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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 KNBBW 
Secretaris KNBBW – FRNAB (m/v) 

 
GELIEVE DEZE INFO DOOR TE GEVEN AAN POTENTIËLE GEÏNTERESSEERDEN. 

De KNBBW heeft de afgelopen jaren veel ingezet op digitalisering en de opvolging en 
toepassing van de vzw wetgeving. De digitalisering van o.a. de schuttersgids en het succes 
van onze website als medium om alle schietingen te publiceren, doet ons realiseren dat we 
als federatie alleen maar meer moeten inzetten op deze digitalisering. Om dit overvolle 
takenpakket van zowel de secretaris- generaal als de secretaris digitale communicatie mee op 
te volgen, maar ook om verder te kunnen inspelen op tendensen en opportuniteiten, beslist 
de KNBBW om een nieuwe functie te creëren binnen de federatie die deel zal uitmaken van 
de raad van bestuur.  

We zijn op zoek naar een enthousiasteling(e) die mee zijn/haar schouders wil zetten onder de 
taken zoals opgelijst in de functie- en taakomschrijving.  

Wens je je kandidaat te stellen voor deze vacature, stuur dan een motivatiebrief samen met 
een cv en eventuele relevante informatie voor 1 januari 2020 aan het secretariaat van de 
KNBBW t.a.v. Bram Uvyn, secretaris-generaal, potaardeberg 75, 9820 Merelbeke.  

Functie- en taakomschrijving: 

- Als secretaris sta je mee in voor de opvolging en aanpassing van de website van de KNBBW. 
Je past de inhoud aan en denkt actief mee over de verdere uitbouw van de website.  

– Je bent mee verantwoordelijk voor de uitbouw van een periodieke nieuwsbrief waarin 
relevante info aan zowel zaakgelastigden als schutters wordt aangeboden. Je bent 
verantwoordelijk voor het ontwerp en bepaalt mee de inhoud.  

– je beheert mee de berichten die binnenkomen via de website, je maakt templates aan voor 
een verdere digitalisering en staat in voor het opvolgen van de rouwberichten op zowel de 
website als in de schuttersgids.  

– je schrijft mee aan de teksten die op de website moeten worden gepubliceerd en helpt mee 
aan de uitbouw van een huisstijl van de KNBBW 

– als medeverantwoordelijke van het secretariaat sta je mee in voor de opmaak van de 
subsidiedossiers en je gaat mee op zoek naar nieuwe subsidiekanalen 

- je staat mee in voor de berichtgeving via de facebookpagina van de KNBBW  

- je denkt mee na over de verdere digitalisering van kampioenschappen, resultaten, 
ledenbeheer, … 

- Je volgt mee de verzekeringsdossiers op en staat hiervoor rechtstreeks in contact met zowel 
VLAS als de verzekeringsmakelaar 
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Verwacht profiel en vaardigheden 

- je bent energiek en gepassioneerd door het boogschieten  
- je bent goed tweetalig (Nederlands – Frans) zowel mondeling als schriftelijk. 
- je bent voldoende taalvaardig en hebt er geen probleem om vloeiende teksten te 

schrijven 
- ja kan werken naar een deadline toe en kan omgaan met last minute aanpassingen 
- je hebt een basiskennis in websitebouw via wordpress, programmeren is zeker een 

meerwaarde. 
- je bent vlot in het gebruiken van sociale media 
- je bent een teamspeler die het algemeen belang kan vooropstellen boven 

eigenbelang 

 

Solliciteren 

Wens je je kandidaat te stellen voor deze vacature, stuur dan een motivatiebrief samen met 
een cv en aanvullende relevante informatie voor 22 december aan het secretariaat van de 
KNBBW t.a.v. Bram Uvyn, secretaris-generaal, potaardeberg 75, 9820 Merelbeke.  

De kandidaten zullen onderworpen worden aan enkele vragen en proeven om aan te tonen 
over welke kennis en ervaring ze beschikken om deze taak op zich te nemen.  

 

KNBBW 
Overgangen van een maatschappij naar een andere. 

 

De periode van overgangen van een maatschappij naar een andere is voor de KNBBW bij 
Ministrieel besluit toegestaan van 1 oktober tot en met 30 november. Buiten deze periode 
zijn overgangen niet toegestaan, nieuwe aansluitingen echter wel. De enige juiste manier om 
een overgang van schutters te melden is de volgende: 

De maatschappij waar de schutter bij aansluit stuurt een schrijven naar de 
hoofdafgevaardigde van zijn sector. Deze zal ofwel de maatschappij verwittigen waar de 
schutter weg gaat van deze transfer ofwel de hoofdafgevaardigde van de sector waarin deze 
is gelegen indien het gaat om twee verschillende sectoren. Deze zal op zijn beurt dan de 
maatschappij verwittigen waar de schutter weg gaat. Het schrijven moet ondertekend 
worden door de zaakgelastigde en/of voorzitter van de nieuwe maatschappij en de schutter 
in kwestie zelf! 
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Les transferts d’une société à une autre. 
 

La période de transfert d’une société à une autre est fixée entre le 1 octobre et le 30 
novembre de chaque année. En cas de transfert, la société à laquelle un archer désire s’affilier 
est tenu d’informer le délégué principale de son secteur. Le délégué principale doit avertir 
l’ancienne société de ce transfer ou le délégué principale du secteur si le tranfert est entre 2 
sociétés d’une secteur differente qui doit avertir l’ancienne société. La lettre doit sousigner 
par le president et/ou le fondée de pouvoir et l’archer lui-même! 

 

 

2 vacante plaatsen als afgevaardigde sector 5. 
 

De KNBBW is op zoek naar twee nieuwe afgevaardigden voor sector 5. Het takenpakket 
omvat o.m. de vertegenwoordiging van de KNBBW naar de aangesloten leden toe, 
meehelpen met de organisatie van de door de KNBBW ingerichte wedstrijden, toepassing 
van de reglementen van de KNBBW, een aanspreekpunt zijn voor de schutters en het doel en 
missie van de KNBBW en het boogschieten verspreiden. 

Geïnteresseerden mogen een gemotiveerde sollicitatiebrief sturen naar de 
hoofdafgevaardigde van sector 5, Willy Collys – Molenstraat 8 – 1820 Perk – 
willy.collys@telenet.be. De kandidatuur moet officieel worden gedaan door de maatschappij 
van de kandidaat en moet ondertekend zijn door de voorzitter en zaakgelastigde van de 
maatschappij alsook door de kandidaat zelf.  

Probeer in deze sollicitatiebrief een duidelijke en gemotiveerde omschrijving te geven 
waarom jij de beste kandidaat bent om afgevaardigde te worden.  

Kandidaturen moeten binnen zijn voor 1 januari 2020! 

 

2 place disponibles comme délégué du 5ième secteur 
 

La FRNAB cherche deux délégués pour le 5ième secteur. Les tâches sont entre autres la 
représentation de la FRNAB en face des membres affiliés, donner un coup de main à 
l'organisation des compétitions organisées par la FRNAB, appliquer les règlements de la 
FRNAB, être un point de contact pour les tireurs et propager le but et la mission de la FRNAB 
et du tir à l'arc. 

Des candidats sont priés d'envoyer une lettre de candidature bien motivée au chef du 5ième 
secteur, Willy Collys - Molenstraat 8 - 1820 Perk. 

