1)Clymeulen Gerda Londerzeel 4087 

2)Cornelis Jitske Tubize 74428 

3) Ott Kurt Lokeren  65548 

4) Van Nimmen Raymond Wichelen 000502 

5) Adam Aaron Overmere 62814 

6) Wauters Patrick Lokeren 8405 

7)Jypelaar Tony Merksem 71106 

8) De Block Eric Dendermonde WT 60165 

9) De Bruyn Patrick KNBBW 5415 

10) Van Kampen Linda Lokeren 76705 

WIP 2: 

1)Van Londersele William Aalst Park 72686 

2)Adam Aaron Overmere 62814 

3) Van Driessen Paul Kallo 8441 

4)Baert Marleen Haasdonk SS 28569 

5) De Vleeschouwer Raf KNBBW 67834 

6)Van Durme Alfred Kallo 59706 

7) Heirwegh Robby Lokeren 75356 

8) De Block Eric Sint Gillis Dendermonde 60165  

9) Crois Josef Beerse 5322 

10)Cornelis Rudy Tubize 12394 

Na 6 ronden schieten waren de wippen bijna leeg, nog 9 loten bleven staan. Met dank aan de 
maatschappij van Lokeren voor een perfecte organisatie.De afgevaardigden van sector 3. 
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Voorwoord van onze nationaal voorzitter, 
de heer Marc De Bruyne. 

 
Beste schuttersvrienden,  

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

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

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

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

Met sportieve groeten,  

Marc De Bruyne  

Nationaal Voorzitter 
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Jeugd 
Tussenstand jeugdkampioenschap 
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Voorwoord van onze nationaal voorzitter, 
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Beste schuttersvrienden,  

Met veel plezier stel ik u de nieuwe Schuttersgids voor. 
Wat maanden en zelfs jaren geleden begon als een ambitieus, 
misschien onhaalbaar idee, is nu werkelijkheid geworden. 
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belangeloos aan hebben meegewerkt. 
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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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hindernis zal zijn. 
We geloven steevast dat we met deze aanpak een eigentijdse en moderne look kunnen 
geven aan onze traditionele sport en dat we op deze manier de toekomst van het 
handboogschieten op de staande wip kunnen verzekeren.  

We zullen ook onze website verder blijven uitbouwen, zodat we op een transparante en 
directe wijze met onze maatschappijen kunnen communiceren. 
Verder hopen we van ons digitaal platform een werktool te maken die aan alle noden 
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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 

 

 

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

OFFICIEL DE LA FEDERATION ROYALE NATIONALE DES ARCHERS BELGES

Weekblad, 26 juni 2019

JUL
06

JEUGDKAMPIOENSCHAP HEUSDEN O.L.VROUWGILDE

deelnemers: alle jeugdschutters uit  binnen- en buitenland met of  zonder bondskaart  van knbbw, nbvw of uaanf.
inschrijven tussen 9u30 en 9u50. begin: om 10u. laatste ronde om 13u. er worden maximum 20 ronden geschoten. er
mogen geen ronden ingehaald worden. miniemen en scholieren schieten samen op 1 wip; juniores schieten op andere
wip.. er wordt geschoten in ronden. puntensysteem: scholieren 

EVENEMENTEN JUN 26, 2019 TOT JUL 26, 2019

SCHIETINGEN JUN 26, 2019 TOT JUL 26, 2019

WO 
JUN 
26

14U30 -
18U30

LOCHRISTI SS – BESCHRIJFSCHIETING MET 60 EURO GRATIS

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

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

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

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

WO 
JUN 
26

14UUR -
19UUR

HERDENKINSSCHIEGTING ELS MET 400€ GRATIS KORSPEL

Wipmaatschappij Sint  Antoniusgilde Korspel – Beverlo Pijlstraat 70 3581 Beringen   Herdenkinsschiegt ing Els Op 2

Wippen Met € 400 GRATIS   Woensdag 26 Juni 2019   Wip 1:   2 Hogen €10 + €2 Grat is =    € 12 4 Zijden €6 + €2

Grat is =      € 8 4 Kallen €4 + €2 Grat is =      € 6 30 Herdenkingsvogels Van  € 5 

Inleg Volw 6 Euro - Terug 2,50 Euro - Berekend Op 50 Schutters - Opmerkingen Grat is Wordt Verloot

Vossenhoek 70, 3581 Beverlo BE, 0470827405

WO 
JUN 
26

HEESTERT SS KLOEFKENS EN SOLDATENSCHIETING

WIP 1: 1 Hoge 14 Euro En Soldaat - 1 Hoge 14 Euro En Soldaat - 2 Zijden 8 Euro En Soldaat - 2 Zijden 8 Euro En

Soldaat - 2 Kallen 6 Euro En Soldaat 2 Kallen 6 Euro En Soldaat - 30 Kleine Vogels 3 Euro En Kloef je - 6 Kleine

Vogels 3 Euro En Soldaat je



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

 
Beste schuttersvrienden,  

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

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

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

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

Met sportieve groeten,  

Marc De Bruyne  

Nationaal Voorzitter 
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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 

 

 

14.30H
- 

19.15H

WIP 2: 1 Hoge 14 Euro En Soldaat - 1 Hoge 14 Euro En Soldaat - 2 Zijden 8 Euro En Soldaat - 2 Zijden 8 Euro En

Soldaat - 2 Kallen 6 Euro En Soldaat 2 Kallen 6 Euro En Soldaat - 30 Kleine Vogels 3 Euro En Kloef je - 6 Kleine

Vogels 3 Euro En Soldaat je

Inleg Volw 7 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 3.5 Euro - Berekend Op 56 Schutters

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

DO 
JUN 
27

14U 00
- 

BESTUUR
BESLIST

STEKENE “DE EENDRACHT”

Schiet ing Op Drie Wippen Met 240 € Grat is Ter Gelegenheid Van 50 Jaar Huwelijk Robert   & Cecile Van Goethem-

Snauwaert . De Schiet ing Begint Om 14 Uur Per Wip  : 2 Hoge 12 € 4 Zijvogels 9 € 4 Kallen 7 € Eerste 50 Vogels 4 €

Derde Hoge 10 € Op Wip 2 & 3   6 Hoeken  = 2 Consumptiebonnen Op 

WIP 1: 2 Hoge 12 Euro - 4 Zijden 9 Euro - 4 Kallen 7 Euro - 50 Kleine Vogels 4 Euro  Wip 2 & 3 Idem Wip 1 Op Wip 2

& 3 6 Hoeken 2 Consumptiebonnen

Inleg Volw 11 Euro - Inleg Jeugd 5,5 Euro

Brugstraat 33, 9190 Stekene BE, 0478/74.95.12

VR 
JUN 
28

16:30 - 
20:30

KON. OLV GILDE HEUSDEN-ZOLDER PIRAMIDE SCHIETING

                                          Op Datum Van Vrijdag 28 Juni 2019                                                        HEUSDEN-LIMBURG

                                                           O.L. VROUWGILDE                                                            SCHAAPSWEG 81

                                                    3550 HEUSDEN-ZOLDER                                                     Tel: 011/42.48.74  

                                   Onze Jaarlijkse Piramideschiet ing Op 3  Wippen                                    Wip 1: 

WIP 1: 2 Hoge 10 € - 4 Zijden 6 € - 4 Kallen 4 € - 30 Kleine Vogels 2.50 €

WIP 2: 2 Hoge 10 € - 4 Zijden 6 € - 4 Kallen 4 € - 30 Kleine Vogels 2.50 €

Inleg Volw 9 Euro - Terug 2.50 Euro - Berekend Op 50 Schutters - Opmerkingen Jeugd Tot En Met 16 Jaar Geen

Inleg

Schaapsweg 81, 3550 Heusden (Limb.) BE, 0479219870

VR 
JUN 
28

19:30 - 
23:30

KERMIS/AVONDSCHIETING SINT JANSTEEN

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

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

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

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

Wilhelminastraat 74A, +31 622 215 071

VR 
JUN 
28

19.30 H
- 

23.30 H

EERNEGEM AVONDSCHIETING

Inleg Volw 7 Euro - Inleg Jeugd 4 Euro - Opmerkingen Punten.

Stationsstraat 174, 8480 Eernegem BE, 0472947702
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Voorwoord van onze nationaal voorzitter, 
de heer Marc De Bruyne. 

 
Beste schuttersvrienden,  

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

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

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

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

Met sportieve groeten,  

Marc De Bruyne  

Nationaal Voorzitter 

 

 

ZA 
JUN 
29

14:30 - 
BESTUUR
BESLIST

SECTORKAMPIOENSCHAP TUBIZE – SECTOR 5

8,35 U. Zat. 29 Juni 9,00 U. 9,25 U. Pepingen 9,50 U. Fraternite 10,15 U. Leerbeek 10,40 U. Mollem 11,05 U. Ninove

Conc. 11,30 U. Ninove Conc. 11,55 U. Aalst-Park 12,20 U. Aalst-Park 12,45 U. Aalst-Park 13,10 U. La Legion 13,35 U.

La Legion 14,00 U. Afg.   Joris Rott iers            Freddy Koekelbergh

WIP 1: 2 Hoge € 10 - 4 Zijden € 7 ,5 - 4 Kallen € 5 - 34 Kleine Vogels € 3 - 10 Primes € 3  Voorlaatste Vogel: € 5

Laatste Vogel: € 7

WIP 2: 2 Hoge € 10 - 4 Zijden € 7,5 - 4 Kallen € 5 - 34 Kleine Vogels € 3 - 10 Primes € 3  Voorlaatste Vogel: € 5

Laatste Vogel: € 7

Inleg Volw 7 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 3,5 Euro - Berekend Op 60 Schutters

Chemin Massart , 1480 Tubize BE, 0479925132

ZA 
JUN 
29

15U00 -
19U00

MERENDREE WT AFKAMPING SECTORKAMPIOENSCHAP DAG 3 ( VERVANGING VAN AFGESCHAFT 8-6-19
)

WIP 1: 2 Hoge 10 - 4 Zijden 7 - 4 Kallen 4 - 45 Kleine Vogels 3 - 10 Kleine Vogels 3  10u30 Brakel W.V. 1 - 10u50

Brakel W.V. 2 - 11u10 Gavere SS 1 - 11u30 Gavere SS 2 - 11u55 Gavere SS 3 - 12u20 Gavere SS 4 - 12u40 Gavere

SS 5 - 13u00 Gavere SS 6 - 13u20 Beervelde L.C. 1 - 13u40 Beervelde L.C. 2  Afgevaardigden : Et ienne En Rudy V. D.

Inleg Volw 5 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 5 Euro - Berekend Op 50 Schutters - Opmerkingen Friet  + Stoverij En

Groenten = 12 € Bestellen Voor De Vrijdag Van Betreffende Afkamping Op GSM : 0473 92 04 88 Of Email :

Jan.Deschrijver@Scarlet .Be De 10 Kl. Vogels Zijn Grat is Geschonken Door De KNBBW Per 2 Overschutters 3 Kl.

