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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 

Verlag Europees kampioenschap 2019 in Tervant, 
door de heer Dieter Gezels 

 

 

Beste schutters 

Afgelopen weekend was het eindelijk weer zover. 
Het summum van het boogschieten waar bij de schutters van 
zowel Nederland, Frankrijk als onze eigen schutters gestreden 
hebben zowel bij de jeugd als bij de seniors. 

 

Dat dit soort manifestaties een enorme voorbereiding en organisatie vragen, hoef ik jullie 
niet uit te leggen.  

De maatschappij van Paal Tervant heeft samen met de KNBBW, de collega’s van sector 4 en 
het stadsbestuur van Beringen, de derde grootste stad van Limburg met 46.000 inwoners 
kosten noch moeite gespaard om dit EK zo comfortabel en aantrekkelijk mogelijk te maken. 

Op vrijdag waren bij mijn aankomst op het terrein al 
prachtige campers en tenten gestationeerd en het 
deed mij enorm veel plezier dat er een gemoedelijke, 
vriendschappelijke sfeer heerste onder de schutters 
van de aanwezige landen. Het voelde een beetje als 
thuiskomen. 

De prachtige stand van Paal Tervant herbergt 2 
muitwippen en maar liefst 4 open wippen. Alles wat 
we nodig hadden en meer om er een prachtig 
weekend van te maken.  

Toen op vrijdag de inschrijving begon stond de teller 
op ongeveer 140 schutters die zich hadden 
ingeschreven over de 4 wippen.  

Het werd een zeer warme dag en het was een enorm mooie ervaring. Hier en daar hoorde je 
al bepaalde namen noemen die als kandidaat naar voren werden gedragen voor de titels de 
komende dagen. De spanning nam toe. 

Op zaterdagmorgen waren er bij aankomst vele nieuwe gezichten bijgekomen, blijkbaar was 
de intrek naar de kampioenschappen gestart. 
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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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Het was dan ook fantastisch om zoveel schutters van heinde en verre samen te zien. 

Bij het openen van het EK voor de jeugd door onze Europese voorzitter Dhr. Marc De Bruyne, 
Europees secretaris generaal Dhr. Bram Uvyn, vicevoorzitters Dhr. Wim de Keijzer en Dhr. 
Hubert Murray werd er vooral gesproken over sportiviteit, vriendschap en ééndracht. Bij het 
hijsen van de vlaggen had ondervoorzitter Wim de eer voor Nederland, ondervoorzitter 
Hubert voor Frankrijk, jeugdvoorzitter en lid van het Europees Comité Marc Goedertier voor 
België en de voorzitter Marc De Bruyne voor België. Dit onder begeleiding van 
respectievelijke hymnes. 

De opkomst was groot en de spanning onder de jeugdschutters was te snijden. 

Voor het individueel kampioenschap op de blokvogel, hadden de geselecteerde schuttertjes 
elk 5 pijlen die ze mochten afvuren naar de blokvogel. Het was België die dit eerst mocht 
doen en er waren geen treffers, dit onder een stralende zon en een eveneens was het 
windstil. 

De ontgoocheling was groot bij onze jonge Belgische schutters, onder leiding van onze 2 
coaches Gilbert Meeuws en Joseph Koekelbergh. 

 

Ook de Nederlandse jeugd onder leiding van André Elegeert kon de blokvogel niet raken. 

Wat zou er gebeuren als de Fransen hem ook niet kunnen raken, kordaat antwoordde Bram 
Uvyn “herschieten in rondes en alle ronden af”. 
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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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Maar de Fransen maakten hun ervaring waar, Clarisse Alberger van Dunkerque Alliance 
schoot de blokvogel 2 X af en kroonde zichzelf tot Europees kampioen 2019 

 

Volgende schutters schoten de blokvogel ook nog af voor Frankrijk : 

- Yolan Castien ( Loon Plage ) 
- Baptiste Regnier ( Aire Sur La Lys ) 
- Martin Spillemaecker ( Esquelbecq ) 

 

Bij de ploegen was het Frankrijk die als eerste van start ging, met als ploegleider onze goede 
vriend en eveneens lid van het Europees Comité Jérôme Rubben. 

In hun 240 pijlen schoten ze in totaal 33 punten. 

België volgde daarna als ploeg en ze schoten 41 punten, met als uitblinker Quinten Van Der 
Weyen met 7 punten.  

Wie zou hier nog iets tegenin kunnen brengen? 

De oranje ploeg kwam zeer gemotiveerd onder de wip en slaagde erin om 29 punten te 
schieten, een zeer verdienstelijke poging. 

Op de publieke schieting waren er op Zaterdag 207 schutters aanwezig, waaronder 17 
jeugdschutters. 
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Het pleit was beslecht, de Belgische jeugdploeg was Europees kampioen 2019 

 

 

Na een vermoeiende maar prachtige dag vol emotie werd er afgesloten met de ceremonie. 

De winnaars werden gehuldigd, de verliezers werden zeker niet vergeten en iedereen ging als 
sportieve deelnemer van het terrein. Het was mooi geweest en het werd tijd ons voor te 
bereiden voor zondag, het hoogtepunt van het EK bij de seniors. 

Heel vroeg (8u15) kwam ik het terrein op maar tegen mijn verwachting in, was er al een 
enorme bedrijvigheid. De stoet werd voorbereid, eerst de fanfare en de vaandels, daarna het 
Europees Comité samen met de Burgemeester en schepenen van Beringen, gevolgd door de 
bondsbestuursleden, schutters en sympathisanten. 
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Voorwoord van onze nationaal voorzitter, 
de heer Marc De Bruyne. 

 
Beste schuttersvrienden,  

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

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

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

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

Met sportieve groeten,  

Marc De Bruyne  

Nationaal Voorzitter 

 

 

 

All rights reserved © Schuttersgids www.knbbw.be 

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

 
Beste schuttersvrienden,  

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

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 

Het pleit was beslecht, de Belgische jeugdploeg was Europees kampioen 2019 

 

 

Na een vermoeiende maar prachtige dag vol emotie werd er afgesloten met de ceremonie. 

De winnaars werden gehuldigd, de verliezers werden zeker niet vergeten en iedereen ging als 
sportieve deelnemer van het terrein. Het was mooi geweest en het werd tijd ons voor te 
bereiden voor zondag, het hoogtepunt van het EK bij de seniors. 

Heel vroeg (8u15) kwam ik het terrein op maar tegen mijn verwachting in, was er al een 
enorme bedrijvigheid. De stoet werd voorbereid, eerst de fanfare en de vaandels, daarna het 
Europees Comité samen met de Burgemeester en schepenen van Beringen, gevolgd door de 
bondsbestuursleden, schutters en sympathisanten. 

 

 

All rights reserved © Schuttersgids www.knbbw.be 

Het pleit was beslecht, de Belgische jeugdploeg was Europees kampioen 2019 

 

 

Na een vermoeiende maar prachtige dag vol emotie werd er afgesloten met de ceremonie. 

De winnaars werden gehuldigd, de verliezers werden zeker niet vergeten en iedereen ging als 
sportieve deelnemer van het terrein. Het was mooi geweest en het werd tijd ons voor te 
bereiden voor zondag, het hoogtepunt van het EK bij de seniors. 

Heel vroeg (8u15) kwam ik het terrein op maar tegen mijn verwachting in, was er al een 
enorme bedrijvigheid. De stoet werd voorbereid, eerst de fanfare en de vaandels, daarna het 
Europees Comité samen met de Burgemeester en schepenen van Beringen, gevolgd door de 
bondsbestuursleden, schutters en sympathisanten. 

 



KNBBW
 

All rights reserved © Schuttersgids www.knbbw.be 

Voorwoord van onze nationaal voorzitter, 
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Beste schuttersvrienden,  

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

Marc De Bruyne  

Nationaal Voorzitter 
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Een stoet door het mooie dorpje Tervant naar het graf van de onbekende soldaat. 

In serene sfeer legden de Burgemeester samen met voorzitter Marc en vicevoorzitters Wim 
en Hubert een bloemenkrans neer. 

 

De hymnes werden gespeeld en vol respect wandelden we door naar de voetbalkantine, waar 
ons een receptie werd aangeboden door het stadsbestuur. 

 

Het kampioenschap voor seniors werd geopend door een speech van onze voorzitter Marc 
De Bruyne. In grote lijnen sprak Marc over vriendschap, sportiviteit en integriteit. Hij 
bedankte de organisatoren en zijn collega’s van het Europees Comité en de inrichtende 
maatschappij. Dat de beste mogen winnen. 

Het was zover, de inschrijvingen konden beginnen en de spanning begon te stijgen. 

Op de publieke schieting waren er 231 schutters van de partij, waaronder 23 jeugdschutters. 
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Voorwoord van onze nationaal voorzitter, 
de heer Marc De Bruyne. 

 
Beste schuttersvrienden,  

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

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

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

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

Met sportieve groeten,  

Marc De Bruyne  

Nationaal Voorzitter 
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De Belgische schutters mochten individueel starten. 

Heel snel schoot Danny Vervacke (Heestert Sint-Sebastiaan) de blokvogel 2 X af, wie doet 
hem dit nog na? 

 

De Belgen, onder leiding van onze schatbewaarder binnen het Europees Comité Mevrouw 
Maria Van Den Heuvel.  

Volgende schutters schoten de blokvogel: 

- De Block Eric (Dendermonde SGW) 
- Delcart Evy (Wintam SS) 
- Docx Jan (Schriek St-Jan Baptiste) 
- Naert Pascal (Staden SS) 
- Bukenbergs Johny (Tubize SS) 
- Vanneste Davy (Kuurne St-Katarina) 
- Vyncke Alain (Heist Duinengalm) 
- Vlassenrood Peter (Stekene SS) 
- Van Pottelberg Giovanni (Overmere SS) 
- Van Breda Kevin (Beerse Edele Handboog) 
- Beyens Herwig (Arendonk SS) 

Nederland mocht volgen, wie zal Danny Vervacke evenaren? 