 

All rights reserved © Schuttersgids www.knbbw.be 

La candidature doit être fait officiellement par la société du postulant et doit être signé par le 
président, le fondé des pouvoirs ainsi que par le postulant-même. 

Essayez de décrire, clair et motivé, pourquoi vous serez le meilleur candidat pour devenir 
délégué dans votre lettre de candidature 

Les candidatures doivent être obtenu avant le premier janvier 2020! 

 

De maatschappelijke bijdrage en bondskaarten voor 2020 
 

1) Maatschappelijke bijdrage of lidgeld 2020 

De maatschappelijke bijdrage of het lidgeld voor de clubs voor 2020 wordt verhoogd naar 75 
euro indien deze betaald is voor 15 december 2019. Na 15 december wordt het lidgeld 85 
euro.  

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

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

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

Eind november worden alle accounts om in te loggen in de website even offline gehaald om 
achteraf opnieuw te activeren van zodra de maatschappelijke bijdrage voor 2020 is betaald.  
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Heuvel – Kattespoel 69, 2340 Beerse) op rekening BE86 0682 0022 0050 – BIC GKCC BEBB 

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

Eind november worden alle accounts om in te loggen in de website even offline gehaald om 
achteraf opnieuw te activeren van zodra de maatschappelijke bijdrage voor 2020 is betaald.  
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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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2) Bondskaarten 2020 

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

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

- De volledige naam van uw maatschappij 

- Het totaal aantal gewenste bondskaarten (er hoeft geen onderscheid meer worden 
gemaakt tussen seniors en jeugdschutters). 

De prijs per kaart bedraagt voor 2020 15 euro, verzekering en deelname aan het 
sectorkampioenschap inbegrepen.  

In 2020 zullen de bondskaarten opnieuw verdeeld worden via VLAS op basis van ingave in 
het internet leden administratiesysteem (ILA). Deze zullen worden opgestuurd van zodra de 
leden in het ILA zijn ingegeven. 

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

 

3) Bijkomende bondskaarten en duplicaten 

Wanneer blijkt dat de club aan het begin van het seizoen te weinig bondskaarten heeft 
aangevraagd, kunnen bijkomende kaarten aangevraagd worden aan dezelfde prijs van 15 
euro.  

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

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

 

Wij rekenen op een goede medewerking. 
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La cotisation et les carte federales pour 2020 
 

1) La cotisation du 2020 

La cotisation pour les sociétés pour l'année 2020 sera 75 euro, si celle est payée avant le 15 
décembre 2019. Après le 15 décembre la cotisation deviendra 85 euro. 

Peut-on demander aux fondées de pouvoirs des sociétés de nous transférer ce montant par 
virement à part avec en communication le nom clair et complet de votre société. 

Puisqu'on a remarqué que le titulaire du compte n'est pas toujours si clair, nous vous 
demandons de bien spécifier le nom de votre société dans la communication du virement. 

Veuillez faire le paiement à l'attention du trésorier de la FRNAB  

(M. Van den Heuvel – Kattespoel 69, 2340 Beerse) sur le compte bancaire 

BE86 0682 0022 0050 – BIC GKCC BEBB. 

Les sociétés qui n'ont pas payé leur cotisation avant le premier janvier; n'auront plus la 
possibilité de publier leurs tirs publics, ne seront pas mentionnées dans la liste de la 
fédération et par conséquent elles ne peuvent plus réclamer aucun tir officiel organisé par la 
FRNAB. 

À la fin du mois de novembre, tous les accounts pour connecter au site web de la FRNAB 
seront désactivés pour être réactivés dès que la cotisation pour 2020 est payée. 

 

2) Cartes fédérales 2020 

Aussi les cartes fédérales doivent être payées au trésorier, veuillez bien faire attention que 
vous le feriez avec un virement à part de celui pour la cotisation. 

Mentionnez dans la communication de celui-ci les données suivantes: 

- Le nom complet de votre société 

- Le nombre des cartes fédérales désirées (il n'est plus besoin de faire une différence 
entre les seniors et les jeunes). 
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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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2) Bondskaarten 2020 

De bondskaarten dienen ook betaald te worden aan de schatbewaarder in een afzonderlijke 
overschrijving als deze van de maatschappelijke bijdrage.  
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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. 
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aanpassing zal zijn. 
Toch zijn we er van overtuigd dat dit met de nodige begeleiding geen onoverkoombare 
hindernis zal zijn. 
We geloven steevast dat we met deze aanpak een eigentijdse en moderne look kunnen 
geven aan onze traditionele sport en dat we op deze manier de toekomst van het 
handboogschieten op de staande wip kunnen verzekeren.  

We zullen ook onze website verder blijven uitbouwen, zodat we op een transparante en 
directe wijze met onze maatschappijen kunnen communiceren. 
Verder hopen we van ons digitaal platform een werktool te maken die aan alle noden 
voorziet. 
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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Le prix d'une carte est 15 euros; assurance et participation au championnat du secteur inclus. 

En 2020, les cartes fédérales seront de nouveau distribuées par VLAS, 

basé sur l'encodage dans le système numérique d'administration des membres (nommé ILA). 
Celles seront envoyées dès que les membres sont encodés dans le système ILA. 

En fonction de la rédaction des cartes fédérales, mais surtout au niveau d'assurance; nous 
demandons les sociétés de payer les cartes fédérales, ainsi de prolonger l'appartenance ou 
d'ajouter des membres dans le système ILA dès que possible et ça à partir de début de 
janvier. 

Pour des raisons techniques, qui sont propre au système numérique, le nombre des cartes 
fédérales payées ne peut être ajouté qu'à partir de début de janvier. 

La FRNAB remettra cela au plus vite, pour que vous aussi puissez encoder les membres au 
début du mois de janvier. 

 

3) Cartes fédérales supplémentaires et doubles 

Quand il parait au début de saison, que le club n'a pas demandé assez des cartes fédérales; 
des cartes supplémentaires peuvent être demandées au même prix de 15 euros. 

Cela n'est que possible chez le trésorier via virement sur le compte bancaire nommé en 
dessus. 

Il n'y aurait plus la possibilité de payer AUCUNE carte supplémentaire chez le chef de secteur! 

Le prix d'un double reste 7,5 euros et peut aussi être obtenu chez le trésorier. 