Vogels Van 3 €

Biezenstraat, 9850 Merendree BE, 0473 92 04 88

ZA 
JUN 
29

15.00 - 
19.00

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

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

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

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

Diepenbeemd (Achter Bemdhal), 2370 Arendonk BE, 0494653781

ZA 
JUN 
29

14H30 -
BESTUUR
BESLIST

ELVERSELE ST. SEBASTIAAN

WIP 1: 2 Hoge 10,00 Euro - 4 Zijden 7,00 Euro - 4 Kallen 5,00 Euro - 30 Kleine Vogels 3,00 Euro  6 Hoeken Grat is

3,00 Euro.

WIP 2: 2 Hoge 10,00 Euro - 4 Zijden 7,00 Euro - 4 Kallen 5,00 Euro - 30 Kleine Vogels 3,00 Euro  6 Hoeken Grat is

3,00 Euro.

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

Wordt Verloot.

Dorpstraat 59, 9140 Elversele BE, 0497/83.69.94

ZA 
JUN 
29

PUTTE ROBIN HOOD

Bredestraat 125, 2580 Putte BE, 0478.273114



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 

 

 

14.00 - 
18.00

ZA 
JUN 
29

14.30 - 
18.30

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

WIP 1:  Puntenschiet ing

WIP 2:  Puntenschiet ing

Inleg Volw 7 Euro - Inleg Jeugd 3,5 Euro - Opmerkingen Vanaf 40 Schutters Op 2 Wippen

Spei, 9700 Oudenaarde BE, 0468218123

ZA 
JUN 
29

14U30 -
BESTUUR
BESLIST

K.H. NEVELE SS.

Beschrijf  Met 68 € Grat is

WIP 1: 2 Hoge 10 € - 4 Zijden 7 € - 4 Kallen 5 € - 60 Kleine Vogels 4 €

Inleg Volw 6 Euro - Berekend Op 40 Schutters

Vaart  Rechts 12a, 9850 Nevele BE, Luc 0476/443598

ZO 
JUN 
30

14U30 -
BESTUUR
BESLIST

LOKEREN

Met € 18 Grat is Per Wip

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

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

Inleg Volw 3,5 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 2 Euro - Berekend Op 54 Schutters - Opmerkingen Per Wip

Verloren Boslaan 1, 9160 Lokeren BE, 0476/740249

ZO 
JUN 
30

14:30 - 
18:30

KERMISSCHIETING SINT JANSTEEN

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

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

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

Inleg Volw 10,50 Euro - Terug 3 Euro - Berekend Op 54 Schutters - Opmerkingen Kermisschiet ing

Wilhelminastraat 74A, 0031630145876

ZO 
JUN 
30

15U00 -
19U00

MERENDREE WT AFKAMPING SECTORKAMPIOENSCHAP DAG 5

10u10 Leupegem SS 10u30 Nukerke SS 3 Ploegen 11u30 Ronse SS 11u55 Oudenaarde SS 12u20 Heurne SS 12u40

Kluisbergen De Vrije 3 Ploegen 13u40 Oudenaarde VH Afgevaardigden Rudy VD. En Rudy F.

Biezenstraat, 9850 Merendree BE, 0473920488
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Voorwoord van onze nationaal voorzitter, 
de heer Marc De Bruyne. 

 
Beste schuttersvrienden,  

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

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

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

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

Met sportieve groeten,  

Marc De Bruyne  

Nationaal Voorzitter 

 

 

ZO 
JUN 
30

14.30 - 
18.30

AALST-PARK

Gewoon Beschrijf !!!!

WIP 1: 2 Hoge 10€ - 4 Zijden 7€ - 4 Kallen 5€ - 36 Kleine Vogels 2.50€

WIP 2: 2 Hoge 10€ - 4 Zijden 7€ - 4 Kallen 5€ - 36 Kleine Vogels 2.50€

WIP 3: 2 Hoge 10€ - 4 Zijden 7€ - 4 Kallen 5€ - 36 Kleine Vogels 2.50€

Inleg Volw 8 Euro - Terug 2.50 Euro - Inleg Jeugd 4 Euro - Berekend Op 60 Schutters

Affligemdreef 171, 9300 Aalst  BE, 0475/383903 Chris

ZO 
JUN 
30

15,00U
- 

19,00U

ASPER SS BESCHRIJFSCHIETING

WIP 1: 2 Hoge 10,00€ - 4 Zijden 7,00€ - 4 Kallen 5,00€ - 30 Kleine Vogels 3,00€ - 20 Primes 3,00€  60,00€ Grat is

Verrekend In Beschrijf

WIP 2: 2 Hoge 10,00€ - 4 Zijden 7,00€ - 4 Kallen 5,00€ - 30 Kleine Vogels 3,00€ - 20 Primes 3,00€

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

Hulstraat, 9890 Asper BE, 0476/882531

ZO 
JUN 
30

08:00 - 
19:00

SECTORKAMPIOENSCHAP SECTOR 1 TE BOEZINGE : DAG 4

Voormiddag: Sectorkampioenschap Zondag 30 Juni Samoy E. & Vyncke A. & Vandaele D. 08u00 Beselare SS 3 Pel

09u00 Izegem SS 1 Pel 09u20 Zedelgem WT 5 Pel 11u00 Eernegem SS 4 Pel 12u20 Heist  Duinengalm 5 Pel

Namiddag: Beschrijf

Diksmuidseweg, 8904 Boezinge BE, 0498112219

ZO 
JUN 
30

14 U - 
18 U

BEERSE EDELE HANDBOOG BESCHRIJFSCHIETING

 Beschrijfschiet ing

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

WIP 2:  Idem Wip 1

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

Jaar Halve Inleg

Rerum Novarumlaan, 2340 Beerse BE, 014614337 0479425128

ZO 
JUN 
30

14 - 
18

KRIEKENSCHIETING TE SCHAARBEEK-GILDE VAN ZONDAG 30 JUNI IS OMWILLE VAN ANDERE
AKTIVITEITEN IN HET JOSAPHATPARK VERPLAATST NAAR ZONDAG 1 SEPTEMBER.

Bericht Aan Alle Schutters: De Kriekenschiet ing Van 30 Juni Is Afgelast Wegens De Fest iviteiten In Het Josaphat

Park. Deze Schiet ing Wordt Verplaatst  En Zal Doorgaan Op Zondag 1 September. Dank Voor Jullie Begrip.

Josaphatpark, 1030 Schaarbe ek BE, 0496369608

ZO 
JUN 
30

MERENDREE WT AFKAMPING SECTORKAMPIOENSCHAP DAG 5

WIP 1: 2 Hoge 10 - 4 Zijden 7 - 4 Kallen 4 - 45 Kleine Vogels 3 - 10 Kleine Vogels 3  10u30 Leupegem SS 1 - 10u50

Nukerke SS 1 - 11u10 Nukerke SS 2 - 11u30 Ronse SS 1 - 11u55 Oudenaarde SS 1 - 12u20 Heurne SS 1 - 12u40

Kluisbergen De Vrije 1 - 13u00 Kluisbergen De Vrije 2 - 13u20 Kluisbergen De Vrije 3 - 13u40 Oudenaarde VH 1 -
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Voorwoord van onze nationaal voorzitter, 
de heer Marc De Bruyne. 

 
Beste schuttersvrienden,  

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

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

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

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

Met sportieve groeten,  

Marc De Bruyne  

Nationaal Voorzitter 
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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 

 

 

15U00 -
19U00

Inleg Volw 5 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 5 Euro - Berekend Op 50 Schutters - Opmerkingen Friet  + Stoverij En

Groenten = 12 € Bestellen Voor De Vrijdag Van Betreffende Afkamping Op GSM : 0473 92 04 88 Of Email :

Jan.Deschrijver@Scarlet .Be De 10 Kl. Vogels Zijn Grat is Geschonken Door De KNBBW Per 2 Overschutters 3 Kl.

Vogels Van 3 €

Biezenstraat, 9850 Merendree BE, 0473 92 04 88

MA 
JUL 
01

14:30 - 
18:30

KERMISSCHIETING SINT JANSTEEN

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

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

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

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

Kermisschiet ing

Wilhelminastraat 74A, 0031630145876

MA 
JUL 
01

14U30 -
18U30

K.G. WETTEREN ST. SEB.

Verlofschiet ing Op 1 Muitwip Met 100 Euro Grat is

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

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

2 Vogels Van € 3 Erbij.

Schuttersveld 42, 9230 Wetteren BE, 0473222080

MA 
JUL 
01

14.30
UUR - 
18.30
UUR

OOSTEEKLO BESCHRIJFSCHIETING

€ 30 Grat is Per Wip Grat is Wordt Verloot

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

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

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

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

WO 
JUL 
03

14,00 - 
18,00

SCHUTTERSGILDE ST.JORIS, STAVELE

Inleg Volw 7 Euro - Inleg Jeugd 3,50 Euro - Opmerkingen 50 Jaar Schutter Leo

A. Decarneplein, 8691 Stavele BE, 0472/911628

WO 
JUL 
03

14U30 -

BESCHRIJFSCHIETING ZEVENEKEN

WIP 1: 2 Hoge 11 Euro - 4 Zijden 7 Euro - 4 Kallen 5 Euro - 36 Kleine Vogels 3 Euro

WIP 2: 2 Hoge 11 Euro - 4 Zijden 7 Euro - 4 Kallen 5 Euro - 36 Kleine Vogels 3 Euro

Inleg Volw 7 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 3,50 Euro - Berekend Op 54 Schutters
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Voorwoord van onze nationaal voorzitter, 
de heer Marc De Bruyne. 

 
Beste schuttersvrienden,  

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

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

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

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

Met sportieve groeten,  

Marc De Bruyne  

Nationaal Voorzitter 

 

 

18U30 Zeveneken-Dorp 112, 9080 Zeveneken BE, 0485713066

DO 
JUL 
04

14U30 -
BB

BEVEREN BASTIAAN SCHIETING OP 3 MUITWIPPEN MET 54 EURO GRATIS

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

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

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

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

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

VR 
JUL 
05

19.30 - 
23.30

SINT-SEBASTIAAN BISSEGEM

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

Inleg Volw 10,50 Euro

Rietput, 8501 Bissegem BE, 0032494453448

ZA 
JUL 
06

14:00 - 
18::00

TIELEN

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

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

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

Zwepenstraat, 2460 Tielen BE, 0472604694

ZA 
JUL 
06

10U - 
18U

HEUSDEN O.L.VROUWGILDE JEUGDSCHIETING

Schaapsweg 81, 3550 Heusden (Limb.) BE, Marc Goedert ier 0487/518 775

ZA 
JUL 
06

14:00 - 
17:00

KERMISSCHIETING WILLEM TELL KLOOSTERZANDE

Kermisschiet ing, Molenstraatfeesten

Hulsterweg, Dorpskern Kloosterzande, -

ZA 
JUL 
06

14 U - 

PUTTE DE VRIJE, SCHIETING OP 3 MUITWIPPEN

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

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

WIP 3: 2 Hoge 10 - 4 Zijden 7 - 4 Kallen 4 - 30 Kleine Vogels 3
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Voorwoord van onze nationaal voorzitter, 
de heer Marc De Bruyne. 

