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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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69e Europese Kampioenschappen 
boogschieten staande wip 

23 – 25 augustus 2019 – Tervant (Paal) 

 

 

 
 

Adres: 

Beverlosesteenweg 280 – 3583 Paal Beringen 

 

PROGRAMMA: 
  

Vrijdag 23  augustus 2019: publiek beschrijf op 4 wippen  

 

om 13u30 publieke schieting op 4 wippen: 

2 Hoge 10 euro, 4 Zijden 7 euro, 4 Kallen 5 euro, 10 vogels 1 bord, 36 vogels van 3 euro,  

Inleg 14 euro (jeugd t.e.m.18 jaar: 7 euro), berekend op 80 schutters 
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Zaterdag 24 augustus 2019: Europese jeugdkampioenschappen + publiek beschrijf 

 

11.00u Samenkomst op het terrein 

12.00u Aanmelden van de geselecteerde deelnemers bij de secretaris-generaal en de 
 ploegleider + start inschrijvingen publieke schieting 

12.30u Openingsplechtigheid + hijsen van de vlaggen 

12.45u aanvang van de kampioenschappen 

 Ploeg: Frankrijk – België - Nederland 

 Individueel: België – Nederland - Frankrijk 

12.45u Publiek beschrijf op 4 wippen met kunstborden 

18.00u Eventuele afkamping 

18.30u Prijsuitreiking 

 

Om 12u45 publieke schieting op 4 wippen met per wip: 

2 Hoge 10 euro, 4 Zijden 7 euro, 4 Kallen 5 euro, 10 vogels 1 bord, 36 vogels van 3 euro,  

Inleg 14 euro (jeugd t.e.m.18 jaar: 7 euro), berekend op 80 schutters 

 

Zondag 25 augustus 2019: Europese Kampioenschappen seniors + publiek beschrijf 

 

8.15u Samenkomst op het terrein 

8.45u Aanmelding van de deelnemers in de ploeg bij de secretaris generaal en de 
 ploegleider + indien nodig doorvoeren van vervangingen 

9.00u Vorming en vertrek van de stoet – bloemenhulde – ontvangst door het 
 gemeentebestuur en receptie op het schuttersterrein 

11.00u Middagmaal voor de leden van de federaties 

12.00u Aanmelden van de geselecteerde individuele deelnemers bij de secretaris-
generaal en de ploegleider + indien nodig vervangingen doorvoeren + start 
inschrijvingen publieke schieting 

12.30u Openingsplechtigheid + hijsen van de vlaggen 

12.45u aanvang van de kampioenschappen 

 Ploeg: Frankrijk – België - Nederland 
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 Individueel: België – Nederland - Frankrijk 

12.45u Publiek beschrijf op 4 wippen met kunstborden 

18.00u Eventuele afkamping 

18.30u Prijsuitreiking 

 

Om 12u45 publieke schieting op 4 wippen met per wip: 

2 Hoge 10 euro, 4 Zijden 7 euro, 4 Kallen 5 euro, 10 vogels 1 bord, 36 vogels van 3 euro,  

Inleg 14 euro (jeugd t.e.m.18 jaar: 7 euro), berekend op 80 schutters 

 

Bij de aanmelding moet een geldige bondskaart en de identiteitskaart voorgelegd worden. 
De deelnamegelden voor de jeugdschutters die in de ploeg staan bedragen 5,00 euro en 
voor de individuelen 2,00 euro. Voor de seniors die in de ploeg staan bedraagt dit 7,00 euro 
en voor de individuelen 3,00 euro. 

Wij doen een uitdrukkelijke oproep naar de schutters die in de ploeg staan om mee op 
te stappen in de stoet met pijl en boog!  

Wij vragen tevens uw land op een voorname manier te vertegenwoordigen. Slordige 
kledij wordt niet aanvaard! 

 

Er zal dagelijks de mogelijkheid zijn om op het terrein snacks aan te kopen. 

De camping (Duistbosstraat) is toegankelijk vanaf donderdag 22 augustus om 14u! 

 

 

Secretaris-generaal      de voorzitter 

secrétaire-général       le président 

 

Bram Uvyn       Marc De Bruyne 
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Bed and breackfasts – hotels 

De Witte Merel Deluxe 

Tessenderlosesteenweg 224 

3583 Paal 

Tel: 0495 52 42 78 

La Casa De La Amapola 

Krenisstraat 74 

3583 Paal 

Tel: 0495 10 20 18 

B&B O Lit 

Meldertsesteenweg 220 

3583 Paal 

Tel: 011 41 51 10 

Katermeerhoeve 

Katermeerstraat 29 

3583 Paal 

Tel: 0479 41 41 14 

Villa Nostra 

Koolmijnlaan 152 

3582 Beringen 

Tel: 0475 58 73 76 

T Bakhuisje 

Bieweg 2 

3581 Beringen 

Tel: 42 11 54 

De Kroonhoeve 

Kroonstraat 247 

3581 Beverlo 

Tel: 011 74 47 54 

T Kasteeltje 

Vennestraat 15 

3581 Beverlo 

Tel: 011 34 60 47 

De Boerderie 

Einderstraat 18 

3581 Beverlo 

Tel: 011 40 27 37 

B&B Gewoon Gezellig 

Heilig hartsraat 14 

3581 Beverlo 

Tel: 0496 51 55 87 

De Kleine magnolia 

Industrieweg 29 

3980 Tessenderlo 

Tel: 013 55 59 66 

Bed&Bokes 

Kriekelswarande 1 

3290 Schaffen 

Tel: 0477 91 03 13 

Mezzo,Hotel & Business 

Paalsesteenweg 170 

3583 Paal 

Tel: 011 46 01 70 

 

 

 

 

Alle B&B's en het hotel bevinden zich tussen de 2km en 10km van het schuttersterrein 
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OFFICIEL DE LA FEDERATION ROYALE NATIONALE DES ARCHERS BELGES

Weekblad, 23 augustus 2019

SCHIETINGEN AUG 23, 2019 TOT SEP 20, 2019

VR 
AUG 

23

19.30 - 
23.30

MELSELE SINT SEBASTIAAN AVONDSCHIETING

Avondschiet ing Met 54 Euro Grat is

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

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

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

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

Sportcentrum, 9120 Melsele BE, 0498 19 26 34

VR 
AUG 

23

14.30 - 
19.00

75 € GRATIS DUCASSE D’ATH 15.00

Ducasse D'Ath 2019 Grand Prix Du Maïeur La  Société Royale « Les Archers De Saint Nicolas » Organise Sur La

Perche Vert icale De L'Esplanade, Rue Defacqz À Ath : Vendredi 23 Août À 15 Heures Grat is : 75 € : 30 € Offerts Par

La Société, 30 € Offerts Par Le Barbecue, Et 15 € Avec Le Trophée Du Maïeur Tout Le Grat is Sera Dans 

Rue DEFACQZ ESPLANADE 7800 ATH, 0472/750797

ZA 
AUG 

24

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 
AUG 

24

PAAL ST.PIETERSGILDE (TERVANT) EUROPEES KAMPIOENSCHAP JEUGD

Beverlosestwg 280, 3583 Paal BE, Marc Goedert ier 0487/518775
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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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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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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 

 

 

10:00 - 
18:00

ZA 
AUG 

24

9H - 
12H

KLUISBERGEN DE VRIJE 7HOGE

WIP 1:  Hoge 7 Punten Zijden 6 Punten Kallen 5 Punten Onderkalle 4 Punten

WIP 2:  Hoge 7 Punten Zijden 6 Punten Kallen 5 Punten Onderkalle 4 Punten

Inleg Volw 5 Euro - Terug 5 Euro - Inleg Jeugd 2,5 Euro - Opmerkingen Vanaf 40 Schutters Op 2 Wippen 1ste Prijs

Vrouw: Stofzakvrije Stofzuiger Twv 199 Euro 1ste Prijs Mannen: 40-Delige Gereedschap Trolley Twv 199 Euro Al

Het Inleggeld Wordt Verdeeld Onder Afgeschoten Blokken Er Is Mogelijkheid Tot Warme Maalt ijd Onder De Middag:

Stoofvlees Of Ballet jes In Tomatensaus Met Friet jes En Groent jes Voor De Prijs Van 13 Euro En 7 Euro Voor

Kinderen Tot 12 Jaar. Te Reserveren Tot 22/08/2019 Bij Christophe 0473/932324 Of Rudi 0472/550522

Parklaan, 9690 Kluisbergen BE, 0473932324

ZA 
AUG 

24

14.30 - 
18.30

KERMISSCHIETING MERENDREE SINT-SEBASTIAAN

Met 100 € Grat is Verrekend In Het Beschrijf

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

Inleg Volw 5 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 2,5 Euro - Berekend Op 30 Schutters

Dopershoek 8, 9850 Deinze BE, 0479932275

ZA 
AUG 

24

14U30 -
18U30

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

Zaterdag 24 Augustus Huldeschiet ing Daniël Verstuyft  60 Jaar Schutter

WIP 1: 2 Hoge 10€ + 2€ - 4 Zijden 7€ + 2€ - 4 Kallen 5€ + 2€ - 40 Kleine Vogels 3€ + 1€  = Per Wip Grat is: 60€

WIP 2: 2 Hoge 10€ + 2€ - 4 Zijden 7€ + 2€ - 4 Kallen 5€ + 2€ - 40 Kleine Vogels 3€ + 1€  = Per Wip Grat is: 60€

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

Daniël Verstuyft  60 Jaar Schutter

Bellevoorde Z/N, 9230 Wetteren BE, 0468-330169

ZA 
AUG 

24

1430 - 
1830

EEKLO DE LIEVE BESCHRIJFSCHIETING ( 2WIPPEN)

30 Euro Grat is Per Wip

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

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

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

Oostveldstraat 91, 9900 Eeklo BE, 0478 43 07 16

ZA 
AUG 

24

14.00 - 
18.00

PUTTE ROBIN HOOD

Bredestraat 125, 2580 Putte BE, 0478/273115
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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 
AUG 

24

14H30 -
18H30

KLUISBERGEN DE VRIJE HERDENKINGSCHIETING A.CLAEREN MET MEER DAN 500 EURO GRATIS
VERDEELD OVER GANSE DAG

WIP 1: 3 Hoge 10 Euro - 4 Zijden 7 Euro - 4 Kallen 5 Euro - 40 Kleine Vogels 3 Euro - 20 Primes 3 Euro - 10 Primes

Fles Rodenbach 75cl

WIP 2: 3 Hoge 10 Euro - 4 Zijden 7 Euro - 4 Kallen 5 Euro - 40 Kleine Vogels 3 Euro - 20 Primes 3 Euro - 10 Primes

Fles Cornet 75cl

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

Parklaan, 9690 Kluisbergen BE, 0473/932324

ZA 
AUG 

24

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 Bon  10 Primes 3 Euro Grat is 6 Hoeken 2 Consumptie Bon 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

ZA 
AUG 

24

14H30 -
18H30

KERMISSCHIETING IEPER WILLEM-TELL
U bent niet  ingelogd of  deze informatie is voor u niet  toegankelijk.