Pour une bonne collaboration, 
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SCHUTTERSGIDS
OFFICIEEL ORGAAN VAN DE KONINKLIJKE NATIONALE BOND DER BELGISCHE WIPSCHUTTERS ORGANE

OFFICIEL DE LA FEDERATION ROYALE NATIONALE DES ARCHERS BELGES

Weekblad, 8 November 2019

SCHIETINGEN NOV 08, 2019 TOT DEC 06, 2019

VR 
NOV 

08

19U30 -
23U30

BESCHRIJFSCHIETING IMMER VOORUIT

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

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

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

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

VR 
NOV 

08

19U30 -
23U30

BEVEREN TOREN-BASSEVELDE

Schiet ing Voor Bassevelde

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

Glazenleeuwstraat 134a, 9120 Beveren-Waas BE, 0477776912-Mart ine

VR 
NOV 

08

19U30 -
BESTUUR

AVONDSCHIETING KOUDE KEUKEN

Zandstraat 284 B-8000 Brugge, Alain Vyncke

ZA 
NOV 

09

14U30 -
18U30

BESCHRIJFSCHIETING IMMER VOORUIT

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

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

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

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



KNBBW
 

All rights reserved © Schuttersgids www.knbbw.be 

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

 
Beste schuttersvrienden,  

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

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

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

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

Met sportieve groeten,  

Marc De Bruyne  

Nationaal Voorzitter 

 

 

ZA 
NOV 

09

14U30 -
18U30

BEVEREN TOREN-HEUSDEN

Schiet ing Voor Heusden

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

Glazenleeuwstraat 134a, 9120 Beveren-Waas BE, 0477776912-Mart ine

ZA 
NOV 

09

13:00 - 
17:00

SINT JANSTEEN (PALING-KALKOEN-KEURHAAN-KIP)

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

Kalkoenf ilet  1 Kg. - 12 Kleine Vogels 4 Euro

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

12 Kleine Vogels 4 Euro

WIP 3: 2 Hoge Keurhaan - 2 Zijden Keurhaan - 2 Kallen Keurhaan - 35 Kleine Vogels Kippenbillen  DERDE WIP

VOLLEDIG GRATIS !!!!!!!!!!!!!!

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

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

Wilhelminastraat 74A, 0031622215071 0031619571379

ZA 
NOV 

09

14U30 -
19U

KALKOEN EN KIPPEN GALMAARDEN WT GROTE OPENINGSSCHIETING GENVAL TOREN

Grote Openingsschiet ing Winterseizoen Genval Toren 150 € GRATIS Kalkoenen En Kippen GRAND TIR AU DINDON

ET POULETS 150€ GRATUIT - OUVERTURE TOUR GENVAL ORGANISE PAR GALMAARDEN    

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

Primes Kalkoen-Dindon - 10 Primes Surprise

WIP 2: 2 Hoge Kalkoen-Dindon - 4 Zijden Kalkoen-Dindon - 4 Kallen Kip-Poulet - 30 Kleine Vogels Kip-Poulet - 6

Primes Kalkoen-Dindon - 10 Primes Surprise

Inleg Volw 8 Euro - Inleg Jeugd 4 Euro - Berekend Op 60 Schutters - Opmerkingen Kalkoen Wegen Ongeveer 3KG

Dindon Environ 3 Kg Kippen Wegen Ongeveer 1,3kg Poulets Environ 1,3kg

Genval Toren, 0477753672

ZA 
NOV 

09

13U30 - 
17U30

VEURNE : 13U30 VLEESSCHIETING
U bent niet  ingelogd of  deze informatie is voor u niet  toegankelijk.

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

Noordstraat 138, 8630 Veurne BE, 0471252153

ZA 
NOV 

09

14:30 - 
18:30

KGSS DUDZELE TOREN KOUDE KEUKEN BRUGGE

WIP 1: 1 Hoge - 1 Hoge - 2 Zijden - 2 Zijden - 2 Kallen 2 Kallen - 30 Kleine Vogels - 10 Primes  Puntenschiet ing Met

10 Grat is Natura Prijzen/ Wip

WIP 2: 1 Hoge - 1 Hoge - 2 Zijden - 2 Zijden - 2 Kallen 2 Kallen - 30 Kleine Vogels - 10 Primes  Puntenschiet ing Met

10 Grat is Natura Prijzen/ Wip



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 

 

 

 

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 

 

 

Inleg Volw 7 Euro - Inleg Jeugd 3,5 Euro - Opmerkingen Jeugdschutters Tot En Met 14 Jaar 1/2 Inleg

Schutterstoren Koude Keuken Brugge, 0473/921390

ZO 
NOV 

10

14U30 -
18U30

BESCHRIJFSCHIETING IMMER VOORUIT

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

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

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

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

ZO 
NOV 

10

13U30 - 
17U30

1STEWINTERSCHIETING NIEUWPOORT

Brugsesteenweg 9, 8620 Nieuwpoort BE, 0495818140

ZO 
NOV 

10

12 UUR
- 

BESTUUR
BESLIST

SCHELLE VERBROEDERING – PINOKKIOSCHIETING (GAAT DOOR OP HET TERREIN VAN PUURS!)

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

Pinokkio 2 Kallen 5 Euro - 15 Kleine Vogels 3 Euro + Pinokkio - 20 Kleine Vogels 4 Euro

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

Pinokkio 2 Kallen 5 Euro - 15 Kleine Vogels 3 Euro + Pinokkio - 20 Kleine Vogels 4 Euro

Inleg Volw 7 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 3,5 Euro - Berekend Op 50 Schutters - Opmerkingen Pinokkios

Worden Niet Verloot!

Kaardijkstraat 22, 2870 Ruisbroek BE, 0475259914 ,0477814506

ZO 
NOV 

10

14U30 -
18U30

BEVEREN TOREN-LOKAAL

Schiet ing Voor Lokaal

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

Glazenleeuwstraat 134a, 9120 Beveren-Waas BE, 0477776912-Mart ine

ZO 
NOV 

10

13:00 - 
17:00

VLEESSCHIETING KGSS DUDZELE

WIP 1: 1 Hoge Kalkoenbil +5€ - 1 Hoge Kalkoenbil +5€ - 2 Zijden Kalkoenbil +3€ - 2 Zijden Kalkoenbil +3€ - 2 Kallen

Kalkoenbil 2 Kallen Kalkoenbil - 30 Kleine Vogels Kalkoenbil - 30 Kleine Vogels Braadkip Grat is

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

Vogels Grat is 3€

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

Tot En Met 14 Jaar 1/2 Inleg

Stokerij 9, 8380 Dudzele BE, 0473/921390
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All rights reserved © Schuttersgids www.knbbw.be 

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

 
Beste schuttersvrienden,  

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

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

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

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

Met sportieve groeten,  

Marc De Bruyne  

Nationaal Voorzitter 

 

 

ZO 
NOV 

10

10 - 
18

10/11/2019 ATH ESPLANADE 10 H ET 13 H

ATH Esplanade Rue DEFACQZ À 7800 ATH Dimanche 10 Novembre 2019 À 10 H Et À 13 H °°°°°°°° A 10 H, Jusque

12h30 : Tir Aux 7 Panaches 75 € Grat is Et Mises À 3 € °°°°°°° Repas : Commander Pour Le 4/11 Au Plus Tard À Jean

Noël Au 0499 / 173960 Carbonnades Maison À La Leffe, Frites, Dessert  

Esplanade, Rue Defacqz À 7800 ATH, +32472750797

ZO 
NOV 

10

13:00 - 
17:00

ZUIDDORPE PALING-, VLEES- EN KIPPENSCHIETING

ZUIDDORPE Paling-, Vlees- En Kippenschiet ing Op 3 Staande Wippen. Wip 3 Grat is. Grat is Niet Verloot.

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

WIP 2: 2 Hoge Saté Ca 1 Kg - 4 Zijden Saté Ca 3/4 Kg - 4 Kallen Saté Ca 1/2 Kg - 15 Primes Volgt - 15 Primes Volgt

WIP 3: 2 Hoge Kip - 4 Zijden Kip - 4 Kallen Kip - 30 Primes Kippebillen  Wip 3 Grat is Leeg=Leeg Grat is Niet Verloot.