 
Beste schuttersvrienden,  

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

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

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

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

Met sportieve groeten,  

Marc De Bruyne  

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

 
Beste schuttersvrienden,  

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

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

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

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

Met sportieve groeten,  

Marc De Bruyne  

Nationaal Voorzitter 

 

 

18 U Inleg Volw 10.5 Euro - Terug 3 Euro - Berekend Op 52 Schutters - Opmerkingen Jeugd T/M 14 Jaar, Betalen Enkel

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

Tinstraat, 2580 Putte BE, 0477/75.34.26

ZA 
JUL 
06

14.30 - 
18.30

HARELBEKE S.S. GEWONE SCHIETING

Stasegemsesteenweg, 8530 Harelbeke BE, 0473/892544

ZA 
JUL 
06

14 H 30
- 

18 H 30

TEMSE WT 4

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

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

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

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

ZA 
JUL 
06

14U30 -
18U30

LOTENHULLE BESCHRIJF

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

3€

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

3€

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

Breestraat 1, 9880 Lotenhulle BE, 0477/228677

ZO 
JUL 
07

14.30
UUR - 
18.30
UUR

WESTDORPE KERMISSCHIETING

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

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

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

Molenstraat 7, 0031628211694

ZO 
JUL 
07

14 UUR
- 

18 UUR

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

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

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

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

Pieter Brue gelstraat 86, 3580 Beringen BE, 0496/991596



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 

 

 

ZO 
JUL 
07

15U00 -
19U00

MERENDREE WT AFKAMPING SECTORKAMPIOENSCHAP DAG 6

10u50 Aalter SS 11u10 Eeklo De Lieve 2 Ploegen 11u55 Bassevelde SS 3 Ploegen 13u00 Oosteeklo 3 Ploegen

14u00 Drongen De Leie Afgevaardigden Et ienne P. En Rudy F.

Biezenstraat, 9850 Merendree BE, 0473920488

ZO 
JUL 
07

14 U 30
- 

18 U 30

BAARDEGEM DE VONCKISTEN

Zondag  07/06/20019 Schiet ing Op 2  Of  3  Wippen  

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

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

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

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

Opwijkstraat 10, 9310 Baardegem BE, 04176 28 35 82 0475 51 62 38

ZO 
JUL 
07

08:00 - 
19:00

SECTORKAMPIOENSCHAP SECTOR 1 TE BOEZINGE : DAG 5

Voormiddag: Sectorkampioenschap Zondag 7 Juli Meeuws G. & Vanneste D. & Mandeville K. 08u00 Staden SS 5 Pel

09u40 Nieuwpoort  SS 2 Pel 10u20 Bissegem SS 2 Pel 11u00 Wingene Sint Joris 2 Pel 11u40 Harelbeke SS 1 Pel

12u00 Ingooigem Vrij 2 Pel 12u40 Heestert  SS 3 Pel Namiddag: Beschrijf

Diksmuidseweg, 8904 Boezinge BE, 0498112219

ZO 
JUL 
07

15.00
UUR - 
19.00
UUR

KONINGSHOOIKT

Mechelbaan 94, 2500 Koningshooikt BE, 0494/16.28.53.

ZO 
JUL 
07

14.30 - 
18.30

SS KAPRIJKE

Beschrijf  Met 60 Euro Grat is

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

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

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

Voorstraat, 9970 Kaprijke BE, 093735203

ZO 
JUL 
07

OUDENAARDE SS – KEIZERSCHIETING

WIP 1: 2 Hoge 10 Euro - 4 Zijden 7 Euro - 4 Kallen 5 Euro - 70 Kleine Vogels 3 Euro  Vanaf 40 Schutters

Puntenschiet ing Op 2 Wippen
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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 

 

 

15:00 - 
19:00

Inleg Volw 7 Euro - Inleg Jeugd 3,5 Euro - Berekend Op 40 Schutters

'T Spei, 9700 Oudenaarde BE, 0486/55.18.73

ZO 
JUL 
07

14U30 -
BESTUUR
BESLIST

WINTAM SINT-SEBASTIAAN – DE SCHIETING GAAT NIET DOOR WEGENS BONDSSCHIETING OP 9 JULI!

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

ZO 
JUL 
07

10U00 -
13U30

WINTAM SINT-SEBASTIAAN – 7 HOGE GAAT NIET DOOR EN WORDT VERPLAATST NAAR 18 AUGUSTUS

SCHIETING GAAT NIET DOOR EN WORDT VERPLAATST NAAR 18 AUGUSTUS

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

ZO 
JUL 
07

15UUR -
19UUR

SECTORKAMPIOENSCHAP SECTOR 3 TE OVERMERE ZONDAG 7 JULI 3DE DAG.

Wichelen 3 Ploegen Van 9u30 Tot 10u45 Lokeren 5 Ploegen Van 10u45 Tot 12u50 Stekene 3ploegen Van 12u50

Tot 14u05 Temse WT 1 Ploeg Van 14u05 Tot 14u30 Afgevaardigden Christ ian Raman En Raf De Schampheleire.

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

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

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

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

Gelegenheid Om Te Middagmalen Sla, Tomaat Met Friet jes En Stoofvlees Aan De Prijs Van 12 Euro Per Persoon

Inschrijven Voor Woensdag 3 Juli Bij De Hoofdafgevaardigde Christ ian Raman Tel.0499/624797

Molenstraat 1C, 9290 Overmere BE, 0499/624797

ZO 
JUL 
07

15U00 -
19U00

MERENDREE WT AFKAMPING SECTORKAMPIOENSCHAP DAG 6

WIP 1: 2 Hoge 10 - 4 Zijden 7 - 4 Kallen 4 - 45 Kleine Vogels 3 - 10 Kleine Vogels 3  10u50 Aalter SS 1 - 11u10 Eeklo

De Lieve SS 1 - 11u30 Eeklo De Lieve SS 2 - 11u55 Bassevelde SS 1 - 12u20 Bassevelde SS 2 - 12u40 Bassevelde

SS 3 - 13u00 Oost Eeklo D.E. 1 - 13u20 Oost Eeklo D.E. 2 - 13u40 Oost Eeklo D.E. 3 - 14u00 Drongen De Leie 1

Afgevaardigden : Et iennne En Rudy Fa.

Inleg Volw 5 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 5 Euro - Berekend Op 50 Schutters - Opmerkingen Friet  + Stoverij En

Groenten = 12 € Bestellen Voor De Vrijdag Van Betreffende Afkamping Op GSM : 0473 92 04 88 Of Email :

Jan.Deschrijver@Scarlet .Be De 10 Kl. Vogels Zijn Grat is Geschonken Door De KNBBW Per 2 Overschutters 3 Kl.

Vogels Van 3 €

Biezenstraat, 9850 Merendree BE, 0473 92 04 88

MA OUD HEVERLEE MEERDALSCHUTTERS STAND DUISBURG
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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 

 

 

JUL 
08

14,30 - 
18,30

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

 Primes Zijn Grat is

WIP 2: 2 Hoge 10 Euro - 4 Kallen 4 Euro - 30 Kleine Vogels 3 Euro - 10 Primes Aardappelen 5kg  Primes Zijn Grat is

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

Schoonenboomstraat, 3080 Duisburg BE, 0475711035

MA 
JUL 
08

14.30 - 
18.30

HAASDONK BUITEN K.H.G. SINT JACOBUS

Gewoon Beschrijf

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

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

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

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

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

DI 
JUL 
09

13U - 
19U

80STE GROTE PRIJS STAD NIEUWPOORT

13u Grat is Blok 15u Beschrijf

Brugsesteenweg 9, 8620 Nieuwpoort BE, 0495818140

DI 
JUL 
09

14U30 -
18U30

BLANKENBERGE BESCHRIJF HOOFDMAN

Start  14u30

J. Vanmaerlantstraat 21, 8370 Blankenberge BE, 050416045

DI 
JUL 
09

14U00 -
19U00

WINTAM SINT-SEBASTIAAN – BONDSCHIETING KNBBW

WIP 1: 10 X 6 GIN-TONIC GLAZEN BOHEMIA CRYSTAL VERSIERD MET HET BONDSLOGO WIP 2: 10 X SET VAN 3

WIJNFLESSEN MET GEPERSONALISEERD ETIKET MET HET BONDSLOGO DE TOTALE WAARDE VAN DE

TROFEEËN IS 1100 EURO

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

KNBBW

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

Wijnf lessen Met Et iket KNBBW

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

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

Eg. De Blockstraat, 2880 Bornem BE, 0485672143



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 

 

 

DI 
JUL 
09

14U00 -
19U00

WINTAM SINT-SEBASTIAAN – TIR FÉDÉRAL FRNAB

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

Euros Et 10 Prix Fédéraux. La Mise Par Perche Se Monte À 3,50 Euros (Les Jeunes Archers Jusqu’à L’âge De 14 Ans

Paient La Moit ié De La Mise. Si Il Y A 

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

Eg. De Blockstraat, 2880 Bornem BE, 0485672143

WO 
JUL 
10

14U30 -
19U00

STEKENE DE EENDRACHT

Schiet ing Op Drie Wippen Met 90 Euro Grat is (Vanaf 60 Schutters Op Het Startuur) ,Bij Minder Schutters Op 2

Wippen Met 60 Euro Grat is. In Plaats Van Blokschiet ing Is Er Een Puntensysteem Over Het Ganse Jaar 2019 

(2 Wippen) 6 Borstelt jes In De Latten-2 Vogels Op De Bovenlat Is 1 Punt +Een Gewoon Blik 2 Vogels Op De

Middenlat Is 2 Punten 

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

Primes 2 Bons  10 Primes 3 Euro Grat is 6 Hoeken 2 Consumptie Bons Nv Per Vogel Grat is Wip 2 En 3 Idem Wip 1

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

Wippen Inleg 7,5 Euro Voor De Jeugd 4 Euro

Brugstraat 33, 9190 Stekene BE, 0478/74.95.12

DO 
JUL 
11

14U30 -
BB

BEVEREN BASTIAAN KERMISSCHIETING MET 54 EURO GRATIS

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

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

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

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

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

DO 
JUL 
11

14 U 30
- 

19 U

K.H.G.DUINENGALM HEIST AAN ZEE SOLDATEN EN KLOEFKES

Met 250 Euro Grat is En Soldaten Verrekend In Beschrijf

WIP 1: 1 Hoge 10.00 Euro + 2.00 Euro Grat is En Soldaat - 1 Hoge 10.00 Euro - 2 Zijden 7.00 Euro + 1.00 Euro Grat is

+ Soldaat - 2 Zijden 7.00 Euro - 2 Kallen 5.00 Euro + 1.00 Euro Grat is+ Soldaat 2 Kallen 5.00 Euro - 30 Kleine Vogels

3.00 Euro +1.00 Euro Grat is + Soldaat je - 6 Primes 6 Hoeken Grat is 3 Euro +Klomp

WIP 2:  Idem Als Wip 1

WIP 3:  Idem Als Wip 1

Inleg Volw 10.5 Euro - Terug 3 Euro - Berekend Op 72 Schutters - Opmerkingen Wip 2 En Wip 3 Idem Als Wip 1 Een

Lot ing Grat is Wordt Niet Verloot

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

VR 
JUL 
12

19:00 - 

AVONDSCHIETING GENT WARE VRIENDEN

WIP 1: 2 Hoge 8 Euro - 4 Zijden 6 Euro 4 Kallen 4 Euro - 62 Kleine Vogels 2 Euro - 10 Primes Pot je Kop - 6 Primes

Drankbon

WIP 2: 2 Hoge 8 Euro - 4 Zijden 6 Euro 4 Kallen 4 Euro - 62 Kleine Vogels 2 Euro - 10 Primes 2 Kotelet ten - 6 Primes



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 

 

 

23:00 Drankbon

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

Schutters: Puntenschiet ing. 10 Blokken Af, 10 Bij. (H4, Z3, K2 En Kleine Vogels 1 Punt). Ook De Grat is Wordt Op De

Wip Geplaatst . De Hoogvogels Worden Ook Ingevuld. Hoeken Zijn Grat is Consumptie En Worden Niet Bijgevuld En

Tellen Niet Mee Om In Te Vullen En Tellen Ook Niet Mee Als Punt.