WIP 1: 1 Hoge €9 - 1 Hoge €9 - 2 Zijden €7 - 2 Zijden €7 - 2 Kallen €5 2 Kallen €5 - 30 Kleine Vogels 2.50 - 41 Kleine

Vogels 2.50  3 Top €5 Grat is Ntv

WIP 2: 1 Hoge €9 - 1 Hoge €9 - 2 Zijden €7 - 2 Zijden €7 - 2 Kallen €5 2 Kallen €5 - 30 Kleine Vogels 2.50 - 41 Kleine

Vogels 2.50  3 Top €5 Grat is Ntv

Inleg Volw 7 Euro - Inleg Jeugd 3.50 Euro - Berekend Op 70 Schutters

Seelbachdreef Z/N, 8920 Zillebeke BE, 0497716617

ZO 
AUG 

25

9,00 - 
12,00

SCHUTTERSGILDE ST.JORIS, STAVELE

Inleg Volw 5 Euro - Inleg Jeugd 2,50 Euro

A. Decarneplein, 8691 Stavele BE, 0472/911628

ZO 
AUG 

25

SCHUTTERSGILDE ST.JORIS, STAVELE

Inleg Volw 7 Euro - Inleg Jeugd 3,50 Euro - Opmerkingen Kermisschiet ing

A. Decarneplein, 8691 Stavele BE, 0472/911628
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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 

 

 

14,30 - 
18,30

ZO 
AUG 

25

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 Jaar Betaald Enkel

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

Tinstraat, 2580 Putte BE, 0477/75.34.26

ZO 
AUG 

25

10H - 
19U

GALMAARDEN WT GEKENDE MANIER VAN KAMPIOENSCHAP
U bent niet  ingelogd of  deze informatie is voor u niet  toegankelijk.

WIP 1: 2 Hoge 10 - 4 Zijden 7 4 Kallen 5 - 70 Kleine Vogels 3 - 20 Primes Wijn Vlees Surprise Koff ie Etc

WIP 2:  Idem

Inleg Volw 20 Euro - Terug 12 Euro - Berekend Op 80 Schutters - Opmerkingen 20 E Hele Dag, 2 Schiet ingen + BBQ

Onder Middag

Terrein Braine Le Chateau, 0477753672

ZO 
AUG 

25

9.00 - 
12.00

SINT-SEBASTIAAN BISSEGEM 7 HOGE

Op 2 Wippen: Inleg 5 Euro.

Inleg Volw 5 Euro

Rietput, 8501 Bissegem BE, 0032494453448

ZO 
AUG 

25

14:30 - 
18:30

WAASMUNSTER KLOEFJES EN SOLDAATJESSCHIETING

Kloef jes En Soldaat jes Schiet ing Te Waasmunster Met 100 € Grat is

WIP 1: 2 Hoge 10 - 4 Zijden 7 - 4 Kallen 5 - 36 Kleine Vogels 3  10 Kloef jes 3 Euro +1 Euro Kleur Van Vogels Word

Bekend Gemaakt Op Dag Zelf

WIP 2: 2 Hoge 10 - 4 Zijden 7 - 4 Kallen 5 - 36 Kleine Vogels 3  10 Soldaat jes 3 Euro +1 Euro Kleur Van Vogels Word

Bekend Gemaakt Op Dag Zelf

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

Hoogstraat 157 9250 Waasmunster, 0478608971

ZO 
AUG 

25

14:30 - 
BESTUUR

GROTE PRIJS “CANTECLAER” 2019 K.H. GILDE DEINZE ST. SEB.

Reglement Grote Prijs Canteclaer 1ste Ronde Wordt Er Geschoten Naar De Blokvogel, Indien Deze Niet Is

Neergehaald In De 1ste Ronde Volgt Er Een 2de Ronde, Enz.... Vanaf De 4de Ronde Gaan Wij Over Naar Het

Gewoon Beschrijf  En Blijf t  De Blokvogel Staan Tot De Winnaar Is Gekend.

WIP 1: 1 Hoge 8 Euro + Geschenk - 1 Hoge 8 Euro - 2 Zijden 6 Euro + Geschenk - 2 Zijden 6 Euro - 2 Kallen 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 

 

 

BESLIST Geschenk 2 Kallen 4 Euro - 30 Kleine Vogels 2 Euro - 10 Primes 2 Euro + Attent ie  Grote Prijs Canteclaer Winnaar:

Trofee + Bloemstuk Canteclaer + 20 Euro

Inleg Volw 5 Euro - Terug 2 Euro - Inleg Jeugd 2 Euro - Berekend Op 30 Schutters - Opmerkingen Berekend Op 30

Schutters, Boven Het Getal 2 Kleine Vogels Van 2 Euro Per Schutter. Inleg: Blok (1 Euro) + Beschrijf  (4 Euro) Alle

Inleg Beschrijf  En Grat is Wordt Op De Wip Geplaatst . Waarde Kleine Vogels Wordt Aangepast Naargelang Het

Aantal Deelnemende Schutters.

Kortrijkstraat, 9800 Deinze BE, +32(0)486 343566 (Koen De Graeve)

MA 
AUG 

26

14U30 -
18U30

MERENDREE WT SLODDERCHIETING MET 60 € GRATIS

WIP 1: 1 Hoge 12 € + Grote Slodder - 1 Hoge 10 € - 2 Zijden 9 € + Grote Slodder - 2 Zijden 7 € - 2 Kallen 7 € + Grote

Slodder 2 Kallen 5 € - 10 Kleine Vogels 4 € + Kleine Slodder - 40 Kleine Vogels 3 €

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

Biezenstraat, 9850 Merendree BE, 0473920488

MA 
AUG 

26

14U30 -
BESTUUR
BESLIST

KALLO SAS 10

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 Tot 10 Jaar Grat is Jeugd Tot

14 Jaar 1/2 Inleg

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

MA 
AUG 

26

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 3,50 Euro - Berekend Op 54 Schutters

Voorstraat, 9970 Kaprijke BE, 093735203

MA 
AUG 

26

14:30 - 
18:30

OUDENAARDE SS – PUBLIEKE SCHIETING

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

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

'T Spei, 9700 Oudenaarde BE, 0486/55.18.73

MA 
AUG 

26

75 € GRATIS DUCASSE ATH 14.30 H

Ducasse D'Ath 2019 Grand Prix De La Ville La Société Royale « Les Archers De Saint Nicolas » Organise Sur La

Perche Vert icale De L'Esplanade, Rue Defacqz À Ath : Lundi 26 Août À 14,30 Heures Grat is 75 €, Soit  30 € Offerts

Par La Société + 30 € Offerts Par Le Barbecue Et 15 € Avec Le Trophée De La Ville 
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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 

 

 

14.30 - 
19.00

Esplanade Rue DEFACQZ ATH, 0472/750797

MA 
AUG 

26

10 - 
13.30

60 € GRATIS DUCASSE ATH 10 H

Lundi 26 Août De 10 À 13 Heures Prix De La Buvette Grat is 60 € : 30 € Offerts Par La Société, Et 30 € Offerts Par Le

Barbecue Tout Le Grat is Sera Dans Le Jeu, Et Sera Donc Distribué ! 2 Coqs 10 € 4 Poules 7,50 € 4 Canes 5 € 52

Oiseaux 3 € A La 3ème Ronde: Panier 

Esplanade, Rue DEFACQZ À ATH, 0472/750797

WO 
AUG 

28

14H30 -
18H30

INGOOIGEM VRIJ BESCHRIJFSCHIETING

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

DO 
AUG 

29

14.30
UUR - 
18.30
UUR

GAAT NIET DOOR! OOSTEEKLO BESCHRIJFSCHIETING

Deze Schiet ing Gaat Niet Door Wegens Bezett ing Terrein € 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

DO 
AUG 

29

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

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

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

VR 
AUG 

30

14U30 -
18U30

WESTKUSTKAMPIOENSCHAP MIDDELKERKE DE PARKSCHUTTERS MET 100 EURO GRATIS

Blok + Beschrijf  Westkustkampioenschap Met 100 Euro Grat is Inschrijven Blok Tussen 12u30 En 13u30; Inleg Blok +

Beschrijf  6 Euro

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

Inleg Volw 5 Euro - Inleg Jeugd 2,5 Euro - Berekend Op 50 Schutters - Opmerkingen Inleg Blok + Beschrijf  = 6 Euro

Kleine Kerkweg, 8430 Middelkerke BE, 0471620084

VR 
AUG 

AVONDSCHIETING KORSPEL

Inleg Volw 6 Euro
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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 

 

 

30

18UUR -
22UUR

Vossenhoek 70, 3581 Beverlo BE, 0470827405

VR 
AUG 

30

19U30 -
23U30

WICHELEN SINT-SEBASTIAAN AVONDSCHIETING MET € 68 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 50 Schutters

Margote 16, 9260 Wichelen BE, 0497-876116

ZA 
AUG 

31

14.00 - 
18.00

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

Diepenbeemd (Achter Bemdhal), 2370 Arendonk BE, 0494653781

ZA 
AUG 

31

14U30 -
18U30

K.G.WETTEREN ST. SEB.

Kermisschiet 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

ZA 
AUG 

31

14H00 -
BESTUUR
BESLIST

ELVERSELE ST. SEBASTIAAN – ABRAHAM EN JUBILEUMSCHIETING : DANNY, DANNY, DORA & FRANS
MET MEER DAN 300 EURO GRATIS IN BESCHRIJF

WIP 1: 3 Hoge 12,00 Euro - 6 Zijden 9,00 Euro - 6 Kallen 7,00 Euro - 30 Kleine Vogels 3,00 Euro - 30 Kleine Vogels

3,00 Euro (Grat is)  Panachen : 3 Af Vullen; 3 Af Vullen 10 Vogels : Porto

WIP 2: 3 Hoge 12,00 Euro - 6 Zijden 9,00 Euro - 6 Kallen 7,00 Euro - 30 Kleine Vogels 3,00 Euro - 30 Kleine Vogels

3,00 Euro (Grat is)  Panachen : 3 Af Vullen; 3 Af Vullen 10 Vogels : Porto

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

Een Boog Verloot Onder De Aanwezige Schutters Gesponsord Door Carmeliet  Boogsport .

Dorpstraat 59, 9140 Elversele BE, 0497/83.69.94

ZA 
AUG 

31

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
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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 

 

 

Dorp 84, 9968 Bassevelde BE, 0477/545653

ZA 
AUG 

31

14 - 
18

BOOISCHOT “ONS GENOEGEN” 07

Voormiddag Finale Peletonschiet ing

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

Dorpstraat 115, 2221 Booischot BE, 0498/26.17.81

ZA 
AUG 

31

14U - 
18U15

LA LEGION STAND HAASRODE.

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

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

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

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

ZA 
AUG 

31

14.30
UUR - 
HET

BESTUUR
BESLIST

PIRAMIDESCHIETING KOEWACHT

WIP 1: 2 Hoge € 11 - 4 Zijden € 7 - 4 Kallen € 5 - 30 Kleine Vogels € 4  6 Hoeken En 1 Uil Grat is Elk 2 Bierbonnen

Grat is Wordt Niet Verloot

WIP 2: 2 Hoge € 11 - 4 Zijden € 7 - 4 Kallen € 5 - 30 Kleine Vogels € 4  6 Hoeken En 1 Uil Grat is Elk 2 Bierbonnen

Grat is Wordt Niet Verloot

WIP 3:   Blok 1 -10 Elk 5 € Blok 11 - 15 Elk 10 € Blok 16 =  15 € Blok 17 = 20 € Blok 18 = 25 €

Inleg Volw 11 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 5.5 Euro - Berekend Op 60 Schutters - Opmerkingen Per Schutter

Boven Het Getal 1 Kleine Vogel Van € 3 Voor Wip 1 En Wip 2. Per 2 Schutters Boven Het Getal 1 Kampklos Van € 5

Voor Wip 3

Korte Akkers 25 4576 BN, 04/74742854

ZA 
AUG 

31

14.UUR
- 

18.15
UUR.

LA LEGION STAND DE HAASRODE
U bent niet  ingelogd of  deze informatie is voor u niet  toegankelijk.