Inleg Volw 11,00 Euro - Terug 4 Euro - Inleg Jeugd 5,50 Euro - Berekend Op 65 Schutters - Opmerkingen Bestuur

Beslist . Grat is Niet Verloot.

Sint Katrijnstraat 22 Zuiddorpe. Achter De Kerk., +31628904111

MA 
NOV 

11

14U30 -
18U30

BESCHRIJFSCHIETING IMMER VOORUIT

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

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

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

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

MA 
NOV 

11

13 UUR
- 

+/-17
UUR

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

WIP 1: 1 Hoge Vleespakketen +/- € 12 - 1 Hoge € 10 - 2 Zijden Vleespakketen +/- € 9 - 2 Zijden € 6 - 2 Kallen

Vleespakketen +/- € 6 2 Kallen € 4 - 30 Kleine Vogels Vleespakket +/- € 3  3 De Hoge Tongerlo Box T.W.V. €10

WIP 2: 1 Hoge Gevogelte Pakketten +/- € 12 - 1 Hoge € 10 - 2 Zijden Gevogelte Pakketten +/- € 9 - 2 Zijden € 6 - 2

Kallen Gevogelte Pakketten +/- € 6 2 Kallen € 4 - 30 Kleine Vogels Gevogelte Pakket +/- € 3  3 De Hoge Tongerlo

Box T.W.V. €10

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

Van De Eerste Vogel Per Wip, Plaat je Inleveren Of Betalen Van 2,50 Euro. Bedankt Aan De Schutters Die Bij Ons Dit

Schuttersseizoen Zijn Komen Schieten.

Pieter Bruegelstraat 86, 3580 Beringen BE, 0496/991596

MA 
NOV 

11

13.00
UUR - 
17.00

WESTDORPE KIPFILET EN KIPPENBILLEN SCHIETING

WIP 1: 2 Hoge 1kg Kipf ilet  + €3,- - 4 Zijden 1 Kg Kipf ilet  - 4 Kallen 1 Kg Kipf ilet  - 20 Kleine Vogels €3,- - 10 Primes 1

Kg Kippenbillen  Grat is 6 Zakken Aardappelen

WIP 2: 2 Hoge 1 Kg Kipf ilet  + €3,- - 4 Zijden 1 Kg Kipf ilet  - 4 Kallen 1 Kg Kipf ilet  - 20 Kleine Vogels €3,- - 10 Primes 1

Kg Kippenbillen  Grat is 6 Zakken Aardappelen

Inleg Volw 7 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 3,50 Euro - Berekend Op 56 Schutters



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 

 

 

 

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 

 

 

UUR Molenstraat 7, 0031628211694

MA 
NOV 

11

13.30 - 
17.30

SINT-SEBASTIAAN BISSEGEM

Vanaf 55 Schutters Wordt Geschoten Op 3 Wippen Voor De Punten.

Inleg Volw 10,50 Euro

Rietput, 8501 Bissegem BE, 0032494453448

MA 
NOV 

11

14U30 -
18U30

BEVEREN TOREN-HEUSDEN

Schiet ing Voor Heusden

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

Glazenleeuwstraat 134a, 9120 Beveren-Waas BE, 0477776912-Mart ine

MA 
NOV 

11

13 - 
18

ST. KATHARINA DUISBURG KALKOEN EN KEURHANENSCHIETING

WIP 1: 1 Hoge KALKOEN - 1 Hoge 15 EURO - 2 Zijden KALKOEN - 2 Zijden 10 EURO - 2 Kallen KALKOEN 2 Kallen 7

EURO - 5 Primes KALKOEN - 25 Primes KEURHAAN  KALKOENEN Ong 4 Kg, Keurhanen Ong 1,800 Kg.

KALKOENEN EN KEURHANEN VERVALLEN OP DE LAATSTE AFGESCHOTEN GELDVOGELS

WIP 2: 1 Hoge KALKOEN - 1 Hoge 15 EURO - 2 Zijden KALKOEN - 2 Zijden 10 EURO - 2 Kallen KALKOEN 2 Kallen 7

EURO - 5 Primes KALKOEN - 25 Primes KEURHAAN  HET BESTUUR DANKT ALLE SCHUTTERS DIE ONS IN DE

LOOP VAN2019 HEBBEN BEZOCHT

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

Schoonenboomstraat, 3080 Duisburg BE, 0475711035

MA 
NOV 

11

14U30 -
BESTUUR

KOUDE KEUKEN BESCHRIJFSCHIETING

Schiet ing Op 2 Wippen

Zandstraat 284 B-8000 Brugge, Vyncke Alain

WO 
NOV 

13

14U30 -
18U30

BESCHRIJFSCHIETING IMMER VOORUIT

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

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

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

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

WO LOCHRISTI SS – VERJAARDAGSSCHIETING GEGEVEN DOOR DIRK MATTHIJS (VOORZITTER EN



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 

 

 

NOV 
13

13U00 -
17U00

INSCHRIJVER)& PATRICK VAN DAMME (UITBATER RESTAURANT DE ZOETE ZONDE MUNTE) MET 250,00 €
GRATIS VERREKEND IN HET BESCHRIJF – VERLICHTE STAND

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

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

Inleg Volw 7 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 3,5 Euro - Berekend Op 54 Schutters - Opmerkingen Het Bestuur En

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

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

DO 
NOV 

14

14U30 -
18U30

BEVEREN TOREN-DUFFEL

Schiet ing Voor Duffel

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

Glazenleeuwstraat 134a, 9120 Beveren-Waas BE, 0477776912-Mart ine

VR 
NOV 

15

19U30 -
23U30

IMMER VOORUIT BESCHRIJF

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

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

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

VR 
NOV 

15

19U30 -
23U30

BEVEREN TOREN-HAASDONK

Schiet ing Voor Bassevelde

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

Glazenleeuwstraat 134a, 9120 Beveren-Waas BE, 0477776912-Mart ine

VR 
NOV 

15

19U30 -
23U30

AVONDSCHIETING KOUDE KEUKEN

Zandstraat 284 B-8000 Brugge, Alain Vyncke

ZA 
NOV 

16

14U30 -
18U30

BESCHRIJFSCHIETING IMMER VOORUIT

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

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

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



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 
NOV 

16

13:00 - 
17:00

SINT JANSTEEN (PALING-KALKOEN-KEURHAAN-KIP)

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

Kalkoenf ilet  1 Kg. - 12 Kleine Vogels 4 Euro

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

12 Kleine Vogels 4 Euro

WIP 3: 2 Hoge Keurhaan - 2 Z ijden Keurhaan - 2 Kallen Keurhaan - 35 Kleine Vogels Kippenbillen  DERDE WIP

VOLLEDIG GRATIS !!!!!!!!!!!!!!! VOOR IEDERE SCHUTTER GRATIS KOM ERWTENSOEP .