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

VR 
JUL 
12

19U30 -
+/-

23U30

AVONDSCHIETING SINT-JORIS ONDERSTAL
 

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

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

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

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

Voor Jeugd.

Valentijnstraat 22, 3582 Koersel BE, 0495885844

ZA 
JUL 
13

9H00 - 
12H30

INGOOIGEM VRIJ 7 HOGE + BLOK

Wip 1 & 2     7 Hoge Winnaar Mannen 25 Euro Winnaar Vrouwen 25 Euro Winnaar Jeugd Tot 14 Jaar 10 Euro 50

Euro Grat is Bij Puntenverdeling Wip 3       Blok Winnaar : Hogedrukreiniger Kärcher Twv 120 Euro

Inleg Volw 7 Euro - Opmerkingen Gelegenheid Middagmaal Te Nemen In Smesseplein. Iedereen Welkom!

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

ZA 
JUL 
13

14H30 -
18H30

INGOOIGEM VRIJ BESCHRIJFSCHIETING MET 240 EURO GRATIS

Beschrijfschiet ing Met 240 Euro Grat is

WIP 1: 2 Hoge 10euro - 1 Hoge 5euro - 4 Zijden 7euro - 4 Kallen 5euro - 40 Kleine Vogels 3euro - 25 Primes 3euro -

4 Primes Natura  25 + 4 Vogels Zijn Grat is

WIP 2: 2 Hoge 10euro - 1 Hoge 5euro - 4 Zijden 7euro - 4 Kallen 5euro - 40 Kleine Vogels 3euro - 25 Primes 3euro -

4 Primes Natura  25 + 4 Vogels Zijn Grat is

WIP 3: 2 Hoge 10euro - 1 Hoge 5euro - 4 Zijden 7euro - 4 Kallen 5euro - 40 Kleine Vogels 3euro - 25 Primes 3euro -

4 Primes Natura  25 + 4 Vogels Zijn Grat is

Inleg Volw 10 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 5 Euro - Berekend Op 60 Schutters - Opmerkingen Mogelijkheid Om

Middagmaal Te Nemen In Smesseplein. Iedereen Welkom!

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

ZA 
JUL 
13

14H30 -
18H30

ZELZATE ZA 13JULI DEZE SCHIETING GAAT NIET DOOR

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

Suikerkaai 53, 9060 Zelzate BE, 0489596066



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

 
Beste schuttersvrienden,  

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

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

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

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

Met sportieve groeten,  

Marc De Bruyne  

Nationaal Voorzitter 
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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 
JUL 
13

14:00 - 
18:00

ST WILLIBORDUS OUD – HEUSDEN

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

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

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

Voortstraat 29, 3550 Heusden (Limb.) BE, 0499/843662

ZA 
JUL 
13

9.30 - 
BB

SCHRIEK ST JAN BAPTISTE-7 HOOG OP 4 WIPPEN

WIP 1: 1 Hoge 7P - 2 Zijden 6P - 2 Kallen 5P - 2 Kallen In Het Spel 4P  3 Af 3 Bij/Hoge Alt ijd Invullen

WIP 2:  Idem Wip 1

WIP 3:  Idem Wip 1

WIP 4:  Idem Wip 1

Inleg Volw 10 Euro

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

ZA 
JUL 
13

14.00 - 
BB

SCHRIEK ST JAN BAPTISTE-VERJAARDAGSCHIETING-KLEINE EN GROTE SAM

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

Geschonken Door Kevin

WIP 2:  Idem Wip 1

WIP 3:  Idem Wip 1

WIP 4:  Idem Wip 1

Inleg Volw 14 Euro - Berekend Op 52 Schutters

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

ZA 
JUL 
13

14U30 -
BESTUUR
BESLIST

K.H. NEVELE SS.

Beschrijf  Met 68 € Grat is

WIP 1: 2 Hoge 10 € - 4 Zijden 7 € - 4 Kallen 5 € - 60 Kleine Vogels 4 €

Inleg Volw 6 Euro - Berekend Op 40 Schutters

Vaart  Rechts 12a, 9850 Nevele BE, Luc 0476/443598

ZA 
JUL 
13

14U30 -
19U00

HEURNE SINT SEBASTIAAN BROODSCHIETING

BROODSCHIETING 24 Rozijnenbroden

WIP 1: 2 Hoge 8 Euro - 4 Zijden 6 Euro - 4 Kallen 4 Euro - 42 Kleine Vogels 2 Euro

WIP 2: 2 Hoge 8 Euro - 4 Zijden 6 Euro - 4 Kallen 4 Euro - 42 Kleine Vogels 2 Euro

Inleg Volw 7 Euro - Terug 2 Euro - Inleg Jeugd 3,5 Euro - Berekend Op 40 Schutters - Opmerkingen Broodschiet ing...

Broden Geschonken Door Marc Groo te Speciale Vogels Voor Brood

Kabienstraat, 9700 Oudenaarde BE, 0476222128
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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 
JUL 
14

14.00 - 
18.00

MERKSEM SINT SEBASTIAAN 6

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

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

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

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

Terlindenhofstraat 265, 2170 Merksem BE, 0475 28 65 81

ZO 
JUL 
14

14H00 -
18H00

BRASSCHAAT SCHIETING OP 14 JULI 2019

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

Wordt Niet Verloot

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

Niet Verloot

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

Hemeldreef 7 , 2930 Brasschaat BE, 0497489336

ZO 
JUL 
14

9UUR30
- 

12U30

STADEN ST SEBASTIAAN BLOKSCHIETING GROTE PRIJS MEEUWS GILBERT

  Zondag 14 Juli 2019 Inschrijven Van 09.30 Uur Tot 12:30 Uur .(Beschrijf  Om 15 Uur) 30ste GROTE

BLOKSCHIETING WIP 1 :  EREPRIJS                     GILBERT MEEUWS Pracht ige Fiets WIP 2 :  EREPRIJS 

                       Garage COGHE Barbecue WIP 3 :  EREPRIJS                   Garage Ampe Lene Barbecue Speciale Prijs

Dames                                         Schrijnwerkerij Borra NV (Welke Geen Ereprijs Gewonnen En De Meeste Blokken

Geschoten) FRITUUR AANWEZIG 

Bruggestraat 41, 8840 Staden BE, 0476 34 77 36

ZO 
JUL 
14

15 UUR
- 

19 UUR

STADEN ST SEBASTIAAN VERLOFSCHIETING

WIP 1: 2 Hoge 10 - 4 Zijden 7 - 4 Kallen 5 - 60 Kleine Vogels 2.5

WIP 2: 2 Hoge 10 - 4 Zijden 7 - 4 Kallen 5 - 60 Kleine Vogels 2.5

Inleg Volw 7 Euro - Terug 2.5 Euro - Inleg Jeugd 3.5 Euro - Berekend Op 60 Schutters

Bruggestraat 41, 8840 Staden BE, 0476 34 77 36

ZO 
JUL 
14

14.30 - 
18.30

DOPELINGENSCHIETING MERENDREE SINT-SEBASTIAAN

Tradit ionele Dopelingenschiet ing Op Twee Open Wippen Met 250 € Grat is  

WIP 1: 2 Hoge 12 € - 4 Zijden 8 € - 4 Kallen 6 € - 36 Kleine Vogels 3 €  125 € Grat is Als Volgt : Eerste 10 Dopelingen :

2 € Meer - Volgende 10 Dopelingen : 3 € Meer - Volgende 10 Dopelingen : 4 € Meer - Volgende 3 Dopelingen : 5 €

Meer - Volgende 2 Dopelingen : 6  € Meer - Laatste Dopeling : 8 € Meer.

WIP 2: 2 Hoge 12 € - 4 Zijden 8 € - 4 Kallen 6 € - 36 Kleine Vogels 3 €  125 € Grat is Verdeeld Over De (Gemerkte)

Dopelingen In De Latten

Inleg Volw 8 Euro - Terug 4 Euro - Inleg Jeugd 4 Euro - Berekend Op 50 Schutters - Opmerkingen Boven Het Getal 4

Euro Meer Per Schutter En Per Wip

Dopershoek 8, 9850 Deinze BE, 0479932275



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 

 

 

ZO 
JUL 
14

09.30 - 
18.30

VERJAARDAGSSCHIETING EN 7E HOOG

Alle Hulpstukken Voor Staande Of Liggende Wip Zijn Verboden Smiddags Kan Er Een Halve Kip Met Pattat jes En

Een Drankje Verkregen Worden Aan De Prijs Van 10 Euro Op Voorhand Te Bestellen Voor 5 Juli 2019 Bij Erik De

Smet 0485.177.169 De Bakstenen Vogels Zijn Geschonken Door Marc Van Buggenhout Smorgens Wordt Er Op

Nummer Geschoten Volgens Inschrijving Voor De 

WIP 1: 3 Hoge 10 - 6 Zijden 7 - 6 Kallen 5 - 57 Kleine Vogels 3  4e Hoge Van 10 Euro Geschonken Door Frans Van

Opdorp Er Staan 30 Gemerkte Vogels Op Waar Je Een Baksteen Vogel Bij Krijgt  Als Ook Het 1ste En Het 2de Spel

Hoog Vogels

WIP 2: 3 Hoge 10 - 6 Zijden 7 - 6 Kallen 5 - 57 Kleine Vogels 3  4e Hoge Van 10 Euro Geschonken Door Frans Van

Opdorp Er Staan 30 Gemerkte Vogels Op Waar Je Een Baksteen Vogel Bij Krijgt  Als Ook Het 1ste En Het 2de Spel

Hoog Vogels

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

Wip 1 Ruit  Wip 2 Walen Spel Inleg 5 Euro + 60 GRATIS Er Is Een Prijs Voorzien Voor 1ste Heer , 1ste Dame En 1ste

Jeugd NAMIDDAG : Vrijblijvend Liggende Wip Met Natura Prijzen Inleg Voor Liggende Wip 1 Euro

Van Langenhovestraat  203A, 9200 Dendermonde BE, 0495805472

ZO 
JUL 
14

08:00 - 
19:00

SECTORKAMPIOENSCHAP SECTOR 1 TE BOEZINGE : DAG 6

Voormiddag: Sectorkampioenschap Zondag 14 Juli Vanneste E. & Vanneste D. & Vanacker J. 08u40 Reningelst  SS

2 Pel 09u20 Roesbrugge Sint Joris 1 Pel 09u40 Rumbeke SS 3 Pel 10u40 Hertsberge 1 Pel 11u00 Kuurne Sint

Katherina 1 Pel 11u20 Middelkerke Parkschutters 1 Pel 11u40 Dudzele SS 5 Pel Namiddag: Beschrijf

Diksmuidseweg, 8904 Boezinge BE, 0498112219

ZO 
JUL 
14

15UUR -
19UUR

SECTORKAMPIOENSCHAP SECTOR 3 TE OVERMERE OP ZONDAG 14 JULI 2019.