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

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

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

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

ZA 
AUG 

31

14U30 -
18U30

ZOMERSCHIETING 14U30+ VEURNE-AMBACHT

Inleg Volw 7 Euro - Terug 7 Euro - Inleg Jeugd 3.5 Euro

Noordstraat 138, 8630 Veurne BE, 0471252153
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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 
SEP 

01

15U00 -
19U00

MERENDREE WT BESCHRIJF AFSLUITING SECTORKAMPIOENSCHAP

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

Grat is Geschonken Door Merendree WT. Namens Merendree Willem Tell Dank Aan Alle Deelnemers Voor Het

Sport ieve Verloop Alsook Dank Aan Hoofdafgevaardigde Et ienne En Afgevaardigden Eric , Romain En Rudi VD En

Rudi F Voor Het In Goede Banen Leiden En Fijne Samenwerking Bij Dit  Kampioenschap .

Inleg Volw 5 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 3 Euro - Berekend Op 40 Schutters - Opmerkingen In De Voormiddag

Finale Afkamping Sectorkampioenschap , Daardoor Begin Uur 15u00 ! S'middags Mogelijkheid Tot Friet jes Met

Stoofvlees En Groenten Voor De Prijs Van 12 € , Graag Verwit t igen Ten Laatste Vrijdag 30 Augustus.

Biezenstraat, 9850 Merendree BE, 0473920488

ZO 
SEP 

01

14U00 -
19U00

ST KATHERINA KUURNE

51 ° Kampioenschap Van Sente Inschrijven Voor 14u00!!!!!!!!!! Het Kampioenschap Start  Om 14u00, Er Wordt In

Ronden Geschoten. Eenmaal De Laatste Man Van De Eerste Ronde Geschoten Heeft , Kunnen Geen Ronden Meer

Ingehaald Worden                       Aanvang   14u00 !! Winnaar: Waardevolle Tinnen Schaal Met Gildeschild + 25 €·

Kampers:  2.5 € Per Blok

WIP 1: 2 Hoge 10 Euro - 4 Zijden 7 Euro - 4 Kallen 5 Euro - 57 Kleine Vogels 2.5 Euro - 6 Kleine Vogels Streekbier  6

Flessen Streekbier Grat is

WIP 2: 2 Hoge 10 Euro - 4 Zijden 7 Euro - 4 Kallen 5 Euro - 57 Kleine Vogels 2.5 Euro - 6 Kleine Vogels Streekbier  6

Flessen Streekbier Grat is

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

Voor 14u00 Het Kampioenschap Start  Om 14u00, Er Wordt In Ronden Geschoten. Eenmaal De Laatste Man Van

De Eerste Ronde Geschoten Heeft , Kunnen Geen Ronden Meer Ingehaald Worden

Waubrechts, 8520 Kuurne BE, 0477/490542

ZO 
SEP 

01

14.30 - 
18.30

AALST-PARK
U bent niet  ingelogd of  deze informatie is voor u niet  toegankelijk.

Affligemdreef 171, 9300 Aalst  BE, 0475/383903

ZO 
SEP 

01

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 Jaar Betaald Enkel

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

Tinstraat, 2580 Putte BE, 047/75.34.26

ZO PUNTENSCHIETING (SLOTSCHIETING)
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Voorwoord van onze nationaal voorzitter, 
de heer Marc De Bruyne. 

 
Beste schuttersvrienden,  

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

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

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

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

Met sportieve groeten,  

Marc De Bruyne  

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

 
Beste schuttersvrienden,  

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

 

 

SEP 
01

14U30 -
18U30

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 
SEP 

01

14 - 
18

KRIEKENSCHIETING, OP 2 WIPPEN – SCHAARBEEK GILDE

Josaphatpark, 1030 Schaarbeek BE, 0485415708

MA 
SEP 
02

14.30 - 
HET

BESTUUR
BESLIST

KOEWACHT

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

Wordt Niet Verloot

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

Wordt Niet Verloot

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

Korte Akkers 25 4576 BN, 04/74742854

MA 
SEP 
02

14.30 - 
18.30

MELSELE SINT SEBASTIAAN

Kermissschiet ing Op 3 Wippen

WIP 1: 2 Hoge 10 Euro - 4 Zijden 7 Euro - 4 Kallen 5 Euro - 10 Kleine Vogels 3euro - 6 Kleine Vogels Suprise - 20

Primes 4 Euro

WIP 2: 2 Hoge 10 Euro - 4 Zijden 7 Euro - 4 Kallen 5 Euro - 10 Kleine Vogels 3 Euro - 20 Primes 4 Euro

WIP 3: 2 Hoge 10 Euro - 4 Zijden 7 Euro - 4 Kallen 5 Euro - 10 Kleine Vogels 3 Euro - 6 Kleine Vogels Suprise - 20

Primes 4 Euro

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

Sportcentrum, 9120 Melsele BE, 0498 19 26 34

WO 
SEP 
04

14 UUR
- 

18 UUR

STADEN ST SEBASTIAAN KERMISSCHIETING

Bruggestraat 41, 8840 Staden BE, 0476 34 77 36

WO 
SEP 
04

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

 
Beste schuttersvrienden,  

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

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

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

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

Met sportieve groeten,  

Marc De Bruyne  

Nationaal Voorzitter 

 

 

14U30 -
18U30

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

Zeveneken-Dorp 112, 9080 Zeveneken BE, 0485713066

DO 
SEP 
05

14U30 -
BB

BEVEREN BASTIAAN VERJAARDAGSSCHIETING VAN ONZE SECRETARIS(BENNY)EN UITBATER MET 150
EURO GRATIS

WIP 1: 2 Hoge 12 Euro - 4 Zijden 9 Euro - 4 Kallen 7 Euro - 30 Kleine Vogels 3 Euro - 10 Primes 3 Euro Grat is

WIP 2: 2 Hoge 12 Euro - 4 Zijden 9 Euro - 4 Kallen 7 Euro - 30 Kleine Vogels 3 Euro - 10 Primes 3 Euro Grat is

WIP 3: 2 Hoge 12 Euro - 4 Zijden 9 Euro - 4 Kallen 7 Euro - 30 Kleine Vogels 3 Euro - 10 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 
SEP 
06

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 (De Roover Bjorn)

ZA 
SEP 

07

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 
SEP 

07

14U30 -
BESTUUR
BESLIST

LOKEREN 12

18 Euro 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

Verloren Boslaan 1, 9160 Lokeren BE, 0476/740249

ZA 
SEP 

07

14.00H
- 

KON. O.L.VROUWGILDE HEUSDEN-LIMBURG

                                                         HEUSDEN-LIMBURG                                                            O.L. VROUWGILDE

                                                           SCHAAPSWEG 81                                                     3550 HEUSDEN-ZOLDER                

                  

WIP 1: 2 Hoge 10 € - 4 Zijden 6 € - 4 Kallen 4 € - 30 Kleine Vogels 2.50 €
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Voorwoord van onze nationaal voorzitter, 
de heer Marc De Bruyne. 

 
Beste schuttersvrienden,  

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

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

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

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

Met sportieve groeten,  

Marc De Bruyne  

Nationaal Voorzitter 
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Beste schuttersvrienden,  

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

 

 

18.00H WIP 2: 2 Hoge 10 € - 4 Zijden 6 € - 4 Kallen 4 € - 30 Kleine Vogels 2.50 €

Inleg Volw 6 Euro - Terug 2.50 Euro - Berekend Op 50 Schutters - Opmerkingen Jeugd Tot En Met 16 Jaar Grat is

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

ZA 
SEP 

07

14:30 - 
18:30

KLOMPJESSCHIETING SINT JANSTEEN

WIP 1: 2 Hoge 10 Euro - 4 Zijden 7 Euro - 4 Kallen 5 Euro - 30 Kleine Vogels 3 Euro  30 Kleine Vogels, Waarvan 15

Kleine Klompjes

WIP 2: 2 Hoge 10 Euro - 4 Zijden 7 Euro - 4 Kallen 5 Euro - 30 Kleine Vogels 3 Euro  30 Kleine Vogels, Waarvan 15

Kleine Klompjes

WIP 3: 2 Hoge 10 Euro - 4 Zijden 7 Euro - 4 Kallen 5 Euro - 30 Kleine Vogels 3 Euro  30 Kle ine Vogels, Waarvan 15

Kleine Klompjes

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

Schiet ing. 1e Stel Panachen Is Klomp.

Wilhelminastraat 74A, 0031630145876

ZA 
SEP 

07

14U - 
18U

VRIJ BEERSE

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 - Inleg Jeugd 3 Euro - Berekend Op 50 Schutters - Opmerkingen Jeugd Tot 12 Jaar

Grat is. Jeugd Tot En Met 16jaar Halve Inleg.

Zwepenstraat Z/N, 2460 Tielen BE, 0496670598

ZA 
SEP 

07

14U - 
18U30

FINALE GOUDEN SCHOEN SINT-SEBASTIAAN IZEGEM
U bent niet  ingelogd of  deze informatie is voor u niet  toegankelijk.

- Opmerkingen Meer Informatie Volgt

Sint-Jorisstraat 70, 8870 Izegem BE, Demuynck Jozef: 0486/907629

ZA 
SEP 

07

14 UUR
- 

BB

SCHRIEK ST JAN BAPTIST-8

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

ZA 
SEP 

07

DE SCHELDEZONEN TE DENDERMONDE BESCHRIJFSCHIETING

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

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

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

 

 

14.30 - 
18.30

Van Langenhovestraat 203A, 9200 Dendermonde BE, 0495805472

ZA 
SEP 

07

14H30 -
18H30

ZELZATE ZA 7SEPTEMBER MET 60EURO GRATIS

Suikerkaai 53, 9060 Zelzate BE, 0489596066

ZA 
SEP 

07

14 H 30
- 

18 H 30

TEMSE WT 6 PALING

Palingschiet ing

WIP 1: 2 Hoge Paling - 4 Zijden Paling - 4 Kallen Paling - 15 Kleine Vogels Paling - 21 Kleine Vogels 5

WIP 2: 2 Hoge 12 - 4 Zijden 10 - 4 Kallen 7 - 36 Kleine Vogels 5

Inleg Volw 10 Euro - Terug 5 Euro - Berekend Op 60 Schutters

Cauwerburg 50 B, 9140 Temse BE, 0495824297

ZA 
SEP 

07

14.00 U.
- 

18.00 €

ELEWIJT ST.HUBERTUS

WIP 1: 2 Hoge 12.00 € - 4 Zijden 9.00 € - 4 Kallen 6.00 € - 20 Kleine Vogels 3.00 € - 20 Primes 4.00 €

WIP 2: 2 Hoge 12.00 € - 4 Zijden 9.00 € - 4 Kallen 6.00 € - 20 Kleine Vogels 3.00 € - 20 Primes 4.00 €

Inleg Volw 7.00 Euro - Terug 3.00 Euro - Berekend Op 50 Schutters

Driesstraat 24, 1982 Elewijt  BE, 0477/49 78 28

ZO 
SEP 
08

14.30U
- 

18.30U

OOSTVLETEREN SINT JORIS KERMISSCHIETING

- Opmerkingen 30 Euro Grat is

Veurnestraat 4, 8640 Vleteren BE, 0477492106

ZO 
SEP 
08

14:30 - 
18:30

GENT WARE VRIENDEN

WIP 1: 2 Hoge 8 Euro - 4 Zijden 6 Euro - 4 Kallen 4 Euro - 62 Kleine Vogels 2 Euro - 10 Kleine Vogels 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 Kleine Vogels Doos Pralines -

6 Primes 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. Er Is Eten Voor De Ganse Dag Voorzien. 'S
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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. 
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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 

 

 

Middags: Kippenbil + Fruit  + Kroketten: 6€, In De Namiddag: Belegde Broodjes.