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

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

Wilhelminastraat 74A, 0031622215071 0031619571379

ZA 
NOV 

16

14U30 -
18U30

BEVEREN TOREN-HAASDONK BUITEN

Schiet ing Voor Haasdonk Buiten

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

Glazenleeuwstraat 134a, 9120 Beveren-Waas BE, 0477776912-Mart ine

ZA 
NOV 

16

14U - 
BESTUUR
BESLIST

ST GILLIS WILLEM-TELL

Schiet ing Op Twee Wippen

WIP 1: 2 Hoge 10 - 4 Zijden 7 - 4 Kallen 5 - 36 Kleine Vogels 3  + 10 Vogels Van 3€/Wip Grat is

WIP 2: 2 Hoge 10 - 4 Zijden 7 - 4 Kallen 5 - 36 Kleine Vogels 3  + 10 Vogels Van 3€/Wip Grat is

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

Van Langenhovestraat Z/N, 9200 Dendermonde BE, 0473-380656

ZA 
NOV 

16

14:30 - 
18:30

KGSS DUDZELE TOREN KOUDE KEUKEN BRUGGE

WIP 1: 1 Hoge - 1 Hoge - 2 Zijden - 2 Zijden - 2 Kallen 2 Kallen - 30 Kleine Vogels - 10 Primes  Grat is 10 Natura

Prijzen / Wip

WIP 2: 1 Hoge - 1 Hoge - 2 Zijden - 2 Zijden - 2 Kallen 2 Kallen - 30 Kleine Vogels - 10 Primes  Grat is 10 Natura

Prijzen / Wip

Inleg Volw 7 Euro - Inleg Jeugd 3,5 Euro - Opmerkingen Jeugd Tot En Met 14 Jaar 1/2 Inleg

Toren Koude Keuken Brugge, 0473/921390

ZO 
NOV 

17

14U30 -
18U30

IMMER VOORUIT BESCHRIJF

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

Inleg Volw 7 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 4 Euro - Berekend Op 52 Schutters

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



KNBBW
 

All rights reserved © Schuttersgids www.knbbw.be 

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

 
Beste schuttersvrienden,  

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

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

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

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

Met sportieve groeten,  

Marc De Bruyne  

Nationaal Voorzitter 

 

 

ZO 
NOV 

17

12 UUR
- 

BESTUUR
BESLIST

SCHELLE VERBROEDERING – WINTERSCHIETING (GAAT DOOR OP HET TERREIN VAN PUURS!)

WIP 1: 2 Hoge 12,5 Euro - 4 Zijden 8 Euro - 4 Kallen 5 Euro - 15 Kleine Vogels 5 Euro - 15 Kleine Vogels 3,5 Euro - 20

Primes 3,5 Euro Grat is

WIP 2: 2 Hoge 12,5 Euro - 4 Zijden 8 Euro - 4 Kallen 5 Euro - 15 Kleine Vogels 5 Euro - 15 Kleine Vogels 3,5 Euro - 20

Primes 3,5 Euro Grat is

Inleg Volw 8 Euro - Terug 3,5 Euro - Inleg Jeugd 4 Euro - Berekend Op 50 Schutters

Kaardijkstraat 22, 2870 Ruisbroek BE, 0475259914 ,0477814506

ZO 
NOV 

17

14U - 
18U

DE DUVELS LINT

Inleg Volw 6 Euro - Terug 2,5 Euro

Toren Oud Heusden, Voortstraat 29, 3550 Heusden, 011 45 35 62

ZO 
NOV 

17

14U30 -
18U30

BEVEREN TOREN-BASSEVELDE

Schiet ing Voor Bassevelde

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

Glazenleeuwstraat 134a, 9120 Beveren-Waas BE, 0477776912-Mart ine

ZO 
NOV 

17

13:00 - 
17:00

ZUIDDORPE KALKOEN-, VLEES- EN KIPPENSCHIETING

ZUIDDORPE ;  WINTER-BUITENSCHIETING OP 3 STAANDE WIPPEN. KALKOEN-, VLEES- EN KIPPENSCHIETING

OP 3 STAANDE WIPPEN. Wip 3 Grat is, Grat is Niet Verloot.  

WIP 1: 2 Hoge Kalkoen - 4 Zijden Kalkoen - 4 Kallen Kalkoen - 10 Primes Kalkoen - 20 Primes €4,-

WIP 2: 2 Hoge Gebraad Ca 1 Kg - 4 Zijden Gebraad Ca 3/4 Kg - 4 Kallen Gebraad Ca 1/2 Kg - 15 Primes Volgt - 15

Primes Volgt

WIP 3: 2 Hoge Kip - 4 Zijden Kip - 4 Kallen Kip - 30 Primes Kippebillen  Wip 3 Grat is Leeg=Leeg Grat is Niet Verloot.

Inleg Volw 11, Euro - Terug 4, Euro - Inleg Jeugd 5,50 Euro - Berekend Op 65 Schutters - Opmerkingen Bestuur

Beslist  Wip 3 Grat is Leeg=Leeg Grat is Niet Verloot.

Sint Katrijnstraat 22 ZUIDDORPE. Achter De Kerk., +31628904111

ZO 
NOV 

17

14U30 -
BESTUUR

KOUDE KEUKEN BESCHRIJFSCHIETING

Schiet ing Op 2 Wippen

Zandstraat 284 B-8000 Brugge, Alain Vyncke

MA IMMER VOORUIT BESCHRIJFSCHIETING
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Voorwoord van onze nationaal voorzitter, 
de heer Marc De Bruyne. 

 
Beste schuttersvrienden,  

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

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

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

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

Met sportieve groeten,  

Marc De Bruyne  

Nationaal Voorzitter 
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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 

 

 

NOV 
18

14U30 -
18U30

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

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

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

MA 
NOV 

18

14U30 -
18U30

BEVEREN TOREN-BEVEREN

Schiet ing Voor Beveren

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

Glazenleeuwstraat 134a, 9120 Beveren-Waas BE, 0477776912-Mart ine

WO 
NOV 

20

14U30 -
18U30

IMMER VOORUIT BESCHRIJFSCHIETING

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

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

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

DO 
NOV 

21

14U30 -
18U30

BEVEREN TOREN-ELVERSELE

Schiet ing Voor Elversele

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

Glazenleeuwstraat 134a, 9120 Beveren-Waas BE, 0477776912-Mart ine

VR 
NOV 

22

19U30 -
23U30

IMMER VOORUIT BESCHRIJFSCHIETING

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

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

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

VR 
NOV 

22

19U30 -
23U30

BEVEREN TOREN-BEVEREN

Schiet ing Voor Beveren

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

Glazenleeuwstraat 134a, 9120 Beveren-Waas BE, 0477776912-Mart ine

VR 
NOV 

AVONDSCHIETING KOUDE KEUKEN

Zandstraat 284 B-8000 Brugge, Alain Vyncke



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 

 

 

22

19U30 -
23U30

ZA 
NOV 

23

14U30 -
18U30

IMMER VOORUIT BESCHRIJFSCHIETING

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

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

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

ZA 
NOV 

23

13:00 - 
17:00

SINT JANSTEEN (PALING-KALKOEN-KEURHAAN-KIP)

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

Kalkoenf ilet  1 Kg. - 12 Kleine Vogels 4 Euro

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

12 Kleine Vogels 4 Euro

WIP 3: 2 Hoge Keurhaan - 2 Zijden Keurhaan - 2 Kallen Keurhaan - 35 Kleine Vogels Kippenbillen  DERDE WIP

VOLLEDIG GRATIS !!!