Dendermonde WT 3 Ploegen Van 9u30 Tot 10u45 Waasmunster 2ploegen Van 10u45 Tot 11u35 Haasdonk Buiten

4 Ploegen Van 11u35 Tot 13u15 Zwijndrecht 2ploegen Van 13u15 Tot 14u05 Afgevaardigden Christ ian Raman En

Gilbert  Waterschoot

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

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

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

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

Mogelijkheid Om Te Middagmalen Sla, Tomaat En Friet jes Met Stoofvlees Aan De Prijs Van 12 Euro Per Persoon

Bestellen Voor Woensdag 10 Juli Bij De Hoofdafgevaardigde Christ ian Raman Tel.0499/624797

Molenstraat 1C, 9290 Overmere BE, 0499/624797

ZO 
JUL 
14

14 UUR
- 

18 UUR

CONCORDIA KAMPENHOUT: VERJAARDAGSSCHIETING MARCEL PEETERS 85 JAAR EN 75 JAAR
SCHUTTER (200 EURO GRATIS)

WIP 1: 2 Hoge 12 - 4 Zijden 8 4 Kallen 6 - 35 Kleine Vogels 3 - 15 Primes 5

WIP 2: 2 Hoge 12 - 4 Zijden 8 4 Kallen 6 - 35 Kleine Vogels 3 - 15 Primes 5

WIP 3:  Blok: Inleg 1 Euro Overwinnaar 50 Euro Geschonken Door De Jarige 50 Euro Te Verdelen Onder De Kampers

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

 

 

Zeypestraat 26, 1910 Kampenhout BE, 0474 968546

MA 
JUL 
15

14U30 -
BESTUUR
BESLIST

LOKEREN 8

18 € Grat is Per Wip

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

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

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

Verloren Boslaan 1, 9160 Lokeren BE, 0476/740249

MA 
JUL 
15

14U30 -
18U30

BASSEVELDE-BESCHRIJF-€60 GRATIS

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

Grat is

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

Grat is

Inleg Volw 7 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 3.50 Euro - Berekend Op 54 Schutters

Dorp 84, 9968 Basse velde BE, 0477/545653

MA 
JUL 
15

14U30 -
18U30

HAASDONK DORP – BESCHRIJFSCHIETING OP 3 WIPPEN MET 6 HOEKEN GRATIS

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

III

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

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

DI 
JUL 
16

14 UUR
- 

19 UUR

NIVELLES LES ARCHERS – TIR FÉDÉRAL FRNAB

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

Euros Et 10 Prix Fédéraux. La Mise Par Perche Se Monte À 3,50 Euros (Les Jeunes Archers Jusqu’à L’âge De 14 Ans

Paient La Moit ié De La Mise. Si Il Y A 

WIP 1: 2 Hoge 10 Euro - 4 Zijden 7 Euro - 4 Kallen 5 Euro - 36 Kleine Vogels 3 Euro - 10 Primes 6 Verres Gin-Tonic

FRNAB

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

FRNAB

Inleg Volw 7 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 3,5 Euro - Berekend Op 60 Schutters

Parc De La Dodaine, 1400 Nivelles BE, /

WO 
JUL 
17

13:00 - 
18:30

KLERKEN – DORP O/D HEUVEL

13u: Dorp Op De Heuvel 14:30 Beschrijf

Ooievaarstraat, 8650 Klerken BE, 0495520716
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Voorwoord van onze nationaal voorzitter, 
de heer Marc De Bruyne. 

 
Beste schuttersvrienden,  

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

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

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

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

Met sportieve groeten,  

Marc De Bruyne  

Nationaal Voorzitter 
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Nationaal Voorzitter 

 

 

WO 
JUL 
17

20U - 
00U

AVONDSCHIETING BLANKENBERGE – 100€ GRATIS

Avondschiet ing Beschrijf  Op 2 Wippen Met 100€ Grat is Verdeling Per Wip : 2 Hoge 10 € , 4 Zijden 7 € , 4 Kallen 4 € ,

30 Vogels 3 € Grat is Per Wip : 15 Vogels 2 € Inleg 7 €, Jeugd 3,5 € Tot 14 Jaar Berekend Op 54 Schutters Begin Om

20.00 U Einde Rond 24.00 U 

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

WIP 2: 2 Hoge 10 - 4 Zijden 7 - 4 Kallen 4 - 30 Kleine Vogels 3 - 15 Kleine Vogels 2  15 Vogels Van 2 Euro Grat is

Inleg Volw 7 Euro - Inleg Jeugd 3.5 Euro - Berekend Op 54 Schutters - Opmerkingen Grat is Parking

J. Vanmaerlantstraat 21, 8370 Blankenberge BE, 050416045

WO 
JUL 
17

14U30 -
18U30

LOCHRISTI SS – VERLOFSCHIETING MET 60 EURO GRATIS

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

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

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

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

DO 
JUL 
18

14 U 30
- 

19 U

K.H.G.DUINENGALM HEIST AAN ZEE VUURTOREN BESCHRIJF

WIP 1: 1 Hoge 10.00 Euro + 2.00 Euro Grat is + Vuurtoren - 1 Hoge 10.00 Euro - 2 Zijden 7.00 Euro + 1.00 Euro Grat is

+ Vuurtoren - 2 Zijden 7.00 Euro - 2 Kallen 5.00 Euro + 1.00 Euro Grat is + Vuurtoren 2 Kallen - 30 Kleine Vogels 3.00

Euro+ 1.00 Euro Grat is + Vuurtoren - 6 Primes 6 Hoeken Grat is 3 Euro + Miniatuur

WIP 2: 1 Hoge 10.00+2.00 Euro Grat is + Vuurtoren - 1 Hoge 10.00 Euro - 2 Zijden 7.00 Euro +1.00 Euro

Grat is+Vuurtoren - 2 Zijden - 2 Kallen 5.00 Euro + 1.00 Euro Grat is + Vuurtoren 2 Kallen 5.00 Euro - 30 Kleine Vogels

3.00 Euro + 1.00 Euro Grat is + Vuurtoren - 6 Primes 6 Hoeken Grat is 3.00 Euro+Miniatuur

WIP 3: 1 Hoge 10.00 Euro - 1 Hoge 10.00 Euro - 2 Zijden 7.00 Euro - 2 Zijden 7.00 Euro - 2 Kallen 5.00 Euro 2 Kallen

5.00 Euro - 32 Kleine Vogels 3.00 Euro - 10 Kleine Vogels Lapidaire 2 Af 2 Op  Lapidaire Hebben Een Waarde Van

65.00 Euro Per Stuk 10 Stuks 2 Af 2 Op Type Bondschiet ing Max 1 Per Schot

Inleg Volw 10.5 Euro - Terug 3 Euro - Berekend Op 72 Schutters - Opmerkingen Een Lot ing Grat is En Vuurtorens

Worden Niet Verloot

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

DO 
JUL 
18

14U30 -
19U00

STEKENE DE EENDRACHT

Schiet ing Op Drie Wippen Met 90 Euro Grat is (Vanaf 60 Schutters Op Het Startuur) ,Bij Minder Schutters Op 2

Wippen Met 60 Euro Grat is. In Plaats Van Blokschiet ing Is Er Een Puntensysteem Over Het Ganse Jaar 2019 

(2 Wippen) 6 Borstelt jes In De Latten-2 Vogels Op De Bovenlat Is 1 Punt +Een Gewoon Blik 2 Vogels Op De

Middenlat Is 2 Punten 

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

Primes 2 Bons  10 Primes 3 Euro Grat is 6 Hoeken 2 Consumptie Bons Nv Per Vogel Grat is Wip 2 En Wip Drie Idem

Wip 1

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

Wippen Inleg 7,5 Euro Voor De Jeugd 4 Euro
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Voorwoord van onze nationaal voorzitter, 
de heer Marc De Bruyne. 

 
Beste schuttersvrienden,  

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

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

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

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

Met sportieve groeten,  

Marc De Bruyne  

Nationaal Voorzitter 

 

 

Brugstraat 33, 9190 Stekene BE, 0478/74.95.12

VR 
JUL 
19

19.30 - 
23.30

HAASDONK BUITEN K.H.G. SINT JACOBUS

Gewoon Beschrijf

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

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

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

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

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

ZA 
JUL 
20

14:00 - 
18:00

SCHIETING TE K.G.S.S. LIPPELO

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

WIP 1:  Open Wip

WIP 2:  Open Wip

WIP 3:  Bierwip (Inleg €1)

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

Lippelodorp, 2890 Lippelo BE, 0498282229

ZA 
JUL 
20

14:30 - 
18:30

PIRAMIDE-SCHIETING SINT JANSTEEN (125 EURO GRATIS)

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

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

WIP 3:  Blok 1t/M12 Euro5,00, Bl.13-6,00 ,Bl.14-7,00, Bl.15- 8,00, Bl.16- 9,00, Bl.17- 10,00 ,Bl.18- 15,00 ,Bl.19- 20,00

,Bl.20- 25,00

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

Schutters, Daarboven Per 2 Schutters: 2 Vogels A 3 Euro En Een Kleine Blok Van 5 Euro GRATIS 125,00 EURO !!

Wilhelminastraat 74A, 0031630145876

ZA 
JUL 
20

14U30 -
18U30

MERENDREE WT VERLOFSCHIETING

Biezenstraat, 9850 Merendree BE, 0473920488

ZA 
JUL 
20

14H - 
18H

HAASRODE VERENIGDE GEBUREN

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

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

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

Milsestraat, 3053 Haasrode BE, 0477624544
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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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Met veel plezier stel ik u de nieuwe Schuttersgids voor. 
Wat maanden en zelfs jaren geleden begon als een ambitieus, 
misschien onhaalbaar idee, is nu werkelijkheid geworden. 
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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  
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ZA 
JUL 
20

14U00 -
+/-

18U00

SINT-JORIS GILDE ONDERSTAL NAMIDDAG SCHIETING
 

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

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

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

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

Voor Jeugd.

Valentijnstraat 22, 3582 Koersel BE, 0495885844

ZA 
JUL 
20

14:30 - 
BESTUUR
BESLIST

MOLLEM : VERJAARDAGSSCHIETING “DRÉ”

Onze Schiet ingen Gaan Door Op De Terreinen Van "VONCKISTEN BAARDEGEM" Opwijkstraat 10, 9310

Baardegem.