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

ZO 
SEP 
08

9:00 - 
11:30

GENT WARE VRIENDEN 7 HOGE EN BLOK

Inleg Volw 5 Euro - Opmerkingen Van 9u Tot 11u30: 7 Hoge (Alle Inleg Wordt Verschoten) 3 Blokken Af Is Invullen -

Top Is Alt ijd Invullen Dubbels Tellen Niet Extra Prijs Voor De Winnaar: 6 Flessen Cava, Geschonken Door R&D

Construct Bvba Van 12u Tot 13u30 Vijfde Buffalo Blokschiet ing Alle Inleg Is Voor De Winnaar, 1 Winnaar Per Wip,

Inleg 3€ Per Wip. Speciale Damesprijs (Niet-Winnaar) 6 Flessen Cava Geschonken Door Filip Goedert ier Om 14u30

Beschrijf

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

ZO 
SEP 
08

14.30 - 
18.30

BESCHRIJFSCHIETING GAVERE SS

Sportdreef, 9890 Gavere BE, 0496/30.78.76

ZO 
SEP 
08

09U00 -
12.00U

SCHIETING VLAMERTINGE ZONDAG 8 SEPTEMBER 7 HOGE , 30STE PRIJS M.DESMET , 50€GRATIS , OM
09U00

30 Ste Prijs M. Desmet , 50 € Grat is

Gezellestraat 3A, 8908 Vlamertinge BE, 0473314225

ZO 
SEP 
08

14.00U
- 

18.00U

MERKSPLAS

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

WIP 2: 2 Hoge 10 Euro - 4 Zijden 7 Euro - 4 Kallen 4 Euro - 30 Kleine Vogels 3 Euro - 6 Primes Grat is Drankbon (NV)

Inleg Volw 7 Euro - Terug 3 Euro - Berekend Op 50 Schutters - Opmerkingen Jeugd Tem 12 Jaar Grat is Jeugd Vanaf

13 Tem 16 Jaar Halve Inleg

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

ZO 
SEP 
08

14U00 -
BESTUUR
BESLIST

KALLO SAS 11 (KERMIS)

Kapeldijk (Ingang Electrabel), 9120 Kallo (Beveren-Waas) BE, 0495.34.54.28
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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 
SEP 
08

14.00
UUR - 
18.00
UUR

KONINGSHOOIKT

Mechelbaan 94, 2500 Koningshooikt BE, 0494/16.28.53.

ZO 
SEP 
08

14.30 - 
18.30

HARELBEKE S.S. GEWONE SCHIETING

Stasegemsesteenweg, 8530 Harelbeke BE, 0473/892544

ZO 
SEP 
08

14.00
UUR - 
18.00
UUR

ST.- SEBASTIAAN AARDENURG, HANENSCHIETING + BLOK

WIP 1: 2 Hoge Haan + € 6 - 4 Zijden Haan + € 3 - 4 Kallen Haan - 26 Kleine Vogels 3 - 10 Primes Haan - 8 Primes

Hoeken In Natura, Niet Verloot  Alle Afgeschoten Vogels Worden Mee Geleverd. Grat is Op De Wip € 50 Per Wip

WIP 2: - 4 Kallen Haan - 26 Kleine Vogels 3 - 10 Primes Haan - 8 Primes Grat is Hoeken In Natura, Niet Verlo ot  Alle

Afgeschoten Vogels Worden Meegeleverd. Grat is Op De Wip € 50 Per Wip.

WIP 3: 1 Hoge Blokvogel  3 Ronden Naar Blokvogel Geschonken Door "C.R.H. 'S Landswelvaren" Uit  Aardenburg.

Blokvogel Blijf t  Eigendom Van Get Gilde.

Inleg Volw 8 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 4 Euro - Berekend Op 60 Schutters - Opmerkingen Enige Inleg Voor 3

Wippen

Herendreef 28, 00316 48035975

ZO 
SEP 
08

14U30 -
18U30

KGSS DUDZELE BESCHRIJFSCHIETING 200€ GRATIS

WIP 1: 1 Hoge 10€ - 1 Hoge 10€ - 2 Zijden 7€ - 2 Zijden 7€ - 2 Kallen 5€ 2 Kallen 5€ - 40 Kleine Vogels 3€ - 30 Kleine

Vogels 3€ Grat is

WIP 2: 1 Hoge 10€ - 1 Hoge 10€ - 2 Zijden 7€ - 2 Zijden 7€ - 2 Kallen 5€ 2 Kallen 5€ - 40 Kleine Vogels 3€ - 30 Kleine

Vogels 3€ Grat is

Inleg Volw 7 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 3,5 Euro - Berekend O p 54 Schutters - Opmerkingen Jeugd Tot En

Met 14 Jaar 1/2 Inleg

Stokerij 9, 8380 Dudzele BE, 043921390

ZO 
SEP 
08

14 U 30
- 

18 U 30

BAARDEGEM DE VONCKISTEN

ZONDAG  8 SEPTEMBER 2019    BAARDEGEM  De Vonckisten BLOK - En MOSSELSCHIETING Op  3 WIPPEN

Blokschiet ing :  Wip 1 : Grote Prijs TUPPERWARE Geschonken Door ELLEN VAN CAUTER(                                       

Waarde  € 125 Wip 2 : Groet Prijs DRANKENCENTRALE NEULANT Te Baardegem   

WIP 1: 2 Hoge 10 - 4 Zijden 7 - 4 Kallen 5 - 36 Kleine Vogels 3 - 5 Primes Port ie Mosselen Met Brood

WIP 2: 2 Hoge 10 - 4 Zijden 7 - 4 Kallen 5 - 36 Kleine Vogels 3 - 5 Primes $Ort ie Mosselen Met Brood
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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 

 

 

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

Inleg Volw 3,50 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 2 Euro - Berekend Op 56 Schutters

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

MA 
SEP 
09

14U30 -
18U30

HAASDONK DORP – BESCHRIJFSCHIETING OP 3 WIPPEN MET 6 HOEKEN GRATIS

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

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 
SEP 
09

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

MA 
SEP 
09

1430 - 
1830

EEKLO DE LIEVE BESCHRIJFSCHIETING (2WIPPEN)

30 Euro Grat is Per Wip !

WIP 1: 2 Hoge 10 - 4 Zijden 7 - 4 Kallen 5 - 30 Kleine Vogels 3  30 Euro Grat is Per Wip !

WIP 2: 2 Hoge 10 - 4 Zijden 7 - 4 Kallen 5 - 30 Kleine Vogels 3  30 Euro Grat is Per Wip !

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

Oostveldstraat 91, 9900 Eeklo BE, 0478 43 07 16

MA 
SEP 
09

14H30 -
18H30

NUKERKE S.S. BESCHRIJFSCHIETING

WIP 1:  Beschrijf  Volgt

Inleg Volw 7 Euro - Inleg Jeugd 3,5 Euro

Terrein Kabienstraat, 9700 Heurne BE, 0473692517

WO 
SEP 

11

14.00 - 
19.00

BONDSSCHIETING / TIR FEDERAL MERENDREE SINT-SEBASTIAAN

WIP 1: 2 Hoge (Coqs) 10 € - 4 Zijden (Poules) 7 € - 4 Kallen (Canes) 5 € - 36 Kleine Vogels (Oiseaux) 3 € - 10 Primes

Bondsprijs  Bondsprijzen Op Wip 1 : 6 Gin-Tonic Glazen 'Bohemia Crystal' Met Bondslogo Prix Fédéraux Sur La

Première Perche : 6 Verres Gin-Tonic Aves Logo De La Fédérat ion

WIP 2: 2 Hoge (Coqs) 10 € - 4 Zijden (Poules) 7 € - 4 Kallen (Canes) 5 € - 36 Kleine Vogels (Oiseaux) 3 € - 10 Primes

Prix Fédéral  Bondsprijzen Op Wip 2 : Set Van Drie Flessen Wijn Met Gepersonaliseerd Et iket Met Bondslogo Prix

Fédéraux Sur La Deuxième Perche : Lot De Trois Bouteilles De Vin Avec Logo De La Fédérat ion Sur L'ét iquette

WIP 3: 2 Hoge (Coqs) 10 € - 4 Zijden (Poules) 7 € - 4 Kallen (Canes) 5 € - 36 Kleine Vogels (Oiseaux) 3  € - 10 Primes

Trappist   Primes : (Bière) Trappist(E) Rochefort  8 (4 X 33 Cl)
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Voorwoord van onze nationaal voorzitter, 
de heer Marc De Bruyne. 

 
Beste schuttersvrienden,  

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

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

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

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

Met sportieve groeten,  

Marc De Bruyne  

Nationaal Voorzitter 

 

 

Inleg Volw 10,5 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 5 Euro - Berekend Op 60 Schutters - Opmerkingen Één Lot ing

Voor Wip 1 En Wip 2 Samen Bondsprijzen Worden Niet Verloot Lot ing Wip 3 : Eerst Trappist , Dan 3 Euro

Dopershoek 8, 9850 Deinze BE, 0479932275

WO 
SEP 

11

14U30 -
18U30

VERJAARDAGSCHIETING VAN GUI VANDENBUSSCHE (VDB MAZOUT) MET 240 EURO GRATIS PUURS-
SINT-PIETER

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

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

Inleg Volw 7 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 3,50 Euro - Berekend Op 52 Schutte rs - Opmerkingen Jeugd Tot 9

Jaar Grat is Van10 T&M 15 Jaar 3,50 Euro

Kaardijkstraat 22, 2870 Ruisbroek (Antw.) BE, 015412424 /0486722243

DO 
SEP 

12

14U30 -
BESTUUR
BESLIST

KALLO SAS 12 (KERMIS)

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

DO 
SEP 

12

14.30
UUR - 
18.30
UUR

OOSTEEKLO BEDRIJFSCHIETING

€ 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

VR 
SEP 

13

19U30 -
23U30

HAASDONK DORP – GROTE VLEESSCHIETING OP 3 WIPPEN

Grat is Verrekend In Het Beschrijf .  

WIP 1: 3 Hoge Entrecote - 4 Zijden Entrecote - 4 Kallen Entrecote - 15 Kleine Vogels Stoofvlees - 5 Kleine Vogels

Rundstong - 20 Primes Saté  Vanaf 65 Schutters En Tot 90 Schutters Saté, Daarna Vogels Van 3 Euro. Wip II: Idem

Wip I Maar Met 20 Vogels Gebraad. Vanaf 65 Schutters En Tot 90 Schutters Gebraad, Daarna Vogels Van 3 Euro.