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

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

Wilhelminastraat 74A, 003162222222215071 0031619571379

ZA 
NOV 

23

12.00 - 
16.00

MERKSEM SINT SEBASTIAAN BUITENSCHIETING OP 3 WIPPEN + LIGGENDE WIP

WIP 1: 2 Hoge 12,50 € - 4 Zijden 8 € - 4 Kallen 5 € - 15 Kleine Vogels 3,50 € - 15 Primes 5 € - 6 Primes Surprise

WIP 2: 2 Hoge 12,50€ - 4 Zijden 8 € - 4 Kallen 5 € - 30 Kleine Vogels 3,50 € - 6 Primes Surprise

WIP 3: 2 Hoge 12,50 € - 4 Zijden 8 € - 4 Kallen 5 € - 15 Kleine Vogels 3,50 € - 15 Primes 5 € - 6 Primes Surprise

 Jeugd Tot T/M 10 Jaar Grat is T/M 14 Jaar Halve Inleg

Inleg Volw 12 Euro - Terug 3,50 Euro - Berekend Op 50 Schutters - Opmerkingen Liggende Wip Met Surprises Vanaf

70 Schutters Vizieren Verboden Inleg 1,50 € Per Persoon

Terlindenhofstraat 265, 2170 Merksem BE, 0475 28 65 81

ZA 
NOV 

23

13,30 - 
17,30

SCHUTTERSGILDE ST.JORIS, STAVELE

Inleg Volw 7 Euro - Inleg Jeugd 3,50 Euro

A. Decarneplein, 8691 Stavele BE, 0472/911628

ZA 
NOV 

23

BEVEREN TOREN-HAASDONK DORP

Schiet ing Voor Haasdonk Dorp



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 

 

 

 

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 

 

 

14U30 -
18U30

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

Glazenleeuwstraat 134a, 9120 Beveren-Waas BE, 0477776912-Mart ine

ZA 
NOV 

23

14:30 - 
18:30

KGSS DUDZELE SCHUTTERSTOREN BRUGGE

WIP 1: 1 Hoge - 1 Hoge - 2 Zijden - 2 Zijden - 2 Kallen 2 Kallen - 30 Kleine Vogels - 10 Primes  Puntenschiet ing Met

10 Grat is Natura Prijzen / Wip

WIP 2: 1 Hoge - 1 Hoge - 2 Zijden - 2 Zijden - 2 Kallen 2 Kallen - 30 Kleine Vogels - 10 Primes  Puntenschiet ing Met

10 Grat is Natura Prijzen / Wip

Inleg Volw 7 Euro - Inleg Jeugd 3,5 Euro - Opmerkingen Jeugdschutters Tot En Met 14 Jaar 1/2 Inleg

Schutterstoren Koude Keuken Brugge, 0473/921390

ZO 
NOV 

24

14U30 -
18U30

IMMER VOORUIT BESCHRIJFSCHIETING

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

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

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

ZO 
NOV 

24

14U30 -
18U30

BEVEREN TOREN-DUFFEL

Schiet ing Voor Duffel

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

Glazenleeuwstraat 134a, 9120 Beveren-Waas BE, 0477776912-Mart ine

ZO 
NOV 

24

13.00U
- 

17.00U

MERKSPLAS – WINTERSCHIETING

WIP 1: 2 Hoge 12,50 € - 4 Zijden 8 € - 4 Kallen 5 € - 15 Kleine Vogels 5 € - 15 Kleine Vogels 3,50 €  Beschrijf  Volgt

WIP 2: 2 Hoge 12,50 € - 4 Zijden 8 € - 4 Kallen 5 € - 30 Kleine Vogels 3,50 €  Beschrijf  Volgt

Inleg Volw 8 Euro - Terug 7 Euro - Berekend Op 50 Schutters - Opmerkingen Jeugd T/M 10 Jaar Grat is Jeugd T/M

14 Jaar Halve Inleg

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

ZO 
NOV 

24

14:00 - 
18:00

KLERKEN – GROTE SCHIETING OP STAANDE WIP

GROTE SCHIETING OP STAANDE WIP MET 30 € GRATIS Boven De 50 Schutters : BESCHRIJF Onder De 50

Schutters : PUNTENSCHIETING Alle Inleg Op De Wip. Inleg 4.00 € - Begin 14 U Iedereen Van Harte Welkom !

Ooievaarstraat, 8650 Klerken BE, 0495520716



KNBBW
 

All rights reserved © Schuttersgids www.knbbw.be 

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

 
Beste schuttersvrienden,  

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

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

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

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

Met sportieve groeten,  

Marc De Bruyne  

Nationaal Voorzitter 

 

 

ZO 
NOV 

24

13:00 - 
14:00

ZUIDDORPE KALKOEN-, VLEES- EN KIPPENSCHIETING

ZUIDDORPE ;  WINTER-BUITENSCHIETING OP 3 STAANDE WIPPEN. KALKOEN-, VLEES- EN KIPPENSCHIETING .

Wip 3 Grat is, Grat is Niet Verloot.

WIP 1: 2 Hoge Kalkoen - 4 Zijden Kalkoen - 4 Kallen Kalkoen - 10 Primes Kalkoen - 20 Primes €4,-

WIP 2: 2 Hoge Saté Ca 1 Kg - 4 Zijden Saté Ca 3/4 Kg 4 Kallen Saté Ca 1/2 Kg - 15 Primes Volgt - 15 Primes Vo lgt

WIP 3: 2 Hoge Kip - 4 Zijden Kip - 4 Kallen Kip - 30 Primes Kippebillen  Wip 3 Grat is. Leeg=Leeg Grat is Niet Verloot

Inleg Volw 11,00 Euro - Terug 4,00 Euro - Inleg Jeugd 5,50 Euro - Berekend Op 65 Schutters - Opmerkingen Wip 3

Grat is. Leeg=Leeg Grat is Niet Verloot Bestuur Beslist

Sint Katrijnstraat 22, Zuiddorpe. Achter De Kerk., +31628904111

ZO 
NOV 

24

14U30 -
BESTUUR

KOUDE KEUKEN BESCHRIJFSCHIETING

Schiet ing Op 2 Wippen

Zandstraat 284 B-8000 Brugge, Alain Vyncke

MA 
NOV 

25

14U30 -
18U30

IMMER VOORUIT BESCHRIJFSCHIETING

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

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

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

MA 
NOV 

25

14U30 -
18U30

BEVEREN TOREN-HAASDONK BUITEN

Schiet ing Voor Haasdonk Buiten

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

Glazenleeuwstraat 134a, 9120 Beveren-Waas BE, 0477776912-Mart ine

WO 
NOV 

27

14U30 -
18U30

IMMER VOORUIT BESCHRIJFSCHIETING

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

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

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

DO 
NOV 

28

14U30 -

BEVEREN TOREN-LOKAAL

Schiet ing Voor Lokaal

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

Glazenleeuwstraat 134a, 9120 Beveren-Waas BE, 0477776912-Mart ine



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 

 

 