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

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

Inleg Volw 7 Euro -  Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 3,5 Euro - Berekend Op 54 Schutters - Opmerkingen Indien Meer Dan

80 Schutters Zelfde Inzet Op Wip 1/2

Terrein : "Vonckisten" Opwijkstraat 10, B-9310 Baardegem, 0475531917

ZA 
JUL 
20

14 U - 
18 U

PUTTE DE VRIJE, SCHIETING OP 3 MUITWIPPEN

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

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

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

Inleg Volw 10.5 Euro - Terug 3 Euro - Berekend Op 52 Schutters - Opmerkingen Jeugd T/M 14 Betaald Enkel Voor

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

Tinstraat, 2580 Putte BE, 0477/75.34.26

ZA 
JUL 
20

14 U - 
18 U

BEERSE EDELE HANDBOOG BESCHRIJFSCHIETING

Beschrijfschiet ing

WIP 1: 2 Hoge € 10 - 4 Zijden € 7 - 4 Kallen € 4 - 30 Kleine Vogels € 3  Jeugd T/M 12 Jaar Grat is, 13 T/M 16 Jaar

Halve Inleg

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

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

Jaar Halve Inleg

Rerum Novarumlaan, 2340 Beerse BE, 014614337 0479425128

ZA 
JUL 
20

14U30 -

BEVEREN BASTIAAN SCHIETING OP 3 MUITWIPPEN MET 54 EURO GRATIS

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

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

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

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

 

 

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

ZA 
JUL 
20

14U30 -
18U30

PARKSCHUTTERS MIDDELKERKE

Zaterdag 20 Juli 2019 Sireneschiet ing 7 Hoge Van 9 Tot 12 Uur Blok Van 12.30 Tot 13.30 Beschrijf  14.30 Grat is 250

Euro

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

Inleg Volw 5 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 2,5 Euro - Berekend Op 50 Schutters

Kleine Kerkweg, 8430 Middelkerke BE, 0496 04 32 87

ZA 
JUL 
20

14U30 -
18U30

MERENDREE WT BESCHRIJFSCHIETING MET 30 € GRATIS

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

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

Biezenstraat, 9850 Merendree BE, 0473 92 04 88

ZO 
JUL 
21

14U30 -
18U30

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

Zondag 21 Juli

WIP 1: 2 Hoge 10 - 4 Zijden 7 - 4 Kallen 5 - 40 Kleine Vogels 3 - 10 Primes 5  50 Euro Grat is

WIP 2: 2 Hoge 10 - 4 Zijden 7 - 4 Kallen 5 - 40 Kleine Vogels 3 - 10 Primes 5  50 Euro Grat is

Inleg Volw 7 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 3.5 Euro - Berekend Op 54 Schutters - Opmerkingen Totaal 100 Euro

Grat is (2 X 50€)

Belle voorde Z/N, 9230 Wetteren BE, 0468-330169

ZO 
JUL 
21

14U30 -
18U30

PUNTENSCHIETING

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

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

Inleg Volw 7 Euro - Inleg Jeugd 3.50 Euro

St-Pieterstraat 11, 8880 Ledegem BE, 0494687823

ZO 
JUL 
21

14.30
UUR - 
18.30
UUR

OOSTEEKLO VERJAARDAGSCHIETING RIK DE KEYSER

€ 100 Grat is Per Wip Grat is Wordt Verloot

WIP 1: 2 Hoge € 12 - 4 Zijden € 9 - 4 Kallen € 7 - 30 Kleine Vogels € 3 - 20 Primes € 4 Grat is

WIP 2: 2 Hoge € 12 - 4 Zijden € 9 - 4 Kallen € 7 - 30 Kleine Vogels € 3 - 20 Primes € 4 Grat is

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

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

ZO NUKERKE S.S. BESCHRIJFSCHIETING
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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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JUL 
21

14H30 -
18H30

WIP 1:  Beschrijf  Volgt

Inleg Volw 7 Euro - Inleg Jeugd 3,5 Euro

Terrein Kabienstraat, 9700 Heurne BE, 0473692517

MA 
JUL 
22

14U30 -
18U30

HAASDONK DORP – 3 KLEUREN SCHIETING

Geld Per Wip Ter Verdelen Onder De Schutters Die De 3 Kleuren Op Dezelfde Wip Afgeschoten Hebben

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

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

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

MA 
JUL 
22

14U30 -
18U30

KGSS DUDZELE GROTE PRIJS A-INTERIOR 500€ GRATIS

WIP 1: 1 Hoge 25€ - 1 Hoge 25€ - 2 Zijden 15€ - 2 Zijden 15€ - 2 Kallen 10€ 2 Kallen 10€ - 60 Kleine Vogels 5€

WIP 2: 1 Hoge 25€ - 1 Hoge 25€ - 2 Zijden 15€ - 2 Zijden 15€ - 2 Kallen 10€ 2 Kallen 10€ - 60 Kleine Vogels 5€

Inleg Volw 7 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 3,5 Euro - Berekend Op 54 Schutters - Opmerkingen Jeugd T.E.M. 14

Jaar 1/2 Inleg Boven De 54 Schutters 1 Vogel Van 3€ / Wip

Stokerij 9, 8380 Dudzele BE, 0473921390

MA 
JUL 
22

14U30 -
18U30

BESCHRIJFSCHIETING ZEVENEKEN

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

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

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

Zeveneken-Dorp 112, 9080 Zeveneken BE, 0485713066

MA 
JUL 
22

14.30 - 
18.30

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

WIP 1:  Puntenschiet ing

WIP 2:  Puntenschiet ing

Inleg Volw 7 Euro - Inleg Jeugd 3,5 Euro - Opmerkingen Vanaf 40 Schutters Op 2 Wippen

Spei, 9700 Oudenaarde BE, 0468218123

DI 
JUL 
23

9U30 - 
19U

SINT-SEBASTIAAN WICHELEN HALVE MARATHON

WIP 1: 2 Hoge 10 - 4 Zijden 7 - 4 Kallen 5 - 50 Kleine Vogels 3  Van 9u30 Tot 13u: Wip1 Ruit  Met 3H - 4Z - 4K

Punten: 4-3-2

WIP 2: 2 Hoge 10 - 4 Zijden 7 - 4 Kallen 5 - 50 Kleine Vogels 3  Van 9u30 Tot 13u: Wip2 Walenschiet ing Met 4vogels

Op Onderlat , 3 Op Middenlat, 2 Op Bovenlat +K,Z En H. Punten 4-3-2-1

Inleg Volw 14 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 7 Euro - Berekend Op 60 Schutters - Opmerkingen DEELNAME

ENKEL MITS INSCHRIJVING BIJ RAF . GSM: 0497876116 MAX.80 SCHUTTERS. BEIDE SCHIETINGEN MET BBQ EN

2 DRANKBONNEN IS €30.
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Voorwoord van onze nationaal voorzitter, 
de heer Marc De Bruyne. 

 
Beste schuttersvrienden,  

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

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

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

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

Met sportieve groeten,  

Marc De Bruyne  

Nationaal Voorzitter 

 

 

Margote 16, 9260 Wichelen BE, 0497876116

DI 
JUL 
23

13U30 - 
BESTUUR
BESLIST

OOSTENDE – 38STE KAMPIOENSCHAP VAN STENE

Grote Prijs Archery Dynamics Om 13.30 Uur Groot Beschrijf  Met 50.00 Euro Grat is Inleg 7 Euro ( Beschrijf  5 € &

Blokschiet ing 2 € )( Berekend Op 50 Schutters ) ( Onder De 50 Schutters - Puntenschiet ing )   Blokschiet ing Over 3

Ronden Na Het Beschrijf  En Ingeschreven Voor 16.00 Uur. Aan De Winnaar Wordt Een Trofee WILLEM TELL

Oostende (Bord) + WAARDEBON ARCHERY 

- Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 3,5 Euro

Oostende, Gsm: 0486685569

WO 
JUL 
24

14.30 - 
18.30

BESCHRIJFSCHIETING GAVERE SS

VERLOFSCHIETING MET 30 GRATIS BUIZEN OP DE WIPPEN

WIP 1: 2 Hoge 10.00€ - 4 Zijden 7.00€ - 4 Kallen 5.00€ - 30 Kleine Vogels 3.00€ - 15 Kleine Vogels 1 BUIS - 6 Primes

BIERBONNEN

WIP 2: 2 Hoge 10.00€ - 4 Zijden 7.00€ - 4 Kallen 5.00€ - 30 Kleine Vogels 3.00€ - 15 Kleine Vogels 1 BUIS - 6 Primes

BIERBONNEN

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

Sportdreef, 9890 Gavere BE, 0496/30.78.76

WO 
JUL 
24

14H00 -
BESTUUR
BESLIST

ELVERSELE ST. SEBASTIAAN – GROTE SCHIETING JULIEN, LUC & MONIQUE

WIP 1: 2 Hoge 25,00 Euro - 4 Zijden 15,00 Euro - 4 Kallen 10,00 Euro - 30 Kleine Vogels 8,00 Euro

WIP 2: 2 Hoge 25,00 Euro - 4 Zijden 15,00 Euro - 4 Kallen 10,00 Euro - 30 Kleine Vogels 8,00 Euro

Inleg Volw 15,00 Euro - Terug 7,00 Euro - Inleg Jeugd 7,50 Euro - Berekend Op 54 Schutters - Opmerkingen Alles

Wo rdt Verloot.