Wip III: Idem Wip I Maar Met 20 Vogels Worst. Vanaf 65 Schutters En Tot 90 Schutters Worst, Daarna Vogels Van 3

Euro.

Inleg Volw 12 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 6 Euro - Berekend Op 64 Schutters

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

VR 
SEP 

13

AVONDSCHIETING SINT-JORIS GILDE ONDERSTAL
 

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

 

 

19U30 -
+/-

23U30

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 
SEP 

14

14.00 - 
18.00

BEERZEL-DORP

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 3.50 Euro - Terug 3 Euro - Berekend Op 52 Schutters

Diepestraat, 2580 Beerzel BE, 0494/394257

ZA 
SEP 

14

14.30 - 
18.30

AALST-PARK
U bent niet  ingelogd of  deze informatie is voor u niet  toegankelijk.

Affligemdreef 171, 9300 Aalst  BE, 0475/383903

ZA 
SEP 

14

14U - 
+/- 18U

LA LEGION STAND HAASRODE
U bent niet  ingelogd of  deze informatie is voor u niet  toegankelijk.

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

WIP 2: 2 Hoge 10 EURO - 4 Zijden 7 EURO - 4 Kallen 5 EURO - 30 Kleine Vogels 3 EURO  IEDEREEN WELKOM.

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

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

ZA 
SEP 

14

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

ZA 
SEP 

14

14U30 -
BESTUUR
BESLIST

WINTAM SINT-SEBASTIAAN – BESCHRIJF MET MINSTENS 100 EURO GRATIS IN GELD, SURPRIEZEN OF
DRANKBONNEN

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



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 

 

 

ZA 
SEP 
14

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 Consumptiebons 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 2 Wippen

Inleg 7,5 Euro Voor De Jeugd 4 Euro

Brugstraat 33, 9190 Stekene BE, 0478/74.95.12

ZA 
SEP 
14

14U30 -
18U30

DRONGEN DE LEIE – KERMISSCHIETING FEESTEN MET 30 EURO GRATIS

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

Inleg Volw 5 Euro - Terug 3 Euro - Berekend Op 40 Schutters - Opmerkingen Boven Het Getal Per 2 Schutters 3

Vogels Van 3 Euro Op De Wip

Gouboulaan, 9031 Drongen BE

ZA 
SEP 
14

14:30
UUR - 

BESTUUR
BESLIST

KERMISSCHIETING TERNEUZEN

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

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

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

Inleg Volw 10,50 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 5 Euro - Berekend Op 54 Schutters - Opmerkingen Vanaf 60

Schutters Wordt Er Geschoten Op 3 Wippen Bij Minder Dan 70 Schutters Puntenschiet ing

Hugersluys 37, 4536 HM Terneuzen, +31620250270

ZA 
SEP 
14

14H - 
+/- 18U

LA LEGION STAND HAASRODE
U bent niet  ingelogd of  deze informatie is voor u niet  toegankelijk.

WIP 1: 2 Hoge 1O Euro - 4 Zijden 7 Euro - 4 Kallen 7 Euro - 30 Kleine Vogels 3 EURO  Iedereen Welkom

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

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

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

ZO 
SEP 
15

14.30
UUR - 
18.30
UUR

WESTDORPE KEURHANEN SCHIETING

WIP 1: 2 Hoge Keurhaan +5 Euro - 4 Zijden Keurhaan +2 Euro - 4 Kallen Keurhaan - 20 Kleine Vogels 3 Euro - 10

Primes Keurhaan

WIP 2: 2 Hoge Keurhaan +5 Euro - 4 Zijden Keurhaan +2 Euro - 4 Kallen Keurhaan - 20 Kleine Vogels 3 Euro - 10

Primes Keurhaan

Inleg Volw 8 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 4 Euro - Berekend Op 56 Schutters

Molenstraat 7, 0031628211694



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 
SEP 
15

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

ZO 
SEP 
15

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 3,50 Euro - Berekend Op 54 Schutters

Voorstraat, 9970 Kaprijke BE, 093735203

ZO 
SEP 
15

14.00 - 
18.00

PUTTE ROBIN HOOD

Bredestraat 125, 2580 Putte BE, 0478/273114

ZO 
SEP 
15

14 - 
18

BRASSCHAAT SCHIETING OP TWEE MUITWIPPEN 15 SEPTEMBER 2019

WIP 1: 2 Hoge 10 - 4 Zijden 7 - 4 Kallen 4 - 30 Kleine Vogels 3  Grat is 5 Krentenbroden (Niet Verloot)

WIP 2: 2 Hoge 10 - 4 Zijden 7 - 4 Kallen 4 - 30 Kleine Vogels 3  Grat is 5 Krentenbroden (Niet Verloot)

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

Gemeentepark 18, 2930 Brasschaat BE, 0497489336

ZO 
SEP 
15

14U - 
19U

BONDSSCHIETING K.N.B.B.W.

WIP 1: 2 Hoge 10 Euro - 4 Zijden 7 Euro - 4 Kallen 5 Euro - 36 Kleine Vogels 3 Euro  10 Vogels Bondsprijs 10 Maal 6

GIN-TONIC GLAZEN BOHEMIA CRYSTAL Versierd Met Het Bondslogo

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

Set Van 3 Wijnf lessen Met Gepersonaliseerd Et iket Met Het Bondslogo

Inleg Volw 7 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 3,50 Euro - Berekend Op 60 Schutters

Zeveneken-Dorp 112, 9080 Zeveneken BE, 0485713066
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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 
SEP 

15

14U - 
19U

BONDSSCHIETING ZEVENEKEN

WIP 1: 2 Hoge 10 Euro - 4 Zijden 7euro - 4 Kallen 5 Euro - 36 Kleine Vogels 3 Euro  10 Bondsprijzen 10 Maal 6 GIN-

TONIC GLAZEN BOHEMIA CRYSTAL Versierd Met Bondslogo

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

Van, 3 Wijn Flessen N Met Gepersonaliseerd Et iket Met Het Bondslogo

Inleg Volw 7 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 3,50 Euro - Berekend Op 60 Schutters

Zeveneken-Dorp 112, 9080 Zeveneken BE, 0485713066

ZO 
SEP 

15

14 - 
18

ST.KATHARINA DUISBURG

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

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

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

Schoonenboomstraat, 3080 Duisburg BE, 0475711035

MA 
SEP 

16

14U30 -
BB

BEVEREN BASTIAAN VERJAARDAGSSCHIETING VAN ONZE UITBAATSTER(MARTINE) MET 150 EURO
GRATIS

WIP 1: 2 Hoge 12 Euro - 4 Zijden 9 Euro - 4 Kallen 7 Euro - 30 Kleine Vogels 3 Euro - 10 Primes 3 Euro Grat is

WIP 2: 2 Hoge 12 Euro - 4 Zijden 9 Euro - 4 Kallen 7 Euro - 30 Kleine Vogels 3 Euro - 10 Primes 3 Euro Grat is

WIP 3: 2 Hoge 12 Euro - 4 Zijden 9 Euro - 4 Kallen 7 Euro - 30 Kleine Vogels 3  Euro - 10 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, 0477 77 69 12

MA 
SEP 

16

14U30 -
18U30

BESCHRIJF 16 SEPTEMBER 2019

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

Inleg Volw 5 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 3 Euro - Berekend Op 43 Schutters

Mariakerkplein 9, 9030 Mariakerke BE, 04179 26 77 43

DI 
SEP 

17

14U30 -
18U30

MUNTE O.V. PALINGSCHIETING

Munteplein 6, 9820 Munte BE, 0499 31 56 30

WO 
SEP 

18

14U30 -
19U00

STEKENE DE EENDRACHT

Schiet ing Op Drie Wippen Met 90 Euro Grat is (Vanaf 60 Schutters ) 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 +

Een Gewoon 



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 

 

 

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 Consumptiebons 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 2 Wippen

Inleg 7,5 Euro Voor De Jeugd 4 Euro

Brugstraat 33, 9190 Stekene BE, 0478/74.95.12

WO 
SEP 

18

14.30 - 
18.30

SINT-SEBASTIAAN BSSEGEM

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

Inleg Volw 10,50 Euro

Rietput, 8501 Bissegem BE, 0032494453448

DO 
SEP 

19

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 (De Roover Bjorn)

VR 
SEP 
20

14:30 - 
BESTUUR
BESLIST

HBC MOLLEM : JEAN “DE PENSENBAKKER”

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

Baardegem.

WIP 1:  WIP 1/2 : PUNTENSCHIETING - WIP 3 : GRATIS 24 KIPPEN

WIP 2:  WIP 1/2 : PUNTENSCHIETING - WIP 3 : GRATIS 24 KIPPEN

Inleg Volw 6 Euro - Inleg Jeugd 3 Euro

Terrein "Vonckisten" Opwijkstraat 10 B-9310 Baardegem, 0475491515 Jean Englebert

VR 
SEP 
20

19.30 - 
00:00

VRIJDAGAVONDSCHIETING VAN ZWIJNDRECHT TE MELSELE

Vrijdagavondschiet ing Van Zwijndrecht Te Melsele - 'T Wit  Zand

Inleg Volw 10,5 Euro

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

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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KNBBW 
 

Inschrijvingen maaltijd tijdens Belgisch kampioenschap te Zeveneken 
 

Op zondag 15 september tijdens de finale kampioenschappen te Zeveneken Sint-Sebastiaan 
Zeveneken-dorp 112a is het mogelijk deel te nemen aan een BBQ vanaf 11u45 

Hierbij is inbegrepen: 
3 stukken vlees: satè, BBQ-worst, spek 
pasta 
6 soorten groenten 
saus 

Prijs? 13 euro per persoon  

Inschrijven kan tot en met dinsdag 10 september 
op gsm 0485713066 of romain.clappaert@gmail.com 

Andere snacks zijn ook verkrijgbaar 
zoals hamburger, hot-dog, braadworst, broodje met kaas… 

 

Afkamping zondag 1 september Belgisch Kampioenschap 
 

Sector 1 
 

 

Volgnr Datum Ploeg Dagwinnaar (J) Punten
1 30/06/2019 Zedelgem WT 5 j 37
2 16/06/2019 Ieper WT 4 j 31
3 30/06/2019 Zedelgem WT 4 28
4 7/07/2019 Nieuwpoort 1 j 26
5 14/07/2019 Kuurne Sint Katherina 1j 26
6 7/07/2019 Staden 5 25
7 28/04/2019 Boezinge  Sint-Joris 6 j 24
8 12/05/2019 Vrije archers Tillegem j 22
9 11/08/2019 Ieper WT j 25

10 14/07/2019 Reningelst 1 24

Ploegen
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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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Volgnr Datum Ploeg Naam Bondskaartnr.Punten
1 7/07/2019 Staden 5 Mandeville Kristien 61842 13
2 14/07/2019 Rumbeke 1 Bouckaert Valerie 80142 8
3 14/07/2019 Dudzele 4 Haesebrouck Linda 73824 8
4 7/07/2019 Staden 4 Joye Anne-Mieke 62945 7
5 11/08/2019 Ieper SS 2 Deschuyter Annick 62081 7
5 16/06/2019 Ieper WT 2 Zwertvaegher Kiona 74283 6
6 16/06/2019 Klerken 1 Feryn Patricia 26139 6
7 16/06/2019 Ieper WT 2 Verhoest Stephanie 62894 5
8 16/06/2019 Lendelede 2 Vandewege Marissa 80730 5
9 30/06/2019 Zedelgem WT 2 Willem Livia 79488 5