18U30

VR 
NOV 

29

19U30 -
23U30

IMMER VOORUIT BESCHRIJFSCHIETING

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

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

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

VR 
NOV 

29

18U30 -
23U30

BEVEREN TOREN-HAASDONK

Schiet ing Voor Haasdonk

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

Glazenleeuwstraat 134a, 9120 Beveren-Waas BE, 0477776912-Mart ine

VR 
NOV 

29

19U30 -
BESTUUR

KOUDE KEUKEN AVONDSCHIETING

Zandstraat 284 B-8000 Brugge, Alain Vyncke

ZA 
NOV 

30

14U30 -
18U30

IMMER VOORUIT BESCHRIJFSCHIETING

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

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

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

ZA 
NOV 

30

14U30 -
18U30

BEVEREN TOREN-HAASDONK BUITEN

Schiet ing Voor Haasdonk Buiten

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

Glazenleeuwstraat 134a, 9120 Beveren-Waas BE, 0477776912-Mart ine

ZA 
NOV 

30

12U00 -
16U00

BEERZEL-DORP WINTER VERJAARDAGSCHIETING WERNER CEULEMANS MET € 290 GRATIS

WIP 1: 2 Hoge € 12.50 - 4 Zijden € 8 - 4 Kallen € 5 - 30 Kleine Vogels € 3.50 - 25 Kleine Vogels € 5 Grat is  3de Hoge

Van €10 GRATIS Geschonken Door Hugo De Groot 4de Hoge Van €10 GRATIS Geschonken Door Geert

Vercammen

WIP 2: 2 Hoge € 12.50 - 4 Zijden € 8 - 4 Kallen € 5 - 30 Kleine Vogels € 3.50 - 25 Kleine Vogels € 5 Grat is  3de Hoge



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 

 

 

Van €10 GRATIS Geschonken Door Hugo De Groot 4de Hoge Van €10 GRATIS Geschonken Door Geert

Vercammen

Inleg Volw 8 Euro - Terug 3.50 Euro - Berekend Op 50 Schutters

Diepestraat, 2580 Beerzel BE, 0494394257

ZA 
NOV 

30

14:30 - 
18:30

KGSS DUDZELE TOREN KOUDE KEUKEN BRUGGE

WIP 1: 1 Hoge - 1 Hoge - 2 Zijden - 2 Zijden - 2 Kallen 2 Kallen - 30 Kleine Vogels - 10 Primes  Grat is 10 Natura

Prijzen / Wip

WIP 2: 1 Hoge - 1 Hoge - 2 Zijden - 2 Zijden - 2 Kallen 2 Kallen - 30 Kleine Vogels - 10 Primes  Grat is 10 Natura

Prijzen / Wip

Inleg Volw 7 Euro - Inleg Jeugd 3,5 Euro - Opmerkingen Jeugd Tot En Met 14 Jaar 1/2 Inleg

Toren Koude Keuken Brugge, 0473/921390

ZA 
NOV 

30

14:00 - 
18:30

SINTERKLAASSCHIETING TOREN OUD – HEUSDEN

Wip 1                                                          Wip2 2 Hogen 10 €                                                  2hogen 10 € 4 Zijden 6 €

                                                    4zijden 6 € 4 Kallen 4 €                                                    4 Kallen 4 € 30 Vogels 2,5 €        

                                30 Vogels 2,5 € 20 Chocolade Sinten                         20 Speculaas Sinten

WIP 1: 2 Hoge 10 - 4 Zijden 6 - 4 Kallen 4 - 36 Kleine Vogels 2.5 - 20 Primes Sint

WIP 2: 2 Hoge 10 - 4 Zijden 4 - 4 Kallen 4 - 36 Kleine Vogels 2,5 - 20 Primes Sint

Inleg Volw 6 Euro - Terug 2.5 Euro - Berekend Op 51 Schutters

Voortstraat 29, 3550 Heusden (Limb.) BE, 0499843662

ZO 
DEC 

01

14U30 -
18U30

IMMER VOORUIT BESCHRIJFSCHIETING

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

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

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

ZO 
DEC 

01

14U30 -
18U30

BEVEREN TOREN-LOKAAL

Schiet ing Voor Lokaal

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

Glazenleeuwstraat 134a, 9120 Beveren-Waas BE, 0477776912-Mart ine

ZO 
DEC 

01

13.00
UUR - 

KALLO SAS

Pracht ige Winter Verjaardag Schiet ing Gegeven Door Rosita

WIP 1: 2 Hoge 15 € - 4 Zijden 9 € - 4 Kallen 6 € - 36 Kleine Vogels 5 €

WIP 2: 2 Hoge 15 € - 4 Zijden 9 € - 4 Kallen 6 € - 36 Kleine Vogels 5 €

WIP 3: 2 Hoge 15 € - 4 Zijden 9 € - 4 Kallen 6 € - 36 Kleine Vogels 5 €



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

 
Beste schuttersvrienden,  

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

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

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

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

Met sportieve groeten,  

Marc De Bruyne  

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

 
Beste schuttersvrienden,  

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

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

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

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

Met sportieve groeten,  

Marc De Bruyne  

Nationaal Voorzitter 

 

 

BESTUUR
BESLIST

Inleg Volw 12 Euro - Terug 3,5 Euro - Berekend Op 50 Schutters - Opmerkingen Jeugd T/M 10 Jaar : Grat is T/M 14

Jaar : Halve Inleg

Kapeldijk (Ingang Electrabel), 9120 Kallo (Beveren-Waas) BE, 0495/34-54-28

ZO 
DEC 

01

14U30 -
BESTUUR

KOUDE KEUKEN BESCHRIJFSCHIETING

Schiet ing Op 2 Wippen

Zandstraat 284 B-8000 Brugge, Alain Vyncke

MA 
DEC 

02

14U30 -
18U30

IMMER VOORUIT BESCHRIJFSCHIETING

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

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

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

MA 
DEC 

02

14H00 -
18H00

INGOOIGEM SINT-ELOOISCHIETING

Jaarlijkse Sint-Elooischiet ing Op 3 Wippen Met 500 Euro Grat is Gegeven Door Marc Steeland & Vrienden

WIP 1: 2 Hoge 15 Euro - 1 Hoge 8 Euro - 4 Zijden 8 Euro - 4 Kallen 6 Euro - 65 Kleine Vogels 4 Euro

WIP 2: 2 Hoge 15 Euro - 1 Hoge 8 Euro - 4 Zijden 8 Euro - 4 Kallen 6 Euro - 65 Kleine Vogels 4 Euro

WIP 3: 2 Hoge 15 Euro - 1 Hoge 8 Euro - 4 Zijden 8 Euro - 4 Kallen 6 Euro - 65 Kleine Vogels 4 Euro

Inleg Volw 7 Euro - Terug 4 Euro - Berekend Op 80 Schutters - Opmerkingen Boven De 80 Schutters Per 3

Schutters 5 Vogels Bij Van 4 Euro Te Verdelen Over De 3 Wippen. Alle Inleg Op De Wip Moglijkheid Om S'middags

Te Eten In Het Smesseplein

Goed Ter Motestraat 1, 8570 Ingooigem BE, 056/778822

MA 
DEC 

02

14U30 -
18U30

BEVEREN TOREN-HAASDONK DORP

Schiet ing Voor Haasdonk Dorp

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

Glazenleeuwstraat 134a, 9120 Beveren-Waas BE, 0477776912-Mart ine

WO 
DEC 

04

14U30 -
18U30

IMMER VOORUIT BESCHRIJFSCHIETING

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

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

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

 

 

DO 
DEC 

05

14U30 -
18U30

BEVEREN TOREN-TEMSE

Schiet ing Voor Temse

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

Glazenleeuwstraat 134a, 9120 Beveren-Waas BE, 0477776912-Mart ine

VR 
DEC 

06

19U30 -
23U30

BESCHRIJFSCHIETING IMMER VOORUIT

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

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

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

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

VR 
DEC 

06

19:30 - 
23:30

GENT WARE VRIENDEN: SINT-NIKLAASSCHIETING

WIP 1: 2 Hoge 8 Euro - 4 Zijden 6 Euro - 4 Kallen 4 Euro - 62 Kleine Vogels 2 Euro  Bij De Hoogvogels: Pak