Voor Nederland schoten volgende schutters hem 1 X: 

- Rentmeester Jan (Willem Tell Ovezande) 
- Elegeert André (Terneuzen De Westerschelde) 
- Boonman Johnny (Willem Tell Ovezande) 
- Proost Bjorn (Wemeldinge) 
- Van Osselaer Werner (Terneuzen De Westerschelde) 
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Als laatste ploeg was Frankrijk aan de beurt. Doen ze hun reputatie de eer aan om opnieuw 
een Europees kampioen aan te leveren? 

Volgende schutters schoten de blokvogel voor Frankrijk: 

- Bardoula Folquin (Hoymille) 
- Choquet Sebastien (Caestre) 
- Vervaque Florence (Steenvoorde) 
- Marquant Julien (Steenvoorde) 
- Delaeter Hector (Terdeghem) 
- Duyck Jean-François (Bailleul) 
- Lecocq Catherine (Saint Venant) 
- Majchrzak Philippe (Lievin) 
- Poincelet Yves (Lillers) 

 

De winnaar was dus na een lange strijd gekend, proficiat Danny Vervacke (Heestert Sint-
Sebastiaan), jij mag jezelf Europees kampioen 2019 noemen. 

 

Ondertussen waren ook de ploegen aan de beurt, en werd daar opgegaan door Frankrijk. 

De Fransen schoten 49 punten en lieten 1 vogeltje staan. 

De Belgen volgden en schoten de wip leeg na 224 pijlen. 
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Voor België waren de uitblinkers: 

- Olivier Witvrouw 11P 
- De Schamphelaere Raf 6P 

Als laatste was Nederland aan de beurt, ze wisten dat ze de wip zouden moeten leegschieten, 
dit onder de 224 scheuten, van een klein beetje druk gesproken. 

Nederland ging gretig van start en schoot uiteindelijk ook de wip leeg, dit met het 
voorlaatste schot. 

Proficiat Nederland met de tweede plaats. 

Ook hier won België dus de hoofdprijs, proficiat aan onze Belgische ploeg met de titel van 
Europees kampioen 2019. En ook een dikke proficiat aan Maria om de schutters van jouw 
team te motiveren. 

 

België heeft dit jaar dus 3 van de 4 prijzen in de wacht weten te slepen. Proficiat! 

Na een sportieve en vermoeiende dag hebben we ons opgemaakt voor de prijsuitreiking. 

De vrijwilligers werden bedankt door de voorzitter van de maatschappij van Tervant en de 
schutters werden bedankt door de mensen van het Europees Comité. 
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De deelnemers mochten hun 
prijzen in ontvangst nemen en 
de kampioenen werden op het 
podium gevraagd. De hymnes 
werden gespeeld, de prijzen 
werden in ontvangst genomen. 

Tot slot bedankt de voorzitter 
van het Europees comité 
iedereen en wenste iedereen 
een behouden thuiskomst. 

 

Het EK 2019 zat erop, en we maken ons klaar voor het EK 2020 te Ovezande (NL).  

Wij hebben er alvast van genoten dit jaar, hopelijk jullie ook. 
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SCHUTTERGIDS
OFFICIEEL ORGAAN VAN DE KONINKLIJKE NATIONALE BOND DER BELGISCHE WIPSCHUTTERS ORGANE

OFFICIEL DE LA FEDERATION ROYALE NATIONALE DES ARCHERS BELGES

Weekblad, 13 september 2019

SEP
15

BELANGRIJKE MEDEDELING KH WILLEM TELL DIKSMUIDE

beste schutters, op vraag van kh willem tell diksmuide laat ik jullie hierbij weten dat de beschrijfschiet ingen van 15/9 en

2/11 niet  door kunnen gaan wegens infrastructuurproblemen aan het sportcomplex. men zegge het voort .

SEP
18

PAALSTRAAT SINT-JANSGILDE – EXTRA BONDSSCHIETING

OCT
05

VERGADERING KNBBW RAAD VAN BESTUUR

EVENEMENTEN SEP 13, 2019 TOT OCT 11, 2019

SCHIETINGEN SEP 13, 2019 TOT OCT 11, 2019

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 3 Euro  WIp II En Wip III Idem

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

19U30 -

AVONDSCHIETING SINT-JORIS GILDE ONDERSTAL
 

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

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

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



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 

 

 

+/-
23U30

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

Gewoon Beschrijf  !!!!

WIP 1: 2 Hoge 10€ - 4 Zijden 7€ - 4 Kallen 5€ - 36 Kleine Vogels 2.5€

WIP 2: 2 Hoge 10€ - 4 Zijden 7€ - 4 Kallen 5€ - 36 Kleine Vogels 2.5€

WIP 3: 2 Hoge 10€ - 4 Zijden 7€ - 4 Kallen 5€ - 36 Kleine Vogels 2.5€

Inleg Volw 8 Euro - Terug 2.5 Euro - Inleg Jeugd 4 Euro - Berekend Op 60 Schutters

Affligemdreef 171, 9300 Aalst  BE, 0475/383903 Chris

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 VAN 14 SEPTEMBER GAAT DOOR OMSTANDIGHEDEN NIET
DOOR.

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



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 

 

 

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 (Alleen Op Wip 2 En Wip

Drie) Wip 1 -2- En 3 Zijn Gelijk Behalve De 6 Hoeken Op 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

ZA 
SEP 
14

9U EN
14.30H

- 
18.30H

HEESTERT SINT-SEBASTIAAN 7 HOGE OM 9U BESCHRIJF OM 14.30H

WIP 1: 1 Hoge 10euro - 1 Hoge 10euro - 2 Zijden 7euro - 2 Zijden 7euro - 2 Kallen 5euro 2 Kallen 5euro - 40 Kleine

Vogels 3euro

WIP 2: 1 Hoge 10euro - 1 Hoge 10euro - 2 Zijden 7euro - 2 Zijden 7euro - 2 Kallen 5euro 2 Kallen 5euro - 40 Kleine

Vogels 3euro

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



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 

 

 

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

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

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

 
Beste schuttersvrienden,  

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

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

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

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

Met sportieve groeten,  

Marc De Bruyne  

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

 
Beste schuttersvrienden,  

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

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

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

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

Met sportieve groeten,  

Marc De Bruyne  

Nationaal Voorzitter 

 

 

ZO 
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

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

ZO 
SEP 

15

14.00 H
- 

18.00 H

EERNEGEM KERMISSCHIETING

WIP 1:  Grat is Hoogspel In De Latten

WIP 2:  Grat is 6 Hoeken 5 €

Inleg Volw 7 Euro - Terug 2,50 Euro - Inleg Jeugd 4 Euro

Stationsstraat 174, 8480 Eernegem BE, 0472.947702

ZO 
SEP 

15

14 - 
18

ST.KATHARINA DUISBURG

WIP 1: 2 Hoge 11 Euro - 4 Zijden 7 Euro - 4 Kallen 5euro - 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

ZO 
SEP 

15

TIR À BRAINE-LE-CHÂTEAU LE 15/09/2019 TIR DU BOND CONFÉDÉRATION

8 Prix Par Perches De La Confédérat ion. Comme D'habitude Possibilité De Se Restaurer Sur Place.

WIP 1: 2 Hoge 12€ - 4 Zijden 9€ - 4 Kallen 6€ - 34 Kleine Vogels 3€  Dernier=9€ Avant Dernier= 6€ 10 Grat is = 3€

Jeux Modif ié Si Moins De Tireurs Viseurs Et Arcs Delta Interdits 8 Prix Confédérat ion



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 

 

 

14H30 -
19H30

WIP 2: 2 Hoge 12€ - 4 Zijden 9€ - 4 Kallen 6€ - 34 Kleine Vogels 3€  Dernier=9€ Avant Dernier= 6€ 10 Grat is = 3€

Jeux Modif ié Si Moins De Tireurs Viseurs Et Arcs Delta Interdits 8 Prix Confédérat ion

Inleg Volw 7 Euro - Terug 3 Euro - Berekend Op 60 Schutters

Rue De Tubize, 1440 Braine-Le-Château BE, 0477530249

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

MARIAKERKE – 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

MA 
SEP 
16

14.00 H
- 

18.00 H

EERNEGEM SS KERMISSCHIETING

WIP 1:  Grat is Hoogspel In De Latten

WIP 2:  Grat is 6 Hoeken 5 €

Inleg Volw 7 Euro - Inleg Jeugd 4 Euro - Opmerkingen GEEN Schiet ing Op Zondag 15.9!

Stationsstraat 174, 8480 Eernegem BE, 0472947702

MA 
SEP 
16

14U30 -
18U30

MARIAKERKE S.S. – 16 SEPTEMBER 2019

WIP 1: 2 Hoge 10,00 - 4 Zijden 7,00 - 4 Kallen 5,00 - 46 Kleine Vogels 3,00

Inleg Volw 5,00 Euro - Terug 3,00 Euro - Inleg Jeugd 3,00 Euro - Berekend Op 43 Schutters

Mariakerkplein 9, 9030 Mariakerke BE, 0479/26 77 43

DI 
SEP 

17

14U30 -
18U30

MUNTE O.V. PALINGSCHIETING

WIP 1: 1 Hoge Paling - 1 Hoge 10 Eur - 2 Zijden Paling - 2 Zijden 7 Eur - 2 Kallen Paling 2 Kallen 5 Eur - 10 Kleine

Vogels Paling - 30 Kleine Vogels 3 Eur  Boven Het Getal Schutters 2 Vogels Van 3 Eur Per Schutter

Inleg Volw 6 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 3 Euro - Berekend Op 56 Schutters - Opmerkingen Lot ing Eerst Paling

Daarna Delen Van 3 Eur

Munt eplein 6, 9820 Munte BE, 0499 31 56 30



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 

 

 

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 

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 (Alleen Wip 2 En Wip 3)

Wip 1-2-En 3 Zijn Gelijk Behalve De Zes Hoeken Op 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

Brugst raat 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

WO 
SEP 
18

14:30
UUR - 

BESTUUR
BESLIST

TERNEUZEN, ANDRÉ ELEGEERT 3 X NEDERLANDS KAMPIOEN

WIP 1: 2 Hoge € 11 - 4 Zijden € 8 - 4 Kallen € 6 - 30 Kleine Vogels € 3 - 16 Kleine Vogels Grat is € 2

WIP 2: 2 Hoge € 11 - 4 Zijden € 8 - 4 Kallen € 6 - 30 Kleine Vogels € 3 - 16 Kleine Vogels Grat is € 2

WIP 3: 2 Hoge € 11 - 4 Zijden € 8 - 4 Kallen € 6 - 30 Kleine Vogels € 3 - 16 Kleine Vogels Grat is € 2

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. Grat is Wordt Niet

Verloot.