10 7/07/2019 ingooigem vrij 2 Masschelein Stefanie 29963 5
11 14/07/2019 Dudzele 5 Danneels Marleen 97 5

Individueel Dames

Volgnr Datum Ploeg Naam Bondskaartnr.Punten
1 16/0/2019 IEPER WT 4 Caron Antoine 6759 13
2 7/07/2019 INGOOIGEM VRIJ 2 Avet Steven 6396 12
3 14/07/2019 ST-KATHERINA KUURNEVandewiele Stefaan 6843 12
4 28/04/2019 BOEZINGE 6 Vanderjeugt Arno 61849 11
5 7/07/2019 NIEUWPOORT 1 Verheyde Tom 14907 11
6 7/07/2019 STADEN 3 Degrande Dylano 72149 10
7 7/07/2019 WINGENE ST-JORIS Schoonbaert Dirk 15220 10
8 16/06/2019 HEULE SS Coudyzer Jules 30216 9
9 30/06/2019 ZEDELGEM WT 4 Daeveloose Kevin 6471 9

10 30/06/2019 ZEDELGEM WT 5 Van Roye Jary 63548 9
11 30/06/2019 ZEDELGEM WT 5 Van Roye Djordy 64263 9
12 30/06/2019 ZEDELGEM WT 5 Van Roye Nico 4254 9
13 14/07/2019 RENINGELST Huys Robbe 28429 9
14 14/07/2019 DUDZELE 2 De Schuyter Serge 80824 9
15 11/08/2019 WOESTEN 3 Vanneste Kilian 60084 9

Individueel Heren
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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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Sector 2  
 

Aanwezig op terrein om 8u30  met voltallige ploeg. 

Loting om 8u40. Aanvang afkamping 8u50 . Stipt. 

 

Merendree SS pl 1 24 p Zeveneken SS pl 2 33 p Brakel W V pl 1 35 p 

Nukerke SS pl 2 34 p Eeklo De Lieve SS pl 1 27 p Gent De W V SS pl 5 21 p 

Volgens loting : 

Pl 1 8u50. Pl 2 9u15 . Pl 3 9u40. Pl 4 10u05. Pl 5 10u30. Pl 6 10u55. 

einde tussen 11uur 20. en 11uur 30. 

Sector 2 Kampioen 1 Asper SS 36p. 2 Brakel WV 35p. 3 Nukerke SS 34p. 

 

Afkamping Dames individueel aanwezig op terrein om 10u30 

Zij is geplaatst Callens Kim 7 p Kluisbergen DVS. 

Zij kampen voor plaats 2é en 3é en één reserve. 

1 D’Haemers Ingrid 5 p Zeveneken SS . 

2 Villyn Lydie 5 p Nukerke SS. 

3 De Vuyst Karen 5 p Bassevelde SS. 

4 Canipel Cathy 5 p Nevele SS. 

Afkamping Heren individueel aanwezig op terrein om 11u00 . 

Onder voor behoud bijkomende ploeg BK * voor drie plaatsen en één reserve. 

Zijn geplaatst. Zij komen kampen. 

1  Jouret Pascal Brakel WV. 12p* 1 Janssens Roger Asper SS. 10p 

2  Verbiest Wiels Zeveneken SS. 11p* 2 Slosse Jan Asper SS. 10p 

3  De Vrieze Bram Merendree WT. 10p 

4  Ongenae Theo Zelzate SS. 10p 

5 Van De Walle Jay Gavere SS. 10p 

6  Vander Stock Marcel Gent WV SS. 10p* 

Afkamping Persoonlijke prijzen aanwezig op het terrein om 11u00. 
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Zij hebben een persoonlijke prijs. 

Zij kampen voor 3 persoonlijke prijzen. 

1  Verbiest Wiels Zeveneken SS. 1 Dhaenens Luc Merendree WT. 

2  Janssens Roger Asper SS. 2 Boekaert Eric Merendree WT. 

3  Slosse Jan Asper SS. 3 De Conink Roger Lochristi SS. 

4 De Vrieze Bram Merendree SS. 4 Naesens Eddy Lochristi SS. 

5  Ongenae Theo Zelzate SS. 5 Herwegh Kenny Zeveneken SS. 

6  Van De Walle Jay Gavere SS. 6 De Baere Christoph Kluisbergen DVS. 

7  Vander Stock Marcel Gent WV SS. 7 Van Malderghem Bjarne Gavere SS. 

8  Silversmet Jan Kaprijke SS. 8 Uvyn Bram Gent D WV SS. 

9  De Koeyer Jeffery Zelzate SS. 9 

10  Soetaert Patrick Zelzate SS. 10 

11  De Clerck Kristof Mariakerke SS. 11 

12  Van Moortelgem Marnic Leupegem SS. 12 

13  Verzele Geert Gent D WV SS. 14 
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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. 
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Zij hebben een persoonlijke prijs. 

Zij kampen voor 3 persoonlijke prijzen. 

1  Verbiest Wiels Zeveneken SS. 1 Dhaenens Luc Merendree WT. 

2  Janssens Roger Asper SS. 2 Boekaert Eric Merendree WT. 

3  Slosse Jan Asper SS. 3 De Conink Roger Lochristi SS. 

4 De Vrieze Bram Merendree SS. 4 Naesens Eddy Lochristi SS. 

5  Ongenae Theo Zelzate SS. 5 Herwegh Kenny Zeveneken SS. 

6  Van De Walle Jay Gavere SS. 6 De Baere Christoph Kluisbergen DVS. 

7  Vander Stock Marcel Gent WV SS. 7 Van Malderghem Bjarne Gavere SS. 

8  Silversmet Jan Kaprijke SS. 8 Uvyn Bram Gent D WV SS. 

9  De Koeyer Jeffery Zelzate SS. 9 

10  Soetaert Patrick Zelzate SS. 10 

11  De Clerck Kristof Mariakerke SS. 11 

12  Van Moortelgem Marnic Leupegem SS. 12 

13  Verzele Geert Gent D WV SS. 14 
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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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Sector 3 
 

PLOEGEN 

--------------------------------- 

1ste plaats OVERMERE 5 MET 35 punten en geplaatst voor finale BK in ZEVENEKEN op 15 
september. 

2de plaats ST GILLIS DENDERMONDE 2 MET 32 punten en dagwinnaar. 

3de plaats OVERMERE 4 MET 30 punten. 

ANDERE DAGWINNAARS DIE moeten kampen voor de tweede finaleplaats op het BK. 

WICHELEN 2 met 28 punten. 

HAASDONK DORP 2 met 26 punten. 

KALLO SAS 2 met 26 punten. 

Volgorde van schieten wordt geloot om 9 uur en men begint dan met schieten. 

 

INDIVIDUEEL DAMESKAMPIOENSCHAP 

------------------------------------------------- 

1)Van Parys Melissa Overmere 4, geplaatst. 

2)Bruyninckx Monique Elversele 1,geplaatst. 

3)Eeckhoudt Isabeau Wichelen 2,geplaatst, als ze niet met de ploeg naar de finale gaat. 

Moeten kampen voor 1 reserveplaats en misschien 1 effectieve plaats.De dames met 5 
punten 

Van Cauwen bergh Kendy Berlare, Huych Sandra Vrij en Blij,De Bock Rosita Kallo SAS, De 
Keyser Jara 

Waasmunster en Schockaert Veronique Waasmunster.De dames moeten om 10u 30 
aanwezig zijn om te 

kampen. 
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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 
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Sector 3 
 

PLOEGEN 

--------------------------------- 

1ste plaats OVERMERE 5 MET 35 punten en geplaatst voor finale BK in ZEVENEKEN op 15 
september. 

2de plaats ST GILLIS DENDERMONDE 2 MET 32 punten en dagwinnaar. 

3de plaats OVERMERE 4 MET 30 punten. 

ANDERE DAGWINNAARS DIE moeten kampen voor de tweede finaleplaats op het BK. 

WICHELEN 2 met 28 punten. 

HAASDONK DORP 2 met 26 punten. 

KALLO SAS 2 met 26 punten. 

Volgorde van schieten wordt geloot om 9 uur en men begint dan met schieten. 

 

INDIVIDUEEL DAMESKAMPIOENSCHAP 

------------------------------------------------- 

1)Van Parys Melissa Overmere 4, geplaatst. 

2)Bruyninckx Monique Elversele 1,geplaatst. 

3)Eeckhoudt Isabeau Wichelen 2,geplaatst, als ze niet met de ploeg naar de finale gaat. 

Moeten kampen voor 1 reserveplaats en misschien 1 effectieve plaats.De dames met 5 
punten 

Van Cauwen bergh Kendy Berlare, Huych Sandra Vrij en Blij,De Bock Rosita Kallo SAS, De 
Keyser Jara 

Waasmunster en Schockaert Veronique Waasmunster.De dames moeten om 10u 30 
aanwezig zijn om te 

kampen. 
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INDIVIDUEEL HERENKAMPIOENSCHAP 

----------------------------------------------- 

1) De Maeijer Geert Stekene 3 met 14 punten , geplaatst en persoonlijke prijs die op die dag 
kan 

afgehaald worden. 

2)De Maere Petro Haasdonk Buiten 3 met 13 punten,geplaatst en persoonlijke prijs. 

3)Van Remoortere Jim Haasdonk Dorp 2 met 12 punten, geplaatst(als hij niet met zijn ploeg 
wint) en  

persoonlijke prijs. 

4)Wauters Patrick Lokeren met 12 punten,geplaatst en persoonlijke prijs. 

5)Moeten kampen voor 1 of 2 individuele finaleplaatsen en 1 reserveplaats 

met 11 punten;Jacobs Paul Wichelen, Kinaupenne Benny ST Gillis Dendermonde en Van 
Meirvenne 

Nestor Haasdonk Buiten.Voor Jacobs en Van Meirvenne is er een persoonlijke prijs en voor 
Kinaupenne 

een ploegprijs. 

 

OVERIGE PERSOONLIJKE PRIJZEN 

------------------------------------------ 

Met 10 punten: Verbeke Davy Kallo 2 en Vermeulen Timo Stekene 2. 

Kampers voor nog 2 persoonlijke prijzen met 9 punten: 

Verbeke Luc Elversele,Van Dael Michel Melsele,Vermeylen Max Kallo, Picavet Dirk Kallo, 
Pyfferoen Nico 

ST Gillis Dendermonde en De Vos Marcel Haasdonk Buiten. 

Wij verwachten iedereen op 1 september,ploegen om 9uur en individuelen om 10u30. 

Wie er niet kan bij zijn gelieve de hoofdafgevaardigde te verwittigen 0499/624797. 