Klaasmannen (4 Stuks) Bij De Eerste 30 Kleine Vogels: Pak Klaasmannen (2 Stuks)

WIP 2: 2 Hoge 8 Euro - 4 Zijden 6 Euro - 4 Kallen 4 Euro - 62 Kleine Vogels 2 Euro  Bij De Hoogvogels: Pak

Klaasmannen (4 Stuks) Bij De Eerste 30 Kleine Vogels: Pak Klaasmannen (2 Stuks)

Inleg Volw 6 Euro - Terug 2 Euro - Inleg Jeugd 3 Euro - Opmerkingen Onder De 60 Schutters: Puntenschiet ing. 10

Blokken Af, 10 Bij. (H4, Z3, K2 En Kleine Vogels 1 Punt). Ook De Grat is Wordt Op De Wip Geplaatst . De Hoogvogels

Worden Ook Ingevuld. Hoeken Zijn Grat is Consumptie En Worden Niet Bijgevuld En Tellen Niet Mee Om In Te Vullen

En Tellen Ook Niet Mee Als Punt. AL HET INLEGGELD KOMT OP DE WIP. Onder De 30 Schutters: Puntenschiet ing

Op Één Wip.

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

VR 
DEC 

06

19U30 -
23U30

BEVEREN TOREN-HEUSDEN

Schiet ing Voor Heusden

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

Glazenleeuwstraat 134a, 9120 Beveren-Waas BE, 0477776912-Mart ine

VR 
DEC 

06

19U30 -
BESTUUR

KOUDE KEUKEN AVONDSCHIETING

Zandstraat 284 B-8000 Brugge, Alain Vyncke

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

 
Beste schuttersvrienden,  

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

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

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

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

Met sportieve groeten,  

Marc De Bruyne  

Nationaal Voorzitter 
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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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TOREN KAMPIOENSCHAP 2019-2020 
Toren T´Zillebeek Beveren-Waas 

 

VZW Keizerlijke Gilde Sint Sebastiaan 
Glazenleeuwstraat 134 A 
PER PLOEG 

Inrichters : Haasdonk Dorp,Haasdonk Buiten,Haasdonk en Beveren Bastiaan. 
Wanneer : Zondag 1 december, Zondag 8 december, 
Zondag 26 januari, Zondag 2 februari, Zondag 9 februari. 
Vanaf : 9.30 uur tot 13.00 uur 

Inschrijving per ploeg van 5 Schutters, 15 scheuten per Schutter, type 3 blokken. 
Inleg 15,-Euro per ploeg. 
Een Schutter kan maximaal deelnemen in 3 verschillende ploegen. 

Punten verdeling : Hoge 4 punten, Zijde 3 punten, Kal 2 punten, Vogels 1 punt 
In het spel komt ook, 1 hoge, 2 zijden en 2 kallen met dezelfde puntenwaarde als 
hierboven beschreven, 4, 3 en 2 punten. 

Bij gelijke punten zal eerst gekeken worden naar het meest afgeschoten kleine vogels, 
dan de meest afgeschoten hoge, zijde en als laatste de meest afgeschoten kallen. 
Indien dan nog gelijk, de eerste afgeschoten hoge dan zijde en dan kal. 

De inleg van de ploegen gaat integraal terug naar de Schutters ! 

Prijzen: 
1e prijs : 20 % van de totale inleg 
2e prijs : 14 % van de totale inleg 
3e prijs : 10 % van de totale inleg 
4e tot en met 10e prijs : 8% van de totale inleg 

Hoe inschrijven : Rudi Hesters 
Tel 0475 27 74 85 of email naar rudi.hesters@gmail.com 
De inschrijving is geldig na storting van 15,-€/ploeg + 7,5-€ per deelnemende schutter 
aan het kampioenschap voor de middag schieting, 
op Rekening Nummer BE55 4153 0235 1944 van Beveren Bastiaan. 

Vergeet niet de naam van de ploeg te vermelden op de storting, de namen van de 5 
schutters dienen enkel op de de dag zelf te worden opgegeven. 
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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 

 

 

KNBBW
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Sector 4 
Sectorale  vergadering 

 

Zondag 15 december  2019 
Te Merksem 
Terlindenhofstraat 265 
2170 Merksem 

Gelieve  aanwezig te zijn om 9u.30 

Dagorde: 

Welkomstwoord door de Hoofdafgevaardigde 

Kort overzicht voorbije jaar. 

Veranderingen en aanpassingen  2020 

Verdeling dagenkampioenschap te Merksem. 

Inschrijving ploegen voor sectorkampioenschap kan vanaf nu gebeuren met storting van 35 
euro per ploeg op rekening BE84 9733 7677 9659 van de hoofdafgevaardigde Jans Luc, 
Beverlosesteenweg 245, Paal Beringen en dit voor 1 maart 2020. 

Gelieve steeds de maatschappij te vermelden. Keuze uit volgende dagen voor het 
kampioenschap. Voorkeur mag reeds doorgestuurd naar de hoofdafgevaardigde.  

Rond vraag en allerlei. 

Vastleggen volgende vergadering. 

DUS WEES ZEKER OP POST! 

Kalender nationaal kampioenschap 

1 Zondag 10 mei 2020  

2 Zondag 31 juni 2020 Pinksteren (limburg) 

3 Zondag 05 juli 2020 

4 Zondag 26 juli 2020 (limburg) 

5 Zondag 09 augustus 2020 

   

Namens de afgevaardigde van sector 4 

De hoofdafgevaardigde sector 4 

Aerts gerard en Jans Luc  
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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 
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Sector 4 
Sectorale  vergadering 

 

Zondag 15 december  2019 
Te Merksem 
Terlindenhofstraat 265 
2170 Merksem 

Gelieve  aanwezig te zijn om 9u.30 

Dagorde: 

Welkomstwoord door de Hoofdafgevaardigde 

Kort overzicht voorbije jaar. 

Veranderingen en aanpassingen  2020 

Verdeling dagenkampioenschap te Merksem. 

Inschrijving ploegen voor sectorkampioenschap kan vanaf nu gebeuren met storting van 35 
euro per ploeg op rekening BE84 9733 7677 9659 van de hoofdafgevaardigde Jans Luc, 
Beverlosesteenweg 245, Paal Beringen en dit voor 1 maart 2020. 

Gelieve steeds de maatschappij te vermelden. Keuze uit volgende dagen voor het 
kampioenschap. Voorkeur mag reeds doorgestuurd naar de hoofdafgevaardigde.  

Rond vraag en allerlei. 

Vastleggen volgende vergadering. 

DUS WEES ZEKER OP POST! 

Kalender nationaal kampioenschap 

1 Zondag 10 mei 2020  

2 Zondag 31 juni 2020 Pinksteren (limburg) 

3 Zondag 05 juli 2020 

4 Zondag 26 juli 2020 (limburg) 

5 Zondag 09 augustus 2020 

   

Namens de afgevaardigde van sector 4 

De hoofdafgevaardigde sector 4 

Aerts gerard en Jans Luc  