Hugersluys 37, 4536 HM Terneuzen, 0031620250270

WO 
SEP 
18

14U00 -
19U00

BONDSSCHIETING / TIR FEDERAL PAALSTRAAT ST-JAN

WIP 1: 2 Hoge € 10 - 4 Zijden € 7 4 Kallen € 5 - 30 Kleine Vogels € 3 - 10 Primes Bondsprijs  Bondsprijs Wip 1 : 6 Gin-

Tonic Glazen "Bohemia Crystal" Met Bondslogo

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

Van 3 Flessen Wijn Met Gepersonaliseerd Et iket, Voorzien Van Bondslogo.

Sint Janstraat 55, 3583 Paal BE, Dirk : 0478 38 29 98

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



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 

 

 

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

VR 
SEP 
20

14:00 - 
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 40 KIPPEN + 40 Vogels 1€

WIP 2:  WIP 1/2 : PUNTENSCHIETING - WIP 3 : GRATIS 40 KIPPEN + 40 Vogels 1€

Inleg Volw 7 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

ZA 
SEP 
21

14;00 - 
18:00

TIELEN

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

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

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

Zwepenstraat, 2460 Tielen BE, 0472604694

ZA 
SEP 
21

14.00 U
- 

18.00 U

MERKSEM SINT SEBASTIAAN 8

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

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

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

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

Terlindenhofstraat 265, 2170 Merksem BE, 0475 28 65 81

ZA 
SEP 
21

14U30 -
18U30

MERENDREE WT KONIJNENSCHIETING

Biezenstraat, 9850 Merendree BE, 0473920488

ZA 
SEP 
21

SCHUTTERSGILDE ST.JORIS, STAVELE

Inleg Volw 7 Euro - Inleg Jeugd 3,50 Euro



SCHUTTERSGIDS
 

All rights reserved © Schuttersgids www.knbbw.be 

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

 
Beste schuttersvrienden,  

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

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

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

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

Met sportieve groeten,  

Marc De Bruyne  

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

 
Beste schuttersvrienden,  

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

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

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

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

Met sportieve groeten,  

Marc De Bruyne  

Nationaal Voorzitter 

 

 

14,00 - 
18,00

A. Decarneplein, 8691 Stavele BE, 0472/911628

ZA 
SEP 
21

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

ZA 
SEP 
21

14U30 -
18U30

VRIJ EN BLIJ

Beschrijf   5

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

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

Kapeldijk, 9120 Kallo (Beveren-Waas) BE, 0495/14/56/79 Kathleen

ZO 
SEP 
22

14U00 -
18U00

BERG ST-SERVAES BESCHRIJFSCHIETING

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

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

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

Torfbroeklaan, 1910 Berg (Vl.Br.) BE, 0468156404

ZO 
SEP 
22

14U30 -
18U30

K.G. WETTEREN ST. SEB.

Schiet 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

ZO 
SEP 
22

14.00
UUR - 
18.00
UUR

KONINGSHOOIKT

Mechelbaan 94, 2500 Koningshooikt BE, 0494/16.28.53.

ZO OOSTEEKLO BESCHRIJFSCHIETING



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 

 

 

SEP 
22

14.30
UUR - 
18.30
UUR

€ 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

ZO 
SEP 
22

14H30 -
18H30

KLUISBERGEN DE VRIJE VLEESSCHIETING

WIP 1: 1 Hoge Konijn - 1 Hoge 12 Euro - 2 Zijden Konijn - 2 Zijden 9 Euro - 2 Kallen Konijn 2 Kallen 6 Euro - 20 Kleine

Vogels Gyros - 20 Kleine Vogels Kippenbillen

WIP 2: 1 Hoge Konijn - 1 Hoge 12 Euro - 2 Zijden Konijn - 2 Zijden 9 Euro - 2 Kallen Konijn 2 Kallen 6 Euro - 20 Kleine

Vogels Varkensstoofvlees - 20 Kleine Vogels Kotelet ten

Inleg Vo lw 8 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 4 Euro - Berekend Op 55 Schutters

Parklaan, 9690 Kluisbergen BE, 0473/932324

ZO 
SEP 
22

14.30 - 
18.30

MELSELE SINT SEBASTIAAN

Vleesschiet ing

Sportcentrum, 9120 Melsele BE, 0498 19 26 34

MA 
SEP 
23

14U30 -
18U30

ASPER SS KEURHANENSCHIETING

WIP 1: 2 Hoge KEURHAAN + 7,00€ - 4 Zijden KEURHAAN + 5,00€ - 4 Kallen KEURHAAN + 3,00€ - 30 Kleine Vogels

KEURHAAN - 6 Primes BIERBON  DE KEURHANEN ZIJN VAN EXTRA KWALITEIT EN VERS. (2 KG STUK.)

WIP 2: 2 Hoge KEURHAAN + 7,00€ - 4 Zijden KEURHAAN + 5,00€ - 4 Kallen KEURHAAN + 3,00€ - 30 Kleine Vogels

KEURHAAN - 6 Primes BIERBON

Inleg Volw 8 Euro - Terug 4  Euro - Berekend Op 54 Schutters - Opmerkingen Lot ing : Eerst Keurhaan Daarna Geld.

BOVEN DE 54 SCHUTTERS PER SCHUTTER 1 VOGEL PER WIP ERBIJ Van 4,00€

Hulstraat, 9890 Asper BE, 0476/882531

DI 
SEP 
24

14,30 - 
18,30

LEUVEN TOEWIP AFSCHEIDSSCHIETING POLLE

WIP 1: 2 Hoge 11 - 4 Zijden 7 - 4 Kallen 5 - 33 Kleine Vogels 3

WIP 2: 2 Hoge 11 - 4 Zijden 7 - 4 Kallen 5 - 33 Kleine Vogels 3

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

Leuven Toewip, 0479405907

WO 
SEP 
25

BESCHRIJFSCHIETING ZEVENEKEN

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

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



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 

 

 

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 
26

14U30 -
18U30

HAASDONK DORP – PRACHTIGE KALKOENFILETSCHIETING OP 3 WIPPEN

Met Grat is Verrekend In Beschrijf .

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

- 15 Primes Kalkoenf ilet

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

WIP 3: 2 Hoge Kalkoenf ilet  + 5 Euro - 4 Zijden Kalkoenf ilet  + 2 Euro - 4 Kallen Kalkoenf ilet  - 20 Kleine Vogels 3 Euro

- 15 Primes Kalkoenf ilet

Inleg Volw 11 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 5.5 Euro - Berekend Op 60 Schutters - Opmerkingen Wild Vervalt  Op

De Laatst  Afgeschoten Vogel.

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

VR 
SEP 
27

19:30 - 
23:30

VLEESSCHIETING SINT JANSTEEN

WIP 1: 2 Hoge Varkenshaas - 4 Zijden Varkenshaas 4 Kallen Varkenshaas - 10 Kleine Vogels 3,00  + 20 Kleine

Vogels Varkenshaas

WIP 2: 2 Hoge Varkenshaas - 4 Zijden Varkenshaas 4 Kallen Varkenshaas - 10 Kleine Vogels 3,00  + 20 Kleine

Vogels Sate

WIP 3: 2 Hoge Care Gebraad - 4 Zijden Care Gebraad 4 Kallen Care Gebraad - 30 Kleine Vogels Worst

Inleg Volw 11,00 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 5,50 Euro - Berekend Op 55 Schutters - Opmerkingen

Vleesschiet ing, GRATIS VERREKEND IN BESCHRIJF !!

Wilhelminastraat 74A, +31 622 215 071

VR 
SEP 
27

18UUR -
22UUR

AVONDSCHIETING KORSPEL

Inleg Volw 6 Euro

Vossenhoek 70, 3581 Beverlo BE, 0470827405

ZA 
SEP 
28

14U00 -
BB

HERDENKINGSCHIETING “GUST OPHALVENS” – ST GILLIS WILLEM-TELL

Met 250€ Grat is, Verrekend In Beschrijf

WIP 1: 2 Hoge 10+2 - 4 Zijden 7+2 - 4 Kallen 5+2 - 36 Kleine Vogels 3+1 - 20 Kleine Vogels 3  + 3de Hoge Van 10€

WIP 2: 2 Hoge 10+2 - 4 Zijden 7+2 - 4 Kallen 5+2 - 36 Kleine Vogels 3+1 - 20 Kleine Vogels 3  + 3de Hoge Van 10€

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

Van Langenhovestraat Z/N, 9200 Dendermonde BE, 0473380656

ZA 
SEP 

LOKEREN PAMPER-SCHIETING SAM/STEPHANIE EN NICK/CAROLINE WAUTERS

Met € 100 Grat is Per Wip.
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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 

 

 

28

14U30 -
BESTUUR
BESLIST

WIP 1: 2 Hoge Euro 12 - 4 Zijden Euro 8 - 4 Kallen Euro 7 - 30 Kleine Vogels Euro 3 - 14 Primes Euro 6

WIP 2: 2 Hoge Euro 12 - 4 Zijden Euro 8 - 4 Kallen Euro 7 - 30 Kleine Vogels Euro 3 - 14 Primes Euro 6