Dorpstraat 59, 9140 Elversele BE, 0497/83.69.94

DO 
JUL 
25

14U30 -
BESTUUR
BESLIST

KALLO SAS

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

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

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

Inleg Volw 10,5 Euro - Terug 3 Euro - Berekend Op 54 Schutters - Opmerkingen Jeugd Tem 14 : Halve Inleg

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

DO 
JUL 
25

14H30 -
18H30

ZELZATE DO25 JULI OM 14H30 60EURO GRATIS

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

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

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

Suikerkaai 53, 9060 Zelzate BE, 0489596066
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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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DO 
JUL 
25

14 U 30
- 

19 U

K.H.G.DUINENGALM HEIST AAN ZEE MARITIEM BESCHRIJF

Met 300 Euro Grat is In Zeilboten ,Miniatuurt jes En Geld Verrekend In Beschrijf

WIP 1: 1 Hoge 10.00 Euro + 2.00 Euro Grat is +Zielboot - 1 Hoge 10.00 Euro - 2 Zijden 7.00 Euro + 1.00 Euro Grat is +

Zeilboot - 2 Zijden 7.00 Euro - 2 Kallen 5.00 Euro + 1.00 Euro Grat is +Zeilboot 2 Kallen 5.00 Euro - 30 Kleine Vogels

3.00 Euro +1.00 Euro Grat is+ Miniatuurt je - 6 Primes 6 Hoeken Grat is 3 Euro+ Miniatuurt je

WIP 2: 1 Hoge 10.00 Euro +2.00 Grat is + Zeilboot - 1 Hoge 10.00 Euro - 2 Zijden 7.00 Euro + 1.00 Euro Grat is +

Zeilboot - 2 Zijden 7.00 Euro - 2 Kallen 5.00 Euro +1.00 Euro Grat is + Zeilboot 2 Kallen - 30 Kleine Vogels 3.00 Euro

+ 1.00 Euro + Miniatuurt je - 6 Primes 6 Hoeken Grat is 3 Euro + Miniatuurt je

WIP 3: 1 Hoge 10.00 Euro+2 Euro Grat is + Zeilboot - 1 Hoge 10.00 Euro - 2 Zijden 7.00 Euro+1.00 Euro Grat is+

Zeilboot - 2 Zijden 7.00 Euro - 2 Kallen 5.00 Euro+ 1.00 Euro + Zeilbot 2 Kallen 5.00 Euro - 30 Kleine Vogels 3.00

Euro+ 1.00 Euro + Miniatuurt je - 6 Primes 6 Hoeken Grat is 3.00 Euro+ Miniatuurt je

Inleg Volw 10.5 Euro - Terug 3 Euro - Berekend Op 72 Schutters - Opmerkingen Een Lot ing Grat is En Zeilboten

Worden Niet Verloo t

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

VR 
JUL 
26

12 UUR
- 

+/- 24
UUR

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

- Opmerkingen Beschrijf  Volgt Later

Pieter Bruegelstraat 86, 3580 Beringen BE, 0496/991596

VR 
JUL 
26

19U30 -
23U30

SCHUTTERSVRIENDEN LONDERZEEL AVONDSCHIETING

Karreveld 3, 1840 Malderen BE, 0476/72.08.65

Schuttersgids ©  2019 All rights reserved
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Voorwoord van onze nationaal voorzitter, 
de heer Marc De Bruyne. 

 
Beste schuttersvrienden,  

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

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

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

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

Met sportieve groeten,  

Marc De Bruyne  

Nationaal Voorzitter 
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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 

 

 

Sectorkampioenschap Sector3 
Overmere Sint-

Sebastiaan 

Ploegen 
Volgnr Datum Ploeg Dagwinnaar (J) Punten   

1 16/06/2019 Overmere5 JA 35   
2 16/06/2019 Overmere4   30   
3 23/06/2019 HAASDONK DORP2 JA 26   
4 23/06/2019 KALLO 2 JA 26   
5 23/06/2019 MELSELE2   24   
6 23/06/2019 KALLO 3   24   
7 23/06/2019 KALLO 4   24   
8 16/06/2019 Overmere3   21   
9 23/06/2019 HAASDONK DORP3   21   

10 16/06/2019 Elversele3   20   

Individueel Dames 
Volgnr Datum Ploeg Naam Bondskaartnr. Punten 

1 16/06/2019 Overmere4 VANPARYS MELISSA 26903 9 
2 16/06/2019 ELVERSELE 1 BRUYNINCKX MONIQUE 8987 6 
3 23/06/2019 BERLARE1 VAN CAUWENBERGH KENDY 79629 5 
4 23/06/2018 VRIJ EN BLIJ KALLO HUYCH SANDRA 19689 5 
5 23/06/2019 KALLO DE BOCK ROSITA 8696 5 
6 16/06/2019 Overmere1 RAMAN CELINE 69538 4 
7 23/06/2019 HAASDONK DORP 1 VAN MEIRVENNE KIZZY 59541 4 
8 23/06/2019 HAASDONK DORP 3 BAERT MARLEEN 28569 4 
9 23/06/2019 KALLO DE BOEL BRIGET 79455 3 

10 23/06/2019 KALLO DE JONGHE CELINE 67825 3 

Individueel Heren 
Volgnr Datum Ploeg Naam Bondskaartnr. Punten 

1 16/06/2019 Overmere5 ADAM AARON 62814 12 
2 23/06/2019 HAASDONK DORP 2 VAN REMOORTERE JIM 69097 12 
3 23/06/2019 KALLO VERBEKE DAVY 8447 10 
4 16/06/2019 ELVERSELE 3 VERBEKE LUC 8939 9 
5 23/06/2019 MELSELE2 VAN DAEL MICHEL 4678 9 
6 23/06/2019 KALLO VERMEYLEN MAX 71032 9 
7 23/06/2019 KALLO PICAVET DIRK 2853 9 
8 16/06/2019 Overmere3 VAN LAEKEN JEAN 8836 8 
9 16/06/2019 Overmere5 ADAM NICO 9452 8 

10 16/06/2019 Overmere5 DE VEIRMAN THOMAS 12419 8 
11 16/06/2019 BEVEREN 1 VAN PUYVELDE JONAS 72602 8 
12 23/06/2019 BERLARE2 RUPUS FREDERICK 77702 8 
13 23/06/2019 KALLO VAN PUYVELDE FRANS 8690 8 
14 16/06/2019 Overmere2 RAMAN MARC 8838 7 
15 23/06/2019 HAASDONK DORP 2 VAN REMOORTERE WILLY 8523 7 
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Voorwoord van onze nationaal voorzitter, 
de heer Marc De Bruyne. 

 
Beste schuttersvrienden,  

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

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

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

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

Met sportieve groeten,  

Marc De Bruyne  

Nationaal Voorzitter 
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KNBBW 
Verslag digitale communicatie nationaal congres 2019, 

door de heer Dieter Gezels 
 

 

Goedemorgen dames en heren schutters, sympathisanten en 
bezoekers van dit 96ste nationaal congres. 

Voor mij persoonlijk mijn 2de nationaal congres als secretaris 
digitale communicatie. 

De afgelopen 2 jaren zijn voor mij een niet te onderschatten 
uitdaging geweest, maar vandaag, na een vol jaar te kunnen 
evalueren ben ik alvast fier op wat we hebben gerealiseerd. 

 

Ik had ook graag even mijn collega’s bedankt. Een project als dit is nooit af, maar aanleveren 
van data kan in verschillende formaten. Je kan ze volledig mogen overtypen of je kan ze 
gewoon importeren en publiceren. Bedankt collega’s om steeds te willen luisteren en mij 
daarbij enorm te helpen. 

Deze vraag wil ik hier vandaag ook nog eens stellen aan de schutters. 

Het afgelopen jaar was er een enorme vooruitgang en ontvingen we reeds vele mails via het 
platform schuttersgids@knbbw.be waarvan onze voorzitter, secretaris generaal en ikzelf deze 
mails zagen verschijnen en waarbij 1 van ons deze zo spoedig mogelijk beantwoord heeft.  

Op deze manier hebben wij ook de mogelijkheid gehad om tijdens onze vergaderingen 
bepaalde vragen bespreekbaar te maken.  

Ik zou zeggen, voor al jullie vragen, info of suggesties, gelieve deze te mailen naar 
schuttersgids@knbbw.be , wij staan paraat. 

Zoals velen onder jullie weten was er in het begin veel tegenkanting, schutters dachten dat 
we hun gazetje gingen afnemen, en dat wij enkel aan de jeugd zouden denken.  

Op elke schieting kreeg ik wel iets naar het hoofd geslingerd.  

Wel, zoals wij, het bestuur van de KNBBW hadden gehoopt, bewijzen vandaag de cijfers dat 
de juiste keuze destijds werd gemaakt. 

Het overzicht van een jaar digitalisering in cijfers. 
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Voorwoord van onze nationaal voorzitter, 
de heer Marc De Bruyne. 

 
Beste schuttersvrienden,  

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

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

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

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

Met sportieve groeten,  

Marc De Bruyne  

Nationaal Voorzitter 

 

 

 

All rights reserved © Schuttersgids www.knbbw.be 

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

 
Beste schuttersvrienden,  

Met veel plezier stel ik u de nieuwe Schuttersgids voor. 
Wat maanden en zelfs jaren geleden begon als een ambitieus, 
misschien onhaalbaar idee, is nu werkelijkheid geworden. 
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Daarom mijn grootste dank aan alle vrijwilligers die hier 
belangeloos aan hebben meegewerkt. 

Toegegeven, na een moeizame start, wordt er door dit team nog steeds heel hard gewerkt 
om het gewenste serviceniveau te bereiken. We kunnen dus gerust stellen dat binnen de 
KNBBW een nieuwe mijlpaal bereikt is. 
De digitalisering is ingezet, wat in de huidige maatschappij nodig is. 
We zijn ons er van bewust dat deze nieuwe Schuttersgids voor heel wat mensen een 
aanpassing zal zijn. 
Toch zijn we er van overtuigd dat dit met de nodige begeleiding geen onoverkoombare 
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We zullen ook onze website verder blijven uitbouwen, zodat we op een transparante en 
directe wijze met onze maatschappijen kunnen communiceren. 
Verder hopen we van ons digitaal platform een werktool te maken die aan alle noden 
voorziet. 
Ik nodig alle maatschappijen en schutters daarom uit om hier op een constructieve manier 
aan mee te werken.  

Met sportieve groeten,  

Marc De Bruyne  

Nationaal Voorzitter 
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KNBBW 
Verslag digitale communicatie nationaal congres 2019, 

door de heer Dieter Gezels 
 

 

Goedemorgen dames en heren schutters, sympathisanten en 
bezoekers van dit 96ste nationaal congres. 

Voor mij persoonlijk mijn 2de nationaal congres als secretaris 
digitale communicatie. 

De afgelopen 2 jaren zijn voor mij een niet te onderschatten 
uitdaging geweest, maar vandaag, na een vol jaar te kunnen 
evalueren ben ik alvast fier op wat we hebben gerealiseerd. 

 

Ik had ook graag even mijn collega’s bedankt. Een project als dit is nooit af, maar aanleveren 
van data kan in verschillende formaten. Je kan ze volledig mogen overtypen of je kan ze 
gewoon importeren en publiceren. Bedankt collega’s om steeds te willen luisteren en mij 
daarbij enorm te helpen. 

Deze vraag wil ik hier vandaag ook nog eens stellen aan de schutters. 

Het afgelopen jaar was er een enorme vooruitgang en ontvingen we reeds vele mails via het 
platform schuttersgids@knbbw.be waarvan onze voorzitter, secretaris generaal en ikzelf deze 
mails zagen verschijnen en waarbij 1 van ons deze zo spoedig mogelijk beantwoord heeft.  

Op deze manier hebben wij ook de mogelijkheid gehad om tijdens onze vergaderingen 
bepaalde vragen bespreekbaar te maken.  

Ik zou zeggen, voor al jullie vragen, info of suggesties, gelieve deze te mailen naar 
schuttersgids@knbbw.be , wij staan paraat. 

Zoals velen onder jullie weten was er in het begin veel tegenkanting, schutters dachten dat 
we hun gazetje gingen afnemen, en dat wij enkel aan de jeugd zouden denken.  

Op elke schieting kreeg ik wel iets naar het hoofd geslingerd.  

Wel, zoals wij, het bestuur van de KNBBW hadden gehoopt, bewijzen vandaag de cijfers dat 
de juiste keuze destijds werd gemaakt. 

Het overzicht van een jaar digitalisering in cijfers. 
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Voorwoord van onze nationaal voorzitter, 
de heer Marc De Bruyne. 