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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Sector 4  
 

1ste plaats Merksem 29 punten Gaan naar BK ZEVENEKEN 

De Duvels 25 punten Kampen voor 2de ploeg BK 

Merksplas 24 punten kampen voor 3de plaats 

Putte de Vrije 24 punten kampen voor 3de plaats 

Merksem 24 punten kampen voor 3de plaats 

Robin Hood 22 Punten Kampen voor 2de ploeg BK 

Berkenbos 22 Punten Kampen voor 2de ploeg BK 

Geiteling 21 punten Kampen voor 2de ploeg BK 

 

Volgende ploegen dagwinnaars en 3de plaats in kampioenschap dienen aanwezig te zijn 

op zondag 1 september 2019 te KONINGSHOOIKT om te kampen stipt om 9.00h 

Loting om 8.45h 

ROBIN HOOD pel 8 22 punten 12/mei/19 

GEITELING pel 19 21punten 9/jun/19 

DE DUVELS pel 34 25 punten 7/jul/19 

MERSPLAS pel 44 24 punten 7/07/2019 

BERKENBOS pel 56 22 punten 28/jul/19 

PUTTE de VRIJE pel 68 24 punten 11/aug/19 

MERKSEM pel 70 24 punten 11/08/2019 
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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 
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Volgende personen kunnen hun persoonlijke prijs komen afhalen 15 prijzen 

1  Verwerft Gunter 67086 Merksplas  10 Punten  Onder voorbehoud 

2  Janssens Eddy 12607 Brasschaat  10 Punten 

3  De Cuyper Karel 9568 Putte de Vrije  9 Punten  Onder voorbehoud 

4  Van Looy Sven 27774 Merksem  9 Punten  Onder voorbehoud 

5  Wastijn Saskia 5647 Merksem  9 Punten  Onder voorbehoud 

6  Corthouts Gunther 12415 Zolder  9 Punten 

7  Schaumburg Francois 65226 Renaissance  9 Punten 

8  Vandeneynde Edgard 9383 Tervant  9 Punten 

9  Tuteleers Leo 61981 Arendonk  9 Punten 

10  Maes Robert 9681 Schelle  9 Punten 

11  Deferme Jimmy 10053 Onder Stal  8 Punten 

12  Etman Henk 16371 Tielen  8 Punten 

13  Jaspers Sabrina 67856 Onder Stal  8 Punten 

14  Guedens Celina 75392 Tervant  8 Punten 

 

Er zijn 15 stuks persoonlijke prijzen. 

Moeten komen kampen voor de overblijvende persoonlijke prijzen met 7 punten 

moeten komen kampen voor 2 of 3 persoonlijke prijzen, 

In KONINGSHOOIKT op Zondag 1 September 2019 om 10.00h Stipt. 

15  Meyen Alfons 21247 Tervant  7 punten 

16  De Groot Hugo 5387 Koningshooikt  7 punten 

17  Reynders Joris 9545 Robin Hood  7 punten 

18  Dubin Brent 76564 Robin Hood  7 punten 

19  Vanderstraeten Manolo 63083 Korspel  7 punten 

20  Caubergs Kris 9246 Olv Heusden  7 punten 

21  Crabs Staf 9938 Putte de Vrije  7 punten  onder voorbehoud 

22  Van Den Wyngaert Yvan 9850 Wintam  7 punten 

23  Crols Jozef 5322 Beerse E.H  7 punten 
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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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24  Van Breda Kevin 66444 Beerse E.H  7 punten 

25 Daneels Stanislas 29629 Vrij Beerse  7 punten 

26  Paeshuyse Brent 69195 Arendonk  7 punten 

27  Claes Jacqueline 9132 Geiteling  7 punten 

28  Janssens Kathy 73806 Merksplas  7 punten 

29  Verschaeren Mieke 28086 Brasschaat  7 punten 

 

Individueel Belgisch Kampioenschap voor dames 

Worden opgeroepen om te kampen 
op zondag 1 september 2019 te KONINGSHOOIKT om 10.00h stipt 
voor het individueel Belgisch Kampioenschap dames. 

1.  Wastijn Saskia 5647 Merksem  9 punten 

2.  Jaspers Sabrina 67856 Onder Stal  8 punten  niet aanwezig zijn 

3.  Guedens Celina 75392 Tervant  8 punten  niet aanwezig zijn 

 

Moeten kampen met 7 punten voor 1 reserve plaats 

4.  Claes Jacqueline 9132 Geiteling  7 punten  onder voorbehoud 

5  Janssens Kathy 73806 Merksplas  7 punten 

6  Verschaeren Mieke 28086 Brasschaat  7 punten 

 

Individueel Belgisch Kampioenschap voor heren. 

1  Verwerft Gunter 67086 Merksplas  10 Punten 

2  Janssens Eddy 12607 Brasschaat  10 Punten 
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Worden opgeroepen om te kampen op zondag 1 september 2019 te KONINGSHOOIKT om 
10.00h stipt voor het individueel Belgisch Kampioenschap heren. 

Moeten kampen met 9 punten voor 3 plaatsen en 1 reserve plaats 

3  De Cuyper Karel 9568 Putte de Vrije  9 Punten 

4  Van Looy Sven 27774 Merksem  9 Punten 

5  Corthouts Gunther 12415 Zolder  9 Punten 

6  Schaumburg Francois 65226 Renaissance  9 Punten 

7  Vandeneynde Edgard 9383 Tervant  9 Punten 

8  Tuteleers Leo 61981 Arendonk  9 Punten 

9  Maes Robert 9681 Schelle  9 Punten 

 

 

Sector 5 
 

 

 

Volgnr Datum Ploeg Punten
1 5/05/2019 Tubize 2 28
2 5/05/2019 Baardegem 2 27
3 5/05/2019 Tubize 4 25
4 4/08/2019 Braine Le Chateau 2 25
5 4/08/2019 Galmaarden 2 24
6 4/08/2019 Duisburg 24
7 5/05/2019 Tubize 3 23
8 5/05/2019 Havre 2 23
9 4/08/2019 Elewijt 1 22

10 4/08/2019 Kampenhout 22

Ploegen
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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 
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Worden opgeroepen om te kampen op zondag 1 september 2019 te KONINGSHOOIKT om 
10.00h stipt voor het individueel Belgisch Kampioenschap heren. 

Moeten kampen met 9 punten voor 3 plaatsen en 1 reserve plaats 

3  De Cuyper Karel 9568 Putte de Vrije  9 Punten 

4  Van Looy Sven 27774 Merksem  9 Punten 

5  Corthouts Gunther 12415 Zolder  9 Punten 

6  Schaumburg Francois 65226 Renaissance  9 Punten 

7  Vandeneynde Edgard 9383 Tervant  9 Punten 

8  Tuteleers Leo 61981 Arendonk  9 Punten 

9  Maes Robert 9681 Schelle  9 Punten 

 

 

Sector 5 
 

 

 

Volgnr Datum Ploeg Punten
1 5/05/2019 Tubize 2 28
2 5/05/2019 Baardegem 2 27
3 5/05/2019 Tubize 4 25
4 4/08/2019 Braine Le Chateau 2 25
5 4/08/2019 Galmaarden 2 24
6 4/08/2019 Duisburg 24
7 5/05/2019 Tubize 3 23
8 5/05/2019 Havre 2 23
9 4/08/2019 Elewijt 1 22

10 4/08/2019 Kampenhout 22

Ploegen
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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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Volgnr Datum Ploeg Bondskaartnr.Punten
1 5/05/2019 Tubize 2 63580 10
2 5/05/2019 Tubize 1 74428 7
3 5/05/2019 Tubize 3 5695 7
4 4/08/2019 Braine Le Chateau 2 23163 6
5 5/05/2019 Tubize 4 16768 5
6 5/05/2019 Tubize 3 5697 4
7 29/06/2019 Fraternite 1 10479 4
8 29/06/2019 Ninove Concordia 2 67877 3
9 29/06/2019 Aalst Park 1 65161 3

10 4/08/2019 Londerzeel 1 79534 3

Individueel Dames

Volgnr Datum Ploeg Bondskaartnr.Punten
1 29/06/2019 La Legion 2 10327 11
2 5/05/2019 Irchonwelz 1 61973 10
3 5/05/2019 Baardegem 2 74491 10
4 4/08/2019 Elewijt 1 10077 10
5 4/08/2019 Galmaarden 2 79839 9
6 4/08/2019 Duisburg 1 9
7 5/05/2019 Baardegem 2 80405 8
8 29/06/2019 Leerbeek 1 59853 8
9 4/08/2019 Elewijt 1 10302 8

10 4/08/2019 Braine Le Chateau 2 14317 8
11 5/05/2019 Tubize 4 5713 7
12 5/05/2019 Meensel Kiezegem 1 61811 7
13 29/06/2019 Ninove Concordia 1 23836 7
14 4/08/2019 Galmaarden 2 80898 7
15 4/08/2019 Nivelles 2 3498 7

Individueel Heren
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Jeugd 
Kandidatuur inrichting jeugdkampioenschap 

 

De maatschappijen, die kandidaat zijn om een jeugdkampioenschap in te richten, mogen hun 
kandidatuur sturen naar de jeugdvoorzitter, 

Marc Goedertier, Gontrodestraat 68, 9050 Gent, email: marc.goedertier@telenet.be voor 28 
september 2019. Op de Raad van Bestuur  KNBBW, van 5 oktober 2019, zullen de 
verschillende kandidaturen besproken worden. 

 

verslag jeugdkampioenschap 
 

Verslag van de 57ste Nationale Jeugdkampioenschappen en de 
Koningsschieting van België voor de jeugd.  

Dit jaar ging de Nationale finale door op zaterdag 17 augustus 
in de stad Brugge, bij de Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde 
Eendracht maakt Macht van Dudzele, waar de drijvende kracht 
onze collega-verslaggever KNBBW Eric Vanneste is.  

 

Ik bedankte in mijn speech de Burgemeester van Brugge voor 
de financiële en logistieke steun die zij aan dit kampioenschap 

gegeven heeft.  

Ook heb ik de leden van de Eed en verschillende leden van deze inrichtende Gilde,  bedankt 
voor de vele inspanningen die zij gedaan hebben, sommigen waren al enkele dagen bezig 
met opkuis terrein, wippen, kantine,  e.d. 

De ouders van de jeugdschutters heb ik ook niet vergeten te bedanken, om met hun 
jeugdschutters overal aanwezig te zijn op de verschillende jeugdkampioen-schappen, alsook 
de inrichters van verschillende jeugdkampioenschappen voor de vele inspanningen die zij 
doen om telkens voor een waaier aan naturaprijzen te zorgen.  

Er waren dit jaar deelnames van 104 miniemen, 197 scholieren en 170 juniores aan de 8 
verschillende jeugdkampioenschappen. Dus een totaal van 471 deelnemers of een 
gemiddelde van 59 jeugdschutters per jeugdschieting.  

 Ik heb ook speciaal bedankt  mijn jeugdsecretaris Alain Vincke, voor het perfect bijhouden 
van de punten,  de ceremoniemeester Fred Rimeaux en collega Rudy Fabry, voor het helpen 
inschrijven en voor de hulp bij de prijsuitdelingen.  

In de  voormiddag had de finale plaats van het individueel kampioenschap van België. De 
geselecteerden aan dit kampioenschap waren de 15 best geklasseerde in de categorie 
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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 
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Jeugd 
Kandidatuur inrichting jeugdkampioenschap 

 

De maatschappijen, die kandidaat zijn om een jeugdkampioenschap in te richten, mogen hun 
kandidatuur sturen naar de jeugdvoorzitter, 

Marc Goedertier, Gontrodestraat 68, 9050 Gent, email: marc.goedertier@telenet.be voor 28 
september 2019. Op de Raad van Bestuur  KNBBW, van 5 oktober 2019, zullen de 
verschillende kandidaturen besproken worden. 

 

verslag jeugdkampioenschap 
 

Verslag van de 57ste Nationale Jeugdkampioenschappen en de 
Koningsschieting van België voor de jeugd.  