WIP 3: 2 Hoge Euro 12 - 4 Zijden Euro 8 - 4 Kallen Euro 7 - 30 Kleine Vogels Euro 3 - 14 Primes Euro 6

Inleg Volw 10,5 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 5 Euro - Berekend Op 54  Schutters - Opmerkingen Vanaf 70

Schutters Op 3 Wippen

Verloren Boslaan 1, 9160 Lokeren BE, 0476/740249

ZA 
SEP 
28

14,30U -
18,30U

KSG HEULE SS BESCHRIJFSCHIETING

WIP 1: 2 Hoge 10 Euro - 4 Zijden 7 Euro - 4 Kallen 5 Euro

WIP 2: 2 Hoge 10 Euro - 4 Zijden - 4 Kallen 5 Euro

Inleg Volw 7 Euro - Terug 2,5 Euro - Inleg Jeugd 3,5 Euro - Berekend Op 70 Schutters - Opmerkingen Onder De 70

Sch. - Puntenschiet ing

Terrein Sint-Katherina -Kuurne, 056-371848

ZA 
SEP 
28

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 
SEP 
28

14U30 -
18U30

VEURNE 3DE ZOMERSCHIETING 14U30

Inleg Volw 7 Euro

Noordstraat 138, 8630 Veurne BE, 0489108854

ZA 
SEP 
28

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 Betalen Enkel

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

Tinstraat, 2580 Putte BE, 0477/75.34.26

ZA 
SEP 
28

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



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 

 

 

Inleg Volw 10.5 Euro - Terug 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 
28

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

Dorp 84, 9968 Basse velde BE, 0477/545653

ZA 
SEP 
28

14.30
UUR - 
18.30
UUR

BESCHRIJFSCHIETING “DE FRIEZEN”, GRAAUW

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

WIP 2:  Idem Als Wip 1

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

Zandbergsestraat 4, 00-31.114.635.614

ZO 
SEP 
29

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

ZO 
SEP 
29

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

ZO 
SEP 
29

14U30 -
18U30

SCHUTTERSVRIENDEN LONDERZEEL MOLENSCHIETING

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

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

Inleg Volw 7 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 3.50 Euro - Berekend Op 50 Schutters - Opmerkingen Eerste

Hoogspel + Grote Molen(NV), 10 Primes + Kleine Molen(NV)

Karreveld 3, 1840 Malderen BE, 0476/72.08.65
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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 
29

15,00U
- 

19,00U

APER SS BESCHRIJFSCHIETING

SCHIETING VAN 29 SEPTEMBER 2019 GAAT NIET DOOR.

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

Verrekend In Beschrijf

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

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

Hulstraat, 9890 Asper BE, 0476/882531

ZO 
SEP 
29

14H30 -
18H30

ZELZATE 29 SEPTEMBER 60 EURO GRATIS

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

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

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

Suikerkaai 53, 9060 Zelzate BE, 0489596066

ZO 
SEP 
29

14:00 - 
18:00

ROESELARE SINT SEBASTIAAN – FILANTEX

WIP 1: 2 Hoge € 10,00 - 4 Zijden € 7,00 - 4 Kallen € 5,00 - 40 Kleine Vogels € 2,50 - 10 Primes Kussen - 10 Primes

Plaid

WIP 2: 2 Hoge € 10,00 - 4 Zijden € 7,00 - 4 Kallen € 5,00 - 40 Kleine Vogels € 2,50 - 10 Primes Kussen - 10 Primes

Plaid

Inleg Volw 7,00 Euro - Terug 2,50 Euro - Inleg Jeugd 3,50 Euro - Berekend Op 50 Schutters - Opmerkingen € 200,00

Grat is Verrekend In Het Beschrijf

Kattenstraat Z/N, 8800 Roeselare BE, 0477444567

ZO 
SEP 
29

14:30 - 
18:30

KLERKEN – KIEKENSCHIETING

Ooievaarstraat, 8650 Klerken BE, 0495520716

ZO 
SEP 
29

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

Putnenschiet 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

ZO 
SEP 

VLEESSCHIETING “ONS VERMAAK” AXEL 29-9-2019

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

 

 

29

14:00 - 
18:00

WIP 2:  Idem Als Wip I

WIP 3: 1 Hoge  Inleg € 1. Inleg Wordt Verdeeld Over De Afgeschoten Blokken In 3 Ronden. Afkampen Voor Iedereen

Die De Blok Dit  Seizoen Heeft  Afgeschoten. 1e Prijs € 150 En 2e Prijs € 50.

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

Boslaan 4 In Axel, 0031640496547

MA 
SEP 
30

14U30 -
18U30

3 KLEURENSCHIETING NIEUWPOORT

- Opmerkingen 2 X 40 Euro Grat is Ntv

Brugsesteenweg 9, 8620 Nieuwpoort BE, 0495818140

MA 
SEP 
30

14U30 -
18U30

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

Maandag 30 September

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

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

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

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

MA 
SEP 
30

14.30
UUR - 
18.30
UUR

OOSTEEKLO BESCHRIJFSCHIETING

€ 30 Grat is Per Wip Grat is Wordt Verloot

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

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

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

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

MA 
SEP 
30

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 

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 (Alleen Wip 2 En Wip 3)

Wip 1-2-En 3 Zijn Gelijk Behalve De 6 Hoeken Op 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
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Voorwoord van onze nationaal voorzitter, 
de heer Marc De Bruyne. 

 
Beste schuttersvrienden,  

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

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

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

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

Met sportieve groeten,  

Marc De Bruyne  

Nationaal Voorzitter 

 

 

DI 
OCT 

01

13.30 - 
17.30

BESCHRIJFSCHIETING GAVERE SS

DINSDAG 1 OKTOBER 2019 GAVERE SS JAARLIJKSE GROTE VLEESCHIETING MET 100 KG VLEES OP 2

STAANDE WIPPEN GRATIS VERREKEND IN BESCHRIJF

WIP 1: 2 Hoge 1 KG GEBRAAD, 1 KG COTELETTEN, 1 KG HAMBURGERS - 4 Zijden 1 KG GEBRAAD EN 1 KG

HAMBURGERS - 4 Kallen 1 GEBRAAD + 1€ - 30 Kleine Vogels 1 KG HAMBURGERS - 20 Kleine Vogels 3.00 € - 6

Primes FLES BIER 75 CL  3DE HOGE 1 KG SPEK 4DE HOGE 1 KG COTELETTEN

WIP 2: 2 Hoge 1 KG GEBRAAD, 1 KG KAASHAMBURGERS, 1 KG SPEK - 4 Zijden 1 KG GEBRAAD, 1 KG

KAASHAMBURGERS - 4 Kallen 1 KG BEBRAAD + 1€ - 30 Kleine Vogels 1 KG BRAADWORSTEN - 20 Kleine Vogels

3.00 € - 6 Primes FLES BIER 75 CL  3DE HOGE 1 KG SPEK 4DE HOGE 1 KG COTELETTEN

Inleg Volw 8.00 Euro - Inleg Jeugd 4.00 Euro - Berekend Op 54 Schutters - Opmerkingen Terug: Eerst Vlees Dan

Geld

Sportdreef, 9890 Gavere BE, 0496/30.78.76

WO 
OCT 

02

14U - 
18U

HERFSTSCHIETING PUURS SINT-PIETER

WIP 1: 2 Hoge 10euro - 4 Zijden 7euro - 4 Kallen 5euro - 21 Kleine Vogels 3euro - 15 Kleine Vogels 3euro+2grat is

 Laatste Ronde Volle Wip Grat is Bloemkolen

WIP 2: 2 Hoge 10euro - 4 Zijden 7euro - 4 Kallen 5euro - 21 Kleine Vogels 3euro - 15 Kleine Vogels 3euro+2grat is

 Laatste Ronde Volle Wip Grat is Bloemkolen

Inleg Volw 7 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 3,50 Euro - Berekend Op 52 Schutters - Opmerkingen Jeugd Tot

9jaar Grat is Van 10 T&M 15 3,50euro

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

DO 
OCT 

03

14U00 -
BESTUUR
BESLIST

KALLO SAS 13

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

VR 
OCT 

04

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 
OCT 

05

14 - 
18

AALST-PARK “ROEPERSSCHIETING”

OPGELET: Inleg Voor 2 Wippen,3e Wip Volledig Grat is!!!!!

WIP 1: 2 Hoge 10€ - 4 Zijden 7€ - 4 Kallen 5€ - 36 Kleine Vogels 3€  4e Lat Volledig Grat is,Word Mee Gevuld Bij

Iedere Vulling!!!

WIP 2: 2 Hoge 10€ - 4 Zijden 7€ - 4 Kallen 5€ - 36 Kleine Vogels 3€  4e Lat Volledig Grat is,Word Meegevuld Bij Iedere
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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 

 

 

Vulling!!!

WIP 3:  Wip 3 Volledig Grat is,Elk Punt Is 1€,Hoge 4 Punten,Zijde 3 Punten,Kalle 2 Punten,Vogels 1 Punt. 20 Punten

Af 20 Punten Op

Inleg Volw 7 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 4 Euro - Berekend Op 54 Schutters - Opmerkingen Het Bestuur En

Leden Van Aalst-Park Dankt Alle Schutters Die Ons Massaal Hebben Bezocht!!!!