 
Beste schuttersvrienden,  

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

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

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

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

Met sportieve groeten,  

Marc De Bruyne  

Nationaal Voorzitter 
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De afgelopen maand, een maand de nog relatief rustig is qua aantal schietingen heb ik 
volgende cijfers :  

• 6184 bezoeken, waarvan 1925 unieke bezoekers 

• 21.229 paginaweergaven 

• Gemiddeld bezoeken de bezoekers 3,5 pagina’s per bezoek 

• De bezoekers spenderen gemiddeld 3 minuten op onze site 

 

Wat we op deze slide zien maakt mij tevens ook zeer gelukkig, de website wordt niet alleen 
gebruikt voor de schietingen te raadplegen, maar ook voor de algemene informatie en 
nieuwsberichten, alsook onze speciale mededelingen. 

• 1779 bezoekers hebben de schuttersgids gedownload 

• 972 bezochten de agenda met schietingen 

Dat wil dus zeggen de overige 3433 bezoeken gerelateerd waren aan andere zaken dan enkel 
en alleen de schietingen. 

 

Wat wil dit nu zeggen over het afgelopen jaar ? 

• 74.000 bezoeken, waarvan 14.000 unieke bezoekers 

• 270.000 paginaweergaven 

• De schuttersgidsen werden meer dan 21.000 keer gedownload 

• Maandelijks ongeveer 1000 bezoekers die de agenda raadplegen 

• Gemiddeld bezoeken de bezoekers 3,6 pagina’s per bezoek 

• De bezoekers spenderen gemiddeld 3 minuten op onze site 

• Er werden reeds meer dan 7000 zoekopdrachten gelanceerd op onze website 

Mijns inziens bewijzen deze cijfers dat de digitalisering binnen de KNBBW zijn intrede niet 
heeft gemist. Zeker niet als we dan moeten vaststellen dat er maar 85 abonnementen meer 
zijn op de papieren versie.  

Wisten jullie dat er in het laatste jaar van de wipschutter ongeveer 350 schietingen werden 
gepubliceerd en dat wij afgelopen jaar meer dan 1700 schietingen en 105 evenementen 
mochten tellen die ingegeven werden via de website ? Een groei dus van meer dan 500% 
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Doordat de maatschappijen gratis kunnen publiceren, hebben ze dus afgelopen jaar meer 
dan      € 35.000  kunnen besparen door deze service van de KNBBW. 

Vandaag hebben wij ook de eer om jullie de 2de jaargang voor te stellen van “ de 
schuttersgids – jaaroverzicht “. Na het dit jaar voor de eerste keer volledig zelf te hebben 
samengesteld, heb ik enorm onderschat hoe tijdrovend dit wel is. Wij hebben in totaal van 
118 maatschappijen de schietingen ontvangen, in alle mogelijke bestanden en formaten, via 
alle mogelijke kanalen, gaande van een kalendertje tot teksten via Facebook messenger. 

 Ik heb wel eens gevloekt.  

In totaal staan er om en bij de 1000 schietingen in. Het grote verschil is dat dit boekje vanaf 
nu een gratis service is die U wordt aangeboden door de KNBBW. Het boekje werd 
gefinancierd door Dhr. Patrick Carmeliet van Carmeliet boogsport te Beervelde,  Adrie Worst 
van schutterstoren Immer vooruit en onze huisdrukker, De Sonville zorgde ervoor dat het in 
kleur kon voor de prijs van zwart-wit. Bedankt aan onze sponsors.   

Het boekje werd in een oplage van 1500 stuks gedrukt en zal worden uitgedeeld vandaag op 
het congres, in de winkel bij Patrick Carmeliet, in de toren bij Adrie, door de leden van het 
bondsbestuur.  

Straks kunnen jullie op de tweede locatie, de school, bij onze Collega Joris Rottiers nog 
enkele extra boekjes afhalen. Joris heeft de opdracht gekregen om hier spaarzaam mee om 
te gaan, dus het heeft geen nut om teveel boekjes te vragen, deze zullen niet worden 
meegegeven.  

Net zoals vorig jaar zal het boekje vanaf deze avond ook op onze website staan en gratis te 
downloaden zijn.  

Om jullie een idee te geven, het boekje werd vorig jaar meer dan 2000 keer gedownload. 

  Als laatste wil ik er nogmaals aan toevoegen dat het boekje gratis is en dus niet mag 
verkocht worden. Aangezien het een officiële dienst is van de KNBBW, zijn de schietingen van 
de maatschappijen die niet aangesloten zijn bij de KNBBW ook niet vermeld in het boekje.  

Bij verschillende maatschappijen was ook de informatie niet volledig, en kon deze dus ook 
niet worden vermeld. Ik wil er toch nog even op hameren dat de juiste informatie steeds kan 
geraadpleegd worden op www.knbbw.be of via de schuttersgids. Een jaaroverzicht is immers 
louter indicatief. 
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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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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 afgelopen maand, een maand de nog relatief rustig is qua aantal schietingen heb ik 
volgende cijfers :  

• 6184 bezoeken, waarvan 1925 unieke bezoekers 

• 21.229 paginaweergaven 

• Gemiddeld bezoeken de bezoekers 3,5 pagina’s per bezoek 

• De bezoekers spenderen gemiddeld 3 minuten op onze site 

 

Wat we op deze slide zien maakt mij tevens ook zeer gelukkig, de website wordt niet alleen 
gebruikt voor de schietingen te raadplegen, maar ook voor de algemene informatie en 
nieuwsberichten, alsook onze speciale mededelingen. 

• 1779 bezoekers hebben de schuttersgids gedownload 

• 972 bezochten de agenda met schietingen 

Dat wil dus zeggen de overige 3433 bezoeken gerelateerd waren aan andere zaken dan enkel 
en alleen de schietingen. 

 

Wat wil dit nu zeggen over het afgelopen jaar ? 

• 74.000 bezoeken, waarvan 14.000 unieke bezoekers 

• 270.000 paginaweergaven 

• De schuttersgidsen werden meer dan 21.000 keer gedownload 

• Maandelijks ongeveer 1000 bezoekers die de agenda raadplegen 

• Gemiddeld bezoeken de bezoekers 3,6 pagina’s per bezoek 

• De bezoekers spenderen gemiddeld 3 minuten op onze site 

• Er werden reeds meer dan 7000 zoekopdrachten gelanceerd op onze website 

Mijns inziens bewijzen deze cijfers dat de digitalisering binnen de KNBBW zijn intrede niet 
heeft gemist. Zeker niet als we dan moeten vaststellen dat er maar 85 abonnementen meer 
zijn op de papieren versie.  

Wisten jullie dat er in het laatste jaar van de wipschutter ongeveer 350 schietingen werden 
gepubliceerd en dat wij afgelopen jaar meer dan 1700 schietingen en 105 evenementen 
mochten tellen die ingegeven werden via de website ? Een groei dus van meer dan 500% 
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Doordat de maatschappijen gratis kunnen publiceren, hebben ze dus afgelopen jaar meer 
dan      € 35.000  kunnen besparen door deze service van de KNBBW. 

Vandaag hebben wij ook de eer om jullie de 2de jaargang voor te stellen van “ de 
schuttersgids – jaaroverzicht “. Na het dit jaar voor de eerste keer volledig zelf te hebben 
samengesteld, heb ik enorm onderschat hoe tijdrovend dit wel is. Wij hebben in totaal van 
118 maatschappijen de schietingen ontvangen, in alle mogelijke bestanden en formaten, via 
alle mogelijke kanalen, gaande van een kalendertje tot teksten via Facebook messenger. 

 Ik heb wel eens gevloekt.  

In totaal staan er om en bij de 1000 schietingen in. Het grote verschil is dat dit boekje vanaf 
nu een gratis service is die U wordt aangeboden door de KNBBW. Het boekje werd 
gefinancierd door Dhr. Patrick Carmeliet van Carmeliet boogsport te Beervelde,  Adrie Worst 
van schutterstoren Immer vooruit en onze huisdrukker, De Sonville zorgde ervoor dat het in 
kleur kon voor de prijs van zwart-wit. Bedankt aan onze sponsors.   

Het boekje werd in een oplage van 1500 stuks gedrukt en zal worden uitgedeeld vandaag op 
het congres, in de winkel bij Patrick Carmeliet, in de toren bij Adrie, door de leden van het 
bondsbestuur.  

Straks kunnen jullie op de tweede locatie, de school, bij onze Collega Joris Rottiers nog 
enkele extra boekjes afhalen. Joris heeft de opdracht gekregen om hier spaarzaam mee om 
te gaan, dus het heeft geen nut om teveel boekjes te vragen, deze zullen niet worden 
meegegeven.  

Net zoals vorig jaar zal het boekje vanaf deze avond ook op onze website staan en gratis te 
downloaden zijn.  

Om jullie een idee te geven, het boekje werd vorig jaar meer dan 2000 keer gedownload. 

  Als laatste wil ik er nogmaals aan toevoegen dat het boekje gratis is en dus niet mag 
verkocht worden. Aangezien het een officiële dienst is van de KNBBW, zijn de schietingen van 
de maatschappijen die niet aangesloten zijn bij de KNBBW ook niet vermeld in het boekje.  

Bij verschillende maatschappijen was ook de informatie niet volledig, en kon deze dus ook 
niet worden vermeld. Ik wil er toch nog even op hameren dat de juiste informatie steeds kan 
geraadpleegd worden op www.knbbw.be of via de schuttersgids. Een jaaroverzicht is immers 
louter indicatief. 
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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 
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Daarom mijn grootste dank aan alle vrijwilligers die hier 
belangeloos aan hebben meegewerkt. 

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

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

Met sportieve groeten,  

Marc De Bruyne  

Nationaal Voorzitter 
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Het komende jaar zal ik mij vooral bezighouden met de website te verfijnen en aan te passen 
naar de noden en vragen van de schutters. 

Zo zullen er meerdere templates op de site komen die makkelijk invulbaar en publiceerbaar 
zijn. Ik zal onder andere templates maken voor rouwberichten, meldingen, etc. 

Er wordt hard gewerkt aan een aparte pagina voor de jeugd. 

Wij zijn de templates aan het bouwen omtrent de tussenstanden van de 
sectorkampioenschappen, zodat die continue kunnen gevolgd worden via de website. 

Er werd een “online storage” capaciteit aangekocht met de mogelijkheid om 2.000.000 foto’s 
op te slaan, zodat de fotogalerij ook verder kan aangemaakt worden. 

De pagina waarbij de “google map” staat zal verder uitgewerkt worden en de “bugs” zullen er 
worden uitgehaald. 

Op vraag van de schutters zal de schuttersgids ook een melding versturen wanneer er een 
publicatie is. Indien U ingeschreven bent via de website, zal u na publicatie van een nieuwe 
editie een mail ontvangen met een link die naar desbetreffende schuttersgids zal forwarden. 

Verder zal ik daarnaast de inhoud van de site continue aanpassen en zo aangenaam mogelijk 
proberen te maken. 

Alvast bedankt voor de steun van vele schutters en bedankt voor jullie aandacht. 



schuttersgids
 

All rights reserved © Schuttersgids www.knbbw.be 

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