Dit jaar ging de Nationale finale door op zaterdag 17 augustus 
in de stad Brugge, bij de Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde 
Eendracht maakt Macht van Dudzele, waar de drijvende kracht 
onze collega-verslaggever KNBBW Eric Vanneste is.  

 

Ik bedankte in mijn speech de Burgemeester van Brugge voor 
de financiële en logistieke steun die zij aan dit kampioenschap 

gegeven heeft.  

Ook heb ik de leden van de Eed en verschillende leden van deze inrichtende Gilde,  bedankt 
voor de vele inspanningen die zij gedaan hebben, sommigen waren al enkele dagen bezig 
met opkuis terrein, wippen, kantine,  e.d. 

De ouders van de jeugdschutters heb ik ook niet vergeten te bedanken, om met hun 
jeugdschutters overal aanwezig te zijn op de verschillende jeugdkampioen-schappen, alsook 
de inrichters van verschillende jeugdkampioenschappen voor de vele inspanningen die zij 
doen om telkens voor een waaier aan naturaprijzen te zorgen.  

Er waren dit jaar deelnames van 104 miniemen, 197 scholieren en 170 juniores aan de 8 
verschillende jeugdkampioenschappen. Dus een totaal van 471 deelnemers of een 
gemiddelde van 59 jeugdschutters per jeugdschieting.  

 Ik heb ook speciaal bedankt  mijn jeugdsecretaris Alain Vincke, voor het perfect bijhouden 
van de punten,  de ceremoniemeester Fred Rimeaux en collega Rudy Fabry, voor het helpen 
inschrijven en voor de hulp bij de prijsuitdelingen.  

In de  voormiddag had de finale plaats van het individueel kampioenschap van België. De 
geselecteerden aan dit kampioenschap waren de 15 best geklasseerde in de categorie 
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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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juniores, de 12 best geklasseerde in de categorie scholieren en de 5 best geklasseerde in de 
categorie miniemen.   

Verdeling per sector: 

 Sector I , II en IV: elk 8 deelnemers, 

 sector III:  3 deelnemers, 

 sector V: 6 deelnemers 

 dus in toraal 33 jeugdschutters.  

Na een hevige, doch sportieve strijd, was de uitslag als volgt: 

 
Miniemen 

 

- op de derde plaats, de bronzen medaille 

Steenhout Maxence, Londerzeel Schuttersvrienden 

 

- vicekampioen van België  en de zilveren medaille  

De Schuyter Lars, Dudzele S.S. 

 

- kampioen van België  en de gouden medaille 

Uvyn Loïc, Gent Ware Vrienden 

 

Scholieren 
 

- op de derde plaats, de bronzen medaille 

Genouw Arne, Veldegem S.S. 

 

- vicekampioen van België  en de zilveren medaille  

Van Der Weyen Xante, Merksplas de Kunstvrienden 

 

- kampioen van België  en de gouden medaille 

De Vleeschouwer Lucas, Kallo Vrij en Blij 
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Juniores 
 

- op de derde plaats, de bronzen medaille  

De Neve Alessio, Bassevelde S.S. 

 

- vicekampioen van België en de zilveren medaille 

De Grande Dylano, Staden S.S. 

 

- kampioen van België en de gouden medaille 

Van Merhaeghe Thibau, Kluisbergen de Vrije 

 

De sierborden, erelinten, bekers en de nationale driekleur shirts werden afgegeven door de 
heer Dirk De Fauw, Burgemeester van de Stad Brugge en door de Nationale Voorzitter de 
heer Marc De Bruyne. 

 

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

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

 

Koning van België 2019  

 

Miniemen: Uvyn Loïc, Gent Ware vrienden 

Scholieren: Demaerel Thomothy, Houtem S.S. 

Juniores: Bellemans Jordy, Galmaarden W.T. 

 

Rond 18u30 had de prijsuitreiking plaats. Alle aanwezige jeugdschutters mochten 
aanschuiven voor een natura-prijs in glas of porselein, dit alles versierd met het Jeugdwapen, 
en een herinnering van de inrichtende gilde.  

 

De ganse dag kon iedereen genieten van de muziek en zang van “The Unforgettables”. 
Bedankt Myriam en Franky voor de prachtige dag. Ook op onze bondsfotograaf de heer 
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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 
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Juniores 
 

- op de derde plaats, de bronzen medaille  

De Neve Alessio, Bassevelde S.S. 

 

- vicekampioen van België en de zilveren medaille 

De Grande Dylano, Staden S.S. 

 

- kampioen van België en de gouden medaille 

Van Merhaeghe Thibau, Kluisbergen de Vrije 

 

De sierborden, erelinten, bekers en de nationale driekleur shirts werden afgegeven door de 
heer Dirk De Fauw, Burgemeester van de Stad Brugge en door de Nationale Voorzitter de 
heer Marc De Bruyne. 

 

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

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

 

Koning van België 2019  

 

Miniemen: Uvyn Loïc, Gent Ware vrienden 

Scholieren: Demaerel Thomothy, Houtem S.S. 

Juniores: Bellemans Jordy, Galmaarden W.T. 

 

Rond 18u30 had de prijsuitreiking plaats. Alle aanwezige jeugdschutters mochten 
aanschuiven voor een natura-prijs in glas of porselein, dit alles versierd met het Jeugdwapen, 
en een herinnering van de inrichtende gilde.  

 

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

 

Ook bedankte ik de leden KNBBW 1ste sector, voor de perfecte medewerking tijdens dit 
kampioenschap. 

 

Marc Goedertier 

Jeugdvoorzitter/Ondervoorzitter KNBBW 
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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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    Nr Naam Miniemen Maatschappij
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1 Uvyn Loic Gent Ware Vrienden S.S. 45
2 Steenhout Maxence Londerzeel Schuttersvr 43
3 De Schuyter Lars Dudzele S.S. 35
4 Van Bruyssel Eelyas Wintam S.S. 31
4 Goedertier Michiel Gent Ware Vrienden S.S. 31
6 Van Den Wyngaert Dean Wintam S.S. 28
7 Uvyn Nyo Gent Ware Vrienden S.S. 26
8 Delvoye Emiel Stavele S.J. 23
8 Van Bruyssel Eelenya Wintam S.S. 23

10 Verzele Seppe Gent Ware Vrienden S.S. 21
10 Caubers Yana Heusden S.S. Hal 21
12 Borra Brego Staden S.S 17
13 Verzele Lotte Gent Ware Vrienden S.S. 16
14 Delvoye Talle Stavele S.J. 12
15 D'Hooge Siemen Gent Ware Vrienden S.S. 9
16 Deferme Luca Koersel S.J. Onderstal 8
17 Malfroudt Wouter Gent Ware Vrienden S.S. 6
18 Nijs Brent Beringen S.S. 4
18 Engelen Stef Heusden S.M. Berkenbos 4
18 Calemi Gracia Paal S.P. Tervant 4
18 Claeys Daan Kampenhout Concordia 4
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    Nr Naam Scholieren Maatschappij
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1 Van Vooren Yana Kaprijke S.S. 67
2 Vanneste Niels Kuurne S.K. 65
2 De Vleeschouwer Lucas Kallo Vrij & Blij 65
4 Van Der Weyen Xante Merksplas Kunstvrienden 58
5 Bellemans Kiano Galmaarden W.T 49
6 Genouw Arne Veldegem S.S 48
7 Vanneste Lando Kuurne S.K. 45
8 De Block Artur Merendree W.T 44
9 Caubergs Febe Heusden S.S. Hal 42

10 Demaerel Thimoty Houtem S.S 41
11 Taillaert Tibo Mariakerke S.S. 40
12 De Graeve Robbe Deinze S.S. 39
13 Eeckhoudt Kyani Wichelen S.S. 38
14 De Vrieze Bram Merendree W.T 35
15 De Schuyter Niels Dudzele S.S. 34
15 Lambregts Warre Merksplas Kunstvrienden 34
17 Praet Jelle Londerzeel Schuttersvr 32
18 Moens Melissa Gent Ware Vrienden S.S. 31
19 Bellinckx Niels Heusden S.M. Berkenbos 30
20 Vandewielle Aron Londerzeel Schuttersvr 28
21 Garreyn Axl Woesten S.S. 26
22 Biebaut Arne Galmaarden W.T 25
23 De Winter Dean Dendermonde W.T 24
24 Remu Hanne Aalst Park 24
25 Gyselinck Phebe Merendree W.T 23
26 Delvoye Victor Stavele S.J. 23
27 Delos Axell Dudzele SS 17
28 De Vrieze Liam Merendree W.T 12
29 Vanderstraeten Chelsy Heusden K.W.Gilde 10
30 Naert Jonah Woesten S.S. 9
30 Deferme Kobe Heusden K.W. Oud 9
32 Deferme Aukje Heusden K.W. Oud 8
32 Adamczyk Asha Heusden K.W. Oud 8
34 De Dobbeleer Jendi Wichelen S.S. 7
35 Claeys Senne Kampenhout Concordia 6
35 Deferme Bo Koersel S.J. Onderstal 6
35 Vercaigne Jitse Boezinge S.S. 6
35 Klaes Kiano Koersel S.J. Onderstal 6
35 Denzel Casier Veldegem S.S 6
35 Van Heghe Jan Staden S.S 6
35 Lava Chandrah Laksmi Boezinge S.S. 6
35 Profeta Robbe Heusden O.L.V. Gilde 6
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1 Van Merhaeghe Thibau Kluisbergen De Vrije 78
2 Bellemans Jordy Galmaarden W.T 72
3 Van Der Weyen Quinten Merksplas Kunstvrienden 60
4 Van Loock Milan Schriek S.J.B. 53
5 De Neve Alessio Bassevelde S.S. 51
6 Degrande Dylano Staden S.S 47
7 Marcelis Leslie Tubize S.S. 46
8 Demaerel Joshua Houtem S.S 45
9 Verslype Branco Esen S.S. 43

10 De Smedt Xenia Wichelen S.S. 42
10 Bellinckx Goran Heusden S.M. Berkenbos 42
12 Willekens Doriana Wintam S.S. 39
13 Bukenbergs Kobe Tubize S.S. 36
14 Raman Celine Overmere S.S. 35
15 Cleemput Roxanne Aalst Park 34
16 Cornelis Jelbe Tubize S.S. 31
16 Fabry Berthe Bassevelde S.S. 31
19 De Vroe Bo Aalst Park 28
18 Rimaux Matteo Aalst Park 26
20 De Clerck Thybeau Heist Duinengalm 23
21 Debaere Dennis Staden S.S 21
22 Van Roye Kimberly Zedelgem W.T 20
23 Treve Damian Beselare S.S. 15
23 Van Osselaer Sanne Terneuzen Wester. 15
25 Van Den Wyngaert Yari Wintam S.S. 14
26 Vandevelde Jay Gavere S.S. 13
27 De Clerck Kiara Eernegem S.S. 11
28 Vanheel Maxime Heusden S.M. Berkenbos 8
29 Dewulf Ruben Beselare S.S. 7
29 Marckx Maarten Heusden S.M. Berkenbos 7
31 Van Oost Michael Wemeldinge S.A. 6
31 Wolf Dewi Sint-Jan Steen 6
31 De Spiegeleer Timothy Eernegem S.S. 6
31 Schuyten Jonas Paal S.J. Paalstraat 6
31 Vandebroek Gijs Heusden O.L.V. Gilde 6
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