Affligemdreef 171, 9300 Aalst  BE, 0475/383903 Chris

ZA 
OCT 

05

14 U - 
18 U

ROTSELAAR VLEES+GELDSCHIETING

WIP 1: 1 Hoge 2 Kg Gebraad - 1 Hoge 2 Kg Gebraad - 2 Zijden 1,5 Kg Gebraad - 2 Zijden 1,5 Kg Gebraad - 2 Kallen 1

Kg Gebraad 2 Kallen 1 Kg Gebraad - 30 Kleine Vogels 1 Kg Spek Grat is

WIP 2: 1 Hoge 15 Euro - 1 Hoge 15 Euro - 2 Zijden 10 Euro - 2 Zijden 10 Euro - 2 Kallen 7 Euro 2 Kallen 7 Euro - 30

Kleine Vogels 5 Euro Grat is

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

Provinciebaan, 3110 Rotselaar BE, 0468172043

ZA 
OCT 

05

14 UUR
- 

BB

SCHRIEK ST JAN BAPTIST-9

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

ZA 
OCT 

05

14U00 -
18U00

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, 0477545653

ZA 
OCT 

05

14.30 - 
18.30

HARELBEKE S.S. GEWONE SCHIETING

Stasegemsesteenweg, 8530 Harelbeke BE, 0473/892544

ZA 
OCT 

05

ST. SEBASTIAAN AARDENBURG. HANENSCHIETING + BLOK

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

Grat is Hoeken In Natura, Niet Verloot  Alle Afgeschoten Vogels Worden Meegegeven. Grat is Op De Wip € 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 

 

 

14.00
UUR - 
18.00
UUR

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

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

WIP 3: 1 Hoge Blokvogel  Blokvogel Aangeboden Door Het Gilde, Blokvogel Blijf t  Eigendom Van Het 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

ZA 
OCT 

05

14H00 -
18H00

NUKERKE S.S. BESCHRIJFSCHIETING

WIP 1:  Beschrijf  Volgt

Inleg Volw 7 Euro - Inleg Jeugd 3,5 Euro

Terrein Kabienstraat, 9700 Heurne BE, 0473692517

ZO 
OCT 

06

13.30 - 
17.30

KVH OUDENAARDE

Inleg Volw 7 Euro - Inleg Jeugd 3.5 Euro - Opmerkingen Puntenschiet ing. Vanaf 40 Schutters Op 2 Wippen

Spei 9700 Oudenaarde BE, 0468218124

ZO 
OCT 

06

13:00 - 
17:00

GENT WARE VRIENDEN

Inleg Volw 6 Euro

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

ZO 
OCT 

06

13U30 - 
17U30

SCHIETING VLAMERTINGE ZONDAG 6 OKTOBER KALKOENSCHIETING OM 13U30

Gezellestraat 3A, 8908 Vlamertinge BE, 0473314225

ZO 
OCT 

06

13.30
UUR - 
17.30
UUR

OOSTEEKLO BESCHRIJFSCHIETING

€ 30 Grat is Per Wip Grat is Wordt Verloot

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

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

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

Oosteeklo-Dorp 73, 9968 Oosteeklo BE, 0496/38.74.27
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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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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 
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Verder hopen we van ons digitaal platform een werktool te maken die aan alle noden 
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Marc De Bruyne  

Nationaal Voorzitter 

 

 

ZO 
OCT 

06

13.00 - 
17.00

PUTTE ROBIN HOOD

Bredestraat 125, 2580 Putte BE, 0478/273114

ZO 
OCT 

06

14.00 - 
18.00

SINT-SEBASTIAAN BISSEGEM

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

Inleg Volw 10,50 Euro

Rietput, 8501 Bissegem BE, 0032494453448

MA 
OCT 

07

14H00 -
18H00

INGOOIGEM VRIJ KALKOENSCHIETING

WIP 1: 1 Hoge Kalkoen +/- 4kg - 1 Hoge 10 Euro - 1 Hoge In Het Spel 5 Euro - 2 Zijden Kalkoenbout +/-1.5kg - 2

Zijden 7 Euro - 2 Kallen Kalkoenbout +/- 1.5kg 2 Kallen 5 Euro - 30 Kleine Vogels Kalkoenbout +/- 1.5kg - 20 Kleine

Vogels 2,5 Euro  3e Hoge Niet Te Verloten

WIP 2: 1 Hoge Kalkoen +/- 4kg - 1 Hoge 10 Euro - 1 Hoge In Het Spel 5 Euro - 2 Zijden Kalkoenbout +/- 1.5kg - 2

Zijden 7 Euro - 2 Kallen Kalkoenbout +/- 1.5kg 2 Kallen 5 Euro - 30 Kleine Vogels Kip +/- 1.5kg - 20 Kleine Vogels 2,5

Euro  3e Hoge Niet Te Verloten

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

Te Verloten

Inleg Volw 10 Euro - Terug 2,5 Euro - Inleg Jeugd 5 Euro - Berekend Op 80 Schutters - Opmerkingen BEDANKT

VOOR HET BEZOEK GEDURENDE HET SEIZOEN 2019!

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

MA 
OCT 

07

14.00 - 
19.00

HAASDONK BUITEN K.H.G. SINT JACOBUS

Grote Palingschiet ing

WIP 1: 2 Hoge 1 Kg Paling - 4 Zijden 1 Kg Paling - 4 Kallen 1 Kg Paling - 15 Kleine Vogels 4 Euro - 15 Primes 1 Kg

Paling

WIP 2: 2 Hoge Konijn - 4 Zijden Konijn - 4 Kallen Konijn - 15 Kleine Vogels 4 Euro - 5 Primes Konijn - 15 Primes

Keurhaan

WIP 3: 2 Hoge 11 Euro - 4 Zijden 8 Euro - 4 Kallen 6 Euro - 30 Kleine Vogels 4 Euro

Inleg Volw 13 Euro - Terug 4 Euro - Inleg Jeugd 6 Euro - Berekend Op 60 Schutters - Opmerkingen Paling En Vlees

Vervallen Op Laatste Afgeschoten Wit te Vogel

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

WO 
OCT 

09

STADEN ST SEBASTIAAN KALKOENSCHIETING

Bruggestraat 41, 8840 Staden BE, 0476 34 77 36
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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 

 

 

13 UUR
30 - 

17 UUR
30

WO 
OCT 

09

14U00 -
18U00

LOCHRISTI SS – PALINGSCHIETING

WIP 1: 1 Hoge 1 Kg Paling - 1 Hoge 12 € - 2 Zijden 1 Kg Paling - 2 Zijden 8 € - 2 Kallen 1 Kg Paling 2 Kallen 6 € - 20

Kleine Vogels 4 € - 10 Primes 1 Kg Paling

WIP 2: 1 Hoge 1 Kg Paling - 1 Hoge 12 € - 2 Zijden 1 Kg Paling - 2 Zijden 8 € - 2 Kallen 1 Kg Paling 2 Kallen 6 € - 20

Kleine Vogels 4 € - 10 Primes 1 Kg Paling

Inleg Volw 11 Euro - Terug 4 Euro - Inleg Jeugd 5,5 Euro - Berekend Op 60 Schutters

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

DO 
OCT 

10

13U30 - 
17U30

HAASDONK DORP – PRACHTIGE BIEFSTUKKENSCHIETING

Met Grat is Verrekend In Beschrijf . Mede Gesponsord Door "Ons Café". Wij Danken Alle Schutters Die Ons Het

Afgelopen Seizoen Bezochten!

WIP 1: 2 Hoge 1kg Biefstuk - 4 Zijden 750g Biefstuk - 4 Kallen 750g Biefstuk - 20 Kleine Vogels 3 Euro - 15 Primes

500g Biefstuk  Wip III Idem Als Wip I

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

Inleg Volw 10.5 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 5 Euro - Berekend Op 30 Schutters - Opmerkingen Vlees Vervalt

Op Laatste Afgeschoten Vogel.

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

DO 
OCT 

10

13U30 - 
17U30

VLEESRIBBEN SCHIETING – DONDERDAG 10 OKTOBER 2019

WIP 1: 2 Hoge Vleesrib + 5 Euro - 4 Zijden Vleesrib + 2 Euro - 4 Kallen Vleesrib + 1 Euro - 20 Kleine Vogels Vleesrib -

26 Kleine Vogels 3 Euro

Inleg Volw 6 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 6 Euro - Berekend Op 45 Schutters - Opmerkingen Boven Het Getal -

2 Vogels Van 3 Euro Per Schutter

Mariakerkplein 9, 9030 Mariakerke BE, 0479 26 77 43

DO 
OCT 

10

13U30 - 
17U30

MARIAKERKE S.S. – 10 OKTOBER 2019 -VLEESRIBBEN SCHIETING

WIP 1: 2 Hoge Rib + 5,00 Euro - 4 Zijden Rib + 2,00 Euro - 4 Kallen Rib + 1,00 Euro - 20 Kleine Vogels Rib - 26 Kleine

Vogels 3,00 Euro  Boven Het Getal - 2 Vogels Van 3.00 Euro Per Schutter

Inleg Volw 6,00 Euro - Terug 3,00 Euro - Inleg Jeugd 3,00 Euro - Berekend Op 45 Schutters

Mariakerkplein 9, 9030 Mariakerke BE, 0479 26 77 43

VR 
OCT 

11

TOREN BEVEREN SCHIETING MET 36 EURO GRATIS

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

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

Inleg Volw 7.5 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 4 Euro - Berekend Op 54 Schutters

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

Schuttergids ©  2019 All rights reserved
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om het gewenste serviceniveau te bereiken. We kunnen dus gerust stellen dat binnen de 
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De digitalisering is ingezet, wat in de huidige maatschappij nodig is. 
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hindernis zal zijn. 
We geloven steevast dat we met deze aanpak een eigentijdse en moderne look kunnen 
geven aan onze traditionele sport en dat we op deze manier de toekomst van het 
handboogschieten op de staande wip kunnen verzekeren.  
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aan mee te werken.  

Met sportieve groeten,  

Marc De Bruyne  

Nationaal Voorzitter 
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Belgisch kampioenschap 2019 
94e finale ploegenkampioenschap van België 

 

ZONDAG 15 SEPTEMBER 2019 

EEUWIGDURENDE SCHAAL ALBERT I 

ORGANISATIE VAN DE KNBBW 
ZEVENEKEN SINT-SEBASTIAAN 

ZEVENEKENDORP 112 - ZEVENEKEN 

 

PROGRAMMA IN DE VOORMIDDAG 

 

08.15 uur  samenkomst op het terrein 

08.30 uur inschrijving van de deelnemers aan alle kampioenschappen 

08.40 uur  loting van de volgorde 

08.45 uur aanvang van het dameskampioenschap (wip 1) en het 
ploegenkampioenschap (wip 2) 

10.15 uur aanvang van het individueel herenkampioenschap (wip 1) → 
start afhankelijk van de duur van en onmiddellijk na het 
dameskampioenschap 

11.45 uur  start van het middagmaal: er is mogelijkheid tot het bestellen 
van BBQ (3 stukken vlees + pasta + groenten + sauzen) voor 
13 euro p.p. Inschrijven kan tot 10 september via 0485 71 30 
66 of via romain.clappaert@telenet.be.  

13.15 uur hulde van de kampioenen 

14.00 uur start van de bondsschieting (onder voorbehoud van eventuele 
afkamping) 

 

Volgende deelnemers worden opgeroepen om deel te nemen aan de 
verschillende kampioenschappen en dienen allen aanwezig te zijn om 8.30 uur. 
Aan de zaakgelastigden wordt gevraagd hun leden op de hoogte te brengen. Wie 
niet aanwezig is, wordt onherroepelijk vervangen. 
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Verder hopen we van ons digitaal platform een werktool te maken die aan alle noden 
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Ik nodig alle maatschappijen en schutters daarom uit om hier op een constructieve manier 
aan mee te werken.  

Met sportieve groeten,  

Marc De Bruyne  

Nationaal Voorzitter 
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hindernis zal zijn. 
We geloven steevast dat we met deze aanpak een eigentijdse en moderne look kunnen 
geven aan onze traditionele sport en dat we op deze manier de toekomst van het 
handboogschieten op de staande wip kunnen verzekeren.  

We zullen ook onze website verder blijven uitbouwen, zodat we op een transparante en 
directe wijze met onze maatschappijen kunnen communiceren. 
Verder hopen we van ons digitaal platform een werktool te maken die aan alle noden 
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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Belgisch kampioenschap 2019 
94e finale ploegenkampioenschap van België 

 

ZONDAG 15 SEPTEMBER 2019 

EEUWIGDURENDE SCHAAL ALBERT I 

ORGANISATIE VAN DE KNBBW 
ZEVENEKEN SINT-SEBASTIAAN 

ZEVENEKENDORP 112 - ZEVENEKEN 

 

PROGRAMMA IN DE VOORMIDDAG 

 

08.15 uur  samenkomst op het terrein 

08.30 uur inschrijving van de deelnemers aan alle kampioenschappen 

08.40 uur  loting van de volgorde 

08.45 uur aanvang van het dameskampioenschap (wip 1) en het 
ploegenkampioenschap (wip 2) 

10.15 uur aanvang van het individueel herenkampioenschap (wip 1) → 
start afhankelijk van de duur van en onmiddellijk na het 
dameskampioenschap 

11.45 uur  start van het middagmaal: er is mogelijkheid tot het bestellen 
van BBQ (3 stukken vlees + pasta + groenten + sauzen) voor 
13 euro p.p. Inschrijven kan tot 10 september via 0485 71 30 
66 of via romain.clappaert@telenet.be.  

13.15 uur hulde van de kampioenen 

14.00 uur start van de bondsschieting (onder voorbehoud van eventuele 
afkamping) 

 

Volgende deelnemers worden opgeroepen om deel te nemen aan de 
verschillende kampioenschappen en dienen allen aanwezig te zijn om 8.30 uur. 
Aan de zaakgelastigden wordt gevraagd hun leden op de hoogte te brengen. Wie 
niet aanwezig is, wordt onherroepelijk vervangen. 
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Sector 1 

- ploegen: Zedelgem Willem Tell en Ieper Willem Tell 
 

- individueel kampioenschap heren: 
 

- Avet Steven – Ingooigem Vrije 
- Vandewiele Stefaan – Kuurne Sint-Katherina 
- Vanderjeugt Arno – Boezinge Sint-Joris 
- Verheyde Tom – Nieuwpoort Sint-Sebastiaan 
- Schoonbaert Dirk – Wingene Sint-Joris  

 

Reserve: Degrande Dylano – Staden Sint-Sebastiaan 

 

− individueel kampioenschap dames: 
 

− Mandeville Kristien – Staden Sint-Sebastiaan 
− Bouckaert Valerie – Rumbeke Sint-Sebastiaan 
− Haesebrouck Linda – Dudzele E.M.M. 

 

Reserve: / 

 

Sector 2 

- ploegen: Asper Sint-Sebastiaan en Brakel De Ware Vrienden 
 

- individueel kampioenschap heren: 
 

- Verbiest Niels – Zeveneken Sint-Sebastiaan 
- Janssens Roger – Asper Sint-Sebastiaan 
- De Vrieze Bram – Merendree Willem Tell 
- Ongenae Theo – Zelzate Sint-Sebastiaan 
- Vander Stock Marcel – Gent Ware Vrienden 

 

Reserve: Van de Velde Jay – Gavere Sint-Sebastiaan 

− individueel kampioenschap dames: 
 

− Callens Kim – Kluisbergen de vrije schutters 
− Villyn Lydie – Nukerke Sint-Sebastiaan 
− Canipel Cathy – Nevele Sint-Sebastiaan 

 

Reserve: De Vuyst Karen – Bassevelde Sint-Sebastiaan 



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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Sector 3  

− ploegen: Overmere Sint-Sebastiaan en Wichelen Sint-Sebastiaan 
 

− Individueel kampioenschap heren: 
 

− De Maeijer Geert – Stekene Sint-Sebastiaan 
− De Maere Petro – Haasdonk Buiten 
− Van Remoortere Jim– Haasdonk Dorp 
− Wauters Patrick – Lokeren Sint-Sebastiaan 
− Kinaupenne Benny – Dendermonde Sint-Gillis Willem Tell 

 

Reserve:  Jacobs Paul – Wichelen Sint-Sebastiaan 

− individueel kampioenschap dames: 
 

− Vanparys Melissa – Overmere Sint-Sebastiaan  
− Bruyninckx Monique – Elversele Sint-Sebastiaan 
− Schockaert Veronique – Waasmunster Sint-Sebastiaan 

 

Reserve : De Bock Rosita – Kallo Sas 

Sector 4 

− ploegen: Merksem Sint-Sebastiaan en Putte Robin Hood 
 

− Individueel kampioenschap heren: 
 

− Verwerft Gunter – Merksplas de Kunstvrienden 
− Janssens Eddy – Brasschaat de Jonge Sebastianen 
− Van Looy Sven – Merksem Sint-Sebastiaan  
− Tuteleers Leo – Arendonk Sint-Sebastiaan 
− Maes Robert – Schelle Verbroedering 

 

− Reserve: Corthouts Gunter – Heusden Zolder 
 

− individueel kampioenschap dames: 
 

− Wastijn Saskia – Merksem Sint-Sebastiaan 
− Jaspers Sabrina – Onderstal 
− Guedens Celina – Tervant 
 

Reserve: Verschaeren Mieke – Brasschaat 



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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Sector 3  

− ploegen: Overmere Sint-Sebastiaan en Wichelen Sint-Sebastiaan 
 

− Individueel kampioenschap heren: 
 

− De Maeijer Geert – Stekene Sint-Sebastiaan 
− De Maere Petro – Haasdonk Buiten 
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− Wauters Patrick – Lokeren Sint-Sebastiaan 
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− Schockaert Veronique – Waasmunster Sint-Sebastiaan 

 

Reserve : De Bock Rosita – Kallo Sas 

Sector 4 

− ploegen: Merksem Sint-Sebastiaan en Putte Robin Hood 
 

− Individueel kampioenschap heren: 
 

− Verwerft Gunter – Merksplas de Kunstvrienden 
− Janssens Eddy – Brasschaat de Jonge Sebastianen 
− Van Looy Sven – Merksem Sint-Sebastiaan  
− Tuteleers Leo – Arendonk Sint-Sebastiaan 
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− Reserve: Corthouts Gunter – Heusden Zolder 
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Sector 5 

− ploegen: Tubize Saint-Sébastien en Braîne-Le-Chateau Saint-Sébastien 
 

− Individueel kampioenschap heren: 
 

− Van Eggelen Christophe – La Légion 
− Duroisin Freddy – Irchonwelz  
− Deneef Ronny – Baardegem De Vonckisten 
− Dermul Danny – Elewijt Sint-Hubertus 
− Bellemans Jordi – Galmaarden Willem Tell 
 

Reserve: Ledens Ludwig – Duisburg Sint-Katharina 

 

-  individueel kampioenschap dames: 

− Cornelis Jitske – Tubize Saint-Sébastien 
− Cloquet Carole – Tubize Saint-Sébastien 
− Vandenbranden Jessica – Tubize Saint-Sébastien 

  

Reserve: Depue Carole – Tubize Saint-Sébastien 

De deelnemers aan de kampioenschappen (zowel per ploeg als individueel) zijn 
verplicht om deel te nemen aan de toegevoegde bondsschieting op 2 wippen en 
dienen hun inleg te betalen bij inschrijving. 

 

We hopen in ieder geval veel schutters te mogen verwelkomen op deze finale 
van het Belgisch ploegenkampioenschap. 

 

secretaris generaal      De voorzitter   

Bram Uvyn       Marc De Bruyne 

 

Bram Uvyn       Marc de Bruyne  
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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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Oproep winterschietingen  
Genval  toren  (Rixensart) 

 

 
Het is mogelijk een schieting te organiseren 
op een zaterdag  p.m. tussen november 2019 
en december 2020. 
Interesse ?  Inlichtingen op  0470 57 21 10 
(Jacques) 

Genval  Perches Couvertes   (Rixensart) 
Pour les sociétés intéressées, Il y a possibilité 
d’organiser un tir les samedis p.m. entre 
novembre 2019 et février 2020 .  
Renseignements : 0470 57 21 10 (Jacques)  
 
 

 

Toren Beveren 
 
 
Uitnodiging voor alle Geinteresseerde Maatschappijen. 

Vergadering op Woensdag 25 September 2019 om 20u00 

In lokaal "T ZILLEBEEK" 
glazenleeuwstraat 134 A 

9120 Beveren Waas 

Agenda:Bespreking en samenstelling 
winterkalender 

De aanwezige maatschappijen krijgen 
voorrang op de datums 

voor de schietingen 
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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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Vacature 
VlaS zoekt directeur 

 

De Vlaamse Traditionele Sporten vzw is binnen het sportfederatiedecreet erkend en 
gesubsidieerd als organisatie voor sportieve vrijetijdsbesteding. VlaS is tevens erkend door 
Sport Vlaanderen als gemachtigde schietsportfederatie voor het afleveren van 
sportschutterslicenties aan vuurwapenschutters. VlaS leidde in 2014-15 het Europese project 
SETS. 

VlaS is opgericht in 1988, is lid van de Vlaamse Sportfederatie vzw en van de European 
Traditional Sports and Games Association. 

VlaS is een koepel van volkssportbonden en –clubs en heeft als doel het promoten van de 
beoefening van volkssporten in wedstrijdverband. VlaS telt 9.031 leden uit 389 clubs. Alle 
VlaS-clubs zijn tevens lid van de door Sport Vlaanderen erkende Vlaamse sportfederatie 
Sportiv vzw. 

VlaS werkte de jongste jaren twee succesvolle projecten uit: 

- innovatief animatie aanbod uit. (zie Festivalwip, Steekspel, Tegentrek, Leukraak en 
Terugworp) 

- internet ledenadministratie (ILA) met apps voor clubsecretarissen 

In 2019 startten we met het jeugdsportproject jeugd+ waarop 24 clubs intekenden. 

Ter opvolging van de huidige coördinator zoekt VlaS een dynamische directeur. 

Functievereisten 

Je beschikt over een masterdiploma. Je kan leiding geven en enthousiasmeren. Je gaat geen 
uitdaging uit de weg. Je bent een teamspeler die oplossingsgericht denkt. Je bezit een echte 
sportmentaliteit. Je steekt ook graag zelf de handen uit de mouwen. 

Functieomschrijving 

Als directeur ben je verantwoordelijke voor het algemeen zakelijk beleid, het financieel 
beheer en het personeelsbeleid van VlaS. Je staat in voor de verdere ontwikkeling van de 
organisatie (in samenwerking met de huidige coördinator en de administrator, de Raad van 
Bestuur VlaS en de vrijwilligers van de aangesloten clubs en bonden). 

Als directeur zoek je naar nieuwe mogelijkheden van financiering en samenwerking in functie 
van een sterkere werking. Je zet vooral in op een verhoging van het aantal actieve leden bij 
de aangesloten clubs. Je werkt verder op belangrijke acties zoals ILA en jeugd+ en digitale 
communicatie. 

Je motiveert zowel je medewerkers als een grote diversiteit aan vrijwilligers. 
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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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Wij bieden een boeiende en uitdagende opdracht. Een voltijds contract van onbepaalde duur. 
Ruimte voor autonomie en verantwoordelijkheid. Nauwe samenwerking binnen een klein en 
ervaren team. 
Een mooie werkplek in een rustige buurt vlakbij Brugge - goed bereikbaar + parkeerplaats - 
4,5 km van het station - bushalte op 600 m wandelen van het secretariaat - fietsrek – 
ontspanningsruimte (Polderstraat 76A te 8310 Brugge). 

Een aangepast loon gebaseerd op het barema niveau master in het paritair comité 329.01 . 

Solliciteren? 

Stuur je motivatiebrief en CV voor 31 oktober 2019 naar het VlaS-secretariaat: info@vlas.be . 

procedure: beoordeling CV en motivatie => gesprek met beperkte proef te Brugge. 

In dienst: begin 2020. 

Kenmerken van de functie: 

Management: 
- Strategisch denken in het belang van de organisatie, opstellen van het beleidsplan 21-24 

- uitvoeren van het beleidsplan 

- sturen en begeleiden van de financiële processen (begroting, balans en resultatenrekening, 

budgetbewaking) 

- opstellen en opvolgen van subsidiedossier Sport Vlaanderen 

- zoeken naar nieuwe/bijkomende financieringsmogelijkheden (eventueel ook 
sponsordossiers) 

- deel uitmaken van het dagelijks bestuur en de vergaderingen van de raad van bestuur en 
de algemene vergadering bijwonen 

- vastleggen en optimaliseren van zakelijke procedures 

Strategische communicatie 
- uitbouw van een innoverend en enthousiasmerend communicatiebeleid (met als prioriteit 

een grotere bekendheid van het aanbod van VlaS zelf én van onze clubs en bonden). 

- realiseren en uitvoeren van een marketing- en communicatieplan. Mee uitdenken en 

begeleiden van campagnes. 

Personeel 
- leiding geven aan de medewerkers, stimuleren en motiveren 

- streven naar efficiëntieverhoging 

- stagiaires begeleiden 
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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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Functieprofiel: 
- masterdiploma 

- ervaring in leiding geven 

algemeen: 
- probleemoplossend handelen 

- klantgericht denken 

- flexibel 

- loyaal 

- initiatief nemen 

- nauwkeurig werken 

- besluitvaardig zijn 

- goed samenwerken 

- goede mondeling en schriftelijke communicatievaardigheden hebben 

- maatschappelijke trends volgen 

- werken in een kleine vzw met een klein team 

- ook uitvoerend werk 

kennis: 
- managementstechnieken 

- financieel beheer en boekhouding 

- marketing in een non-profit omgeving 

- gangbare kantoorsoftware (MS Office, …) 

- nieuwe media (Facebook, Twitter, Instagram, …) 

- website ontwikkeling 

- werking -uitsluitend op vrijwilligerswerk steunende- sportclubs 

Bereid zijn om wanneer nodig ‘s avonds en in het weekend te werken (vergadering, 
wedstrijden). 

In bezit zijn van een rijbewijs B en over een personenwagen beschikken. 
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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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BETER WONEN, BETER LEVEN

   

Funderingstechnieken Heirwegh bvba 
Doorslaarstraat 122 
9160 Lokeren 
gsm 0496/23 41 21 
fax 09/328 50 83 
funderingstechniekenheirwegh@skynet.be

secanspalenwanden – onderschoeiingen – berlinerwanden – micropalen 
grondankers – valse putten – paalfunderingen – kelderwerken 

           Restaurant De 7 Eiken. 
 

Priscilla & Dirk 
Drongenstraat 152 

9160 Lokeren. (Zeveneken) 
Open vrijdag zaterdag & zondag 
Voor reservatie 09/328.70.68. 

0476/45.13.22. 
dirk.tollenaere@telenet.be 
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Van Pottelberg Giovanni
Grintweg 8 - 9890 Gavere - 0472/37.97.18

gp.archery.sports@gmail.com

 

 

FINALE VAN HET 
BELGISCH-KAMPIOENSCHAP
BOOGSCHIETEN “ STAANDEWIP”
KNBBW-FRNAB

Programma in de voormiddag
08u15  Samenkomst op het terrein 
  Inschrijving van de deelnemers 
  aan alle kampioenschappen
08u30  Loting volgorde kampioenschappen
08u45  Aanvang ploegenkampioenschap   
  op wip II

08u45 Aanvang individueel     
  kampioenschap Dames op wip I
10u45 Aanvang individueel     
  kampioenschap Heren op wip I
13u00  Ongeveer einde kampioenschappen
13u15 Hulde aan de nieuwe kampioenen 
  met receptie

Programma in de namiddag
14u00  Bondschieting op 2 wippen  
 Wip I  10 bondsprijzen 6 gin tonicglazen Bohemia Crystal versierd met bondslogo
 Wip II 10 bondsprijzen set van 3 wijnflessen met gepersonaliseerd etiket met bondslogo

MET MEDEWERKING VAN

94STE

per ploeg (10) - indiviueel dames en heren kampioenschap

ZONDAG 15 SEPTEMBER 2019

Sint-Sebastiaan Zeveneken
Zevenekendorp 112 - 9080 Lochristi  



B
E

T
E

R
 W

O
N

E
N

, 
B

E
T

E
R

 L
E

V
E

N

   

Fu
nd

er
in

gs
te

ch
ni

ek
en

 H
ei

rw
eg

h 
bv

ba
 

D
oo

rs
la

ar
st

ra
at

 1
22

 
91

60
 L

ok
er

en
 

gs
m

 0
49

6/
23

 4
1 

21
 

fa
x 

09
/3

28
 5

0 
83

 
fu

nd
er

in
gs

te
ch

ni
ek

en
he

ir
w

eg
h@

sk
yn

et
.b

e

se
ca

ns
pa

le
nw

an
de

n 
– 

on
de

rs
ch

oe
iin

ge
n 

– 
be

rl
in

er
w

an
de

n 
– 

m
ic

ro
pa

le
n 

gr
on

da
nk

er
s 

– 
va

ls
e 

pu
tt

en
 –

 p
aa

lfu
nd

er
in

ge
n 

– 
ke

ld
er

w
er

ke
n 

   
   

   
  R

es
ta

ur
an

t D
e 

7 
Ei

ke
n.

 
 

Pr
is

ci
lla

 &
 D

ir
k 

D
ro

ng
en

st
ra

at
 1

52
 

91
60

 L
ok

er
en

. (
Ze

ve
ne

ke
n)

 
O

pe
n 

vr
ijd

ag
 z

at
er

da
g 

&
 z

on
da

g 
V

oo
r 

re
se

rv
at

ie
 0

9/
32

8.
70

.6
8.

 
04

76
/4

5.
13

.2
2.

 
di

rk
.to

lle
na

er
e@

te
le

ne
t.b

e 
 

   
   

   
  R

es
ta

ur
an

t D
e 

7 
Ei

ke
n.

 
 

Pr
is

ci
lla

 &
 D

ir
k 

D
ro

ng
en

st
ra

at
 1

52
 

91
60

 L
ok

er
en

. (
Ze

ve
ne

ke
n)

 
O

pe
n 

vr
ijd

ag
 z

at
er

da
g 

&
 z

on
da

g 
V

oo
r 

re
se

rv
at

ie
 0

9/
32

8.
70

.6
8.

 
04

76
/4

5.
13

.2
2.

 
di

rk
.to

lle
na

er
e@

te
le

ne
t.b

e 
 

F
V
D
_
l
o
g
o
.
p
d
f
 
 
 
1
 
 
 
2
9
/
0
8
/
1
8
 
 
 
1
1
:
2
1

Va
n 

Po
tte

lb
er

g 
G

io
va

nn
i

G
rin

tw
eg

 8
 - 

98
90

 G
av

er
e 

- 0
47

2/
37

.9
7.

18
gp

.a
rc

he
ry

.s
po

rts
@

gm
ai

l.c
om

  

FI
NA

LE
 V

AN
 H

ET
 

BE
LG

IS
CH

-K
AM

PI
OE

NS
CH

AP
BO

OG
SC

HI
ET

EN
 “ 

ST
AA

ND
EW

IP
”

KN
BB

W
-F

RN
AB

Pr
og

ra
m

m
a 

in
 d

e 
vo

or
m

id
da

g
08

u1
5 

 
Sa

m
en

ko
m

st
 o

p 
he

t t
er

re
in

 
 

 
In

sc
hr

ijv
in

g 
va

n 
de

 d
ee

ln
em

er
s 

 
 

aa
n 

al
le

 k
am

pi
oe

ns
ch

ap
pe

n
08

u3
0 

 
Lo

tin
g 

vo
lg

or
de

 k
am

pi
oe

ns
ch

ap
pe

n
08

u4
5 

 
A

an
va

ng
 p

lo
eg

en
ka

m
pi

oe
ns

ch
ap

  
 

 
 

op
 w

ip
 II

08
u4

5 
A

an
va

ng
 in

di
vi

du
ee

l  
 

 
 

 
 

ka
m

pi
oe

ns
ch

ap
 D

am
es

 o
p 

w
ip

 I
10

u4
5 

A
an

va
ng

 in
di

vi
du

ee
l  

 
 

 
 

 
ka

m
pi

oe
ns

ch
ap

 H
er

en
 o

p 
w

ip
 I

13
u0

0 
 

O
ng

ev
ee

r e
in

de
 k

am
pi

oe
ns

ch
ap

pe
n

13
u1

5 
H

ul
de

 a
an

 d
e 

ni
eu

w
e 

ka
m

pi
oe

ne
n 

 
 

m
et

 re
ce

pt
ie

Pr
og

ra
m

m
a 

in
 d

e 
na

m
id

da
g

14
u0

0 
 

Bo
nd

sc
hi

et
in

g 
op

 2
 w

ip
pe

n 
 

 
W

ip
 I 

 1
0 

bo
nd

sp
rij

ze
n 

6 
gi

n 
to

ni
cg

la
ze

n 
Bo

he
m

ia
 C

ry
st

al
 v

er
si

er
d 

m
et

 b
on

ds
lo

go
 

W
ip

 II
 1

0 
bo

nd
sp

rij
ze

n 
se

t v
an

 3
 w

ijn
fle

ss
en

 m
et

 g
ep

er
so

na
lis

ee
rd

 e
tik

et
 m

et
 b

on
ds

lo
go

M
ET

 M
ED

EW
ER

K
IN

G
 V

A
N

94
ST

E

pe
r p

lo
eg

 (1
0)

 - 
in

di
vi

ue
el

 d
am

es
 en

 h
er

en
 ka

m
pi

oe
ns

ch
ap

ZO
N

D
A

G
 1

5 
SE

PT
EM

B
ER

 2
01

9

Si
nt

-S
eb

as
ti

aa
n 

Ze
ve

ne
ke

n
Ze

ve
ne

ke
nd

or
p 

11
2 

- 9
08

0 
Lo

ch
ris

ti 
 



B
E

T
E

R
 W

O
N

E
N

, 
B

E
T

E
R

 L
E

V
E

N

   

Fu
nd

er
in

gs
te

ch
ni

ek
en

 H
ei

rw
eg

h 
bv

ba
 

D
oo

rs
la

ar
st

ra
at

 1
22

 
91

60
 L

ok
er

en
 

gs
m

 0
49

6/
23

 4
1 

21
 

fa
x 

09
/3

28
 5

0 
83

 
fu

nd
er

in
gs

te
ch

ni
ek

en
he

ir
w

eg
h@

sk
yn

et
.b

e

se
ca

ns
pa

le
nw

an
de

n 
– 

on
de

rs
ch

oe
iin

ge
n 

– 
be

rl
in

er
w

an
de

n 
– 

m
ic

ro
pa

le
n 

gr
on

da
nk

er
s 

– 
va

ls
e 

pu
tt

en
 –

 p
aa

lfu
nd

er
in

ge
n 

– 
ke

ld
er

w
er

ke
n 

   
   

   
  R

es
ta

ur
an

t D
e 

7 
Ei

ke
n.

 
 

Pr
is

ci
lla

 &
 D

ir
k 

D
ro

ng
en

st
ra

at
 1

52
 

91
60

 L
ok

er
en

. (
Ze

ve
ne

ke
n)

 
O

pe
n 

vr
ijd

ag
 z

at
er

da
g 

&
 z

on
da

g 
V

oo
r 

re
se

rv
at

ie
 0

9/
32

8.
70

.6
8.

 
04

76
/4

5.
13

.2
2.

 
di

rk
.to

lle
na

er
e@

te
le

ne
t.b

e 
 

   
   

   
  R

es
ta

ur
an

t D
e 

7 
Ei

ke
n.

 
 

Pr
is

ci
lla

 &
 D

ir
k 

D
ro

ng
en

st
ra

at
 1

52
 

91
60

 L
ok

er
en

. (
Ze

ve
ne

ke
n)

 
O

pe
n 

vr
ijd

ag
 z

at
er

da
g 

&
 z

on
da

g 
V

oo
r 

re
se

rv
at

ie
 0

9/
32

8.
70

.6
8.

 
04

76
/4

5.
13

.2
2.

 
di

rk
.to

lle
na

er
e@

te
le

ne
t.b

e 
 

F
V
D
_
l
o
g
o
.
p
d
f
 
 
 
1
 
 
 
2
9
/
0
8
/
1
8
 
 
 
1
1
:
2
1

Va
n 

Po
tte

lb
er

g 
G

io
va

nn
i

G
rin

tw
eg

 8
 - 

98
90

 G
av

er
e 

- 0
47

2/
37

.9
7.

18
gp

.a
rc

he
ry

.s
po

rts
@

gm
ai

l.c
om

  

FI
NA

LE
 V

AN
 H

ET
 

BE
LG

IS
CH

-K
AM

PI
OE

NS
CH

AP
BO

OG
SC

HI
ET

EN
 “ 

ST
AA

ND
EW

IP
”

KN
BB

W
-F

RN
AB

Pr
og

ra
m

m
a 

in
 d

e 
vo

or
m

id
da

g
08

u1
5 

 
Sa

m
en

ko
m

st
 o

p 
he

t t
er

re
in

 
 

 
In

sc
hr

ijv
in

g 
va

n 
de

 d
ee

ln
em

er
s 

 
 

aa
n 

al
le

 k
am

pi
oe

ns
ch

ap
pe

n
08

u3
0 

 
Lo

tin
g 

vo
lg

or
de

 k
am

pi
oe

ns
ch

ap
pe

n
08

u4
5 

 
A

an
va

ng
 p

lo
eg

en
ka

m
pi

oe
ns

ch
ap

  
 

 
 

op
 w

ip
 II

08
u4

5 
A

an
va

ng
 in

di
vi

du
ee

l  
 

 
 

 
 

ka
m

pi
oe

ns
ch

ap
 D

am
es

 o
p 

w
ip

 I
10

u4
5 

A
an

va
ng

 in
di

vi
du

ee
l  

 
 

 
 

 
ka

m
pi

oe
ns

ch
ap

 H
er

en
 o

p 
w

ip
 I

13
u0

0 
 

O
ng

ev
ee

r e
in

de
 k

am
pi

oe
ns

ch
ap

pe
n

13
u1

5 
H

ul
de

 a
an

 d
e 

ni
eu

w
e 

ka
m

pi
oe

ne
n 

 
 

m
et

 re
ce

pt
ie

Pr
og

ra
m

m
a 

in
 d

e 
na

m
id

da
g

14
u0

0 
 

Bo
nd

sc
hi

et
in

g 
op

 2
 w

ip
pe

n 
 

 
W

ip
 I 

 1
0 

bo
nd

sp
rij

ze
n 

6 
gi

n 
to

ni
cg

la
ze

n 
Bo

he
m

ia
 C

ry
st

al
 v

er
si

er
d 

m
et

 b
on

ds
lo

go
 

W
ip

 II
 1

0 
bo

nd
sp

rij
ze

n 
se

t v
an

 3
 w

ijn
fle

ss
en

 m
et

 g
ep

er
so

na
lis

ee
rd

 e
tik

et
 m

et
 b

on
ds

lo
go

M
ET

 M
ED

EW
ER

K
IN

G
 V

A
N

94
ST

E

pe
r p

lo
eg

 (1
0)

 - 
in

di
vi

ue
el

 d
am

es
 en

 h
er

en
 ka

m
pi

oe
ns

ch
ap

ZO
N

D
A

G
 1

5 
SE

PT
EM

B
ER

 2
01

9

Si
nt

-S
eb

as
ti

aa
n 

Ze
ve

ne
ke

n
Ze

ve
ne

ke
nd

or
p 

11
2 

- 9
08

0 
Lo

ch
ris

ti 
 




