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

 
Beste schuttersvrienden,  

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

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

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

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

Met sportieve groeten,  

Marc De Bruyne  

Nationaal Voorzitter 
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Nationaal congres KNBBW 2020 
 

Kennismaking met Elewijt, een landelijk dorp in Vlaams-Brabant 
 

Elewijt is sedert 1976 deel van de fusiegemeente Zemst die zes duidelijk afgebakende 
dorpskernen omvat : Elewijt, Eppegem, Hofstade, Weerde, Zemst Centrum en Zemst-Laar. 

Elewijt is gelegen op 8 km van Mechelen en van Vilvoorde aan de baan Mechelen-Tervuren. 
Op 2 km van het centrum is een op- en afrit naar de E 19 zo dat Antwerpen en Brussel 
gemakkelijk te bereiken zijn. Ook de luchthaven van Zaventem is dicht bij. Ten slotte , op een 
afstand van 3 km, zijn er nog de stations van Eppegem en Weerde op de lijn Antwerpen 
Brussel. 

 

Deze gunstige ligging en de gemakkelijke verbindingen hebben er toe geleid dat Elewijt een 
aantrekkelijk woongebied is geworden en er is dan ook weinig overgebleven van de vroegere 
landbouwgemeente. Sedert enkele jaren zijn dan ook de eerste appartementen in het 
straatbeeld opgedoken.   

Het aantal inwoners is gestegen tot boven de 5.000.   

 

Elewijt en zijn Gallo-Romeins verleden 
 

Elewijt is alom bekend in archeologische kringen om het feit dat talloze vondsten en 
wetenschappelijke opgravingen, onder meer door professor Mertens, hebben aangetoond 
dat er in het begin van onze tijdsrekening een   Romeinse vicus (nederzetting) 
bestond in Elewijt. Deze was (volgens de    huidige straatnamen) gelegen 
tussen de Tervuurse steenweg, de Waverse baan   en de Diependaalstraat. 

Er werden talloze voorwerpen uit de Gallo-Romeinse periode opgegraven: bronzen 
mantelspelden, ijzeren haken en gebruiksvoorwerpen, bronzen meubelversierselen, 
aardewerk. Er werden ook waterputten aangetroffen, deels van eiken hout, deels gemetseld. 

In het begin van de 1ste eeuw (men heeft er muntstukken gevonden van 54 vóór Christus tot 
het begin van de 4e eeuw) werd een tijdelijk legerkamp gebouwd en begon zich een dorp te 
vormen. Het groeide uit tot een der belangrijkste nederzettingen van deze streek en was 
vooral een centrum van bevoorrading in groenten. Ook werd er een tijd aan ijzerbewerking 
en pottenbakkerij gedaan. Het was een belangrijk kruispunt van secondaire wegen die 
aansloten bij de grote heirbanen. 
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Voorwoord van onze nationaal voorzitter, 
de heer Marc De Bruyne. 
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Vele mensen spendeerden achter de schermen uren aan 
voorbereiden en vergaderen om dit doel te kunnen bereiken. 
Daarom mijn grootste dank aan alle vrijwilligers die hier 
belangeloos aan hebben meegewerkt. 

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

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

Met sportieve groeten,  

Marc De Bruyne  

Nationaal Voorzitter 
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Zijn hoogste bloei kende dit dorp (waarvan men de naam niet kent) in de eerste helft van de 
2de eeuw. De lemen hutten werden vervangen door gemetselde huizen die langs de 
geplaveide straat (grotendeels de huidige Waverse baan) stonden. 

Bij het einde van de 2e eeuw werd dit dorp verwoest maar het werd met zorg 
heropgebouwd. In het centrum verrees een ruim stenen gebouw met talrijke woonvertrekken 
en met al het Romeins comfort van die tijd, zoals centrale verwarming en een bad. 

Gevonden aardewerk : vazen en potten die vervaardigd werden in Zuid-Gallië, in Duitsland en 
in Engeland, bewijzen dat dit dorp internationale betrekkingen onderhield. 

Dit dorp verviel waarschijnlijk na de eerste invallen van de Franken op het einde van de 3e 
eeuw en werd niet meer heropgebouwd. 

Het centrum van het huidige Elewijt ligt helemaal buiten het grondgebied van de Romeinse 
vicus. 

 

Het Elewijts kasteel ´t Steen en de vermaarde schilder P.P. Rubens 
 

De gemeente Elewijt dankt haar naambekendheid voor een groot deel aan het kasteel ’t 
Steen dat in 1635 door de Antwerpse schilder P.P. Rubens werd aangekocht als buitenverblijf.  

Het stenen hoofdgebouw werd gebouwd in 1304 door Arnold de Lapide (Van  der Steen) 
op plaats waar vroeger een houten burcht stond. Nadien volgden verschillende adellijke 
families elkaar op, telkens voor relatief korte periodes. 

P.P. Rubens kocht het kasteel ’t Steen op 12 mei 1635 en verbleef er in de zomermaanden 
met zijn tweede vrouw Heléna Fourment en hun kinderen. De schilderachtige omgeving en 
de ongerepte natuur inspireerden hem voor het schilderen van prachtige landschappen. 

P.P. Rubens, die al geruime tijd aan jicht leed, overleed te Antwerpen op 30 mei 1640. Het 
kasteel bleef nog een tijd in de familie Rubens en Fourment en hun afstammelingen maar 
ging dan over in andere handen; er werden geen  wijzigingen aangebracht aan het kasteel. 

Grote veranderingen kwamen er pas met Albertina Francesca de Wijnants die in de jaren 
1750 zorgde voor de mooie renaissance gebouwen die het oude Neerhof hebben vervangen 
en aangevuld: orangerie, duiventoren, en stallingen, rentmeesterhuis, gastenverblijf met 
kapel. 

De achterzijde van het kasteel zoals ze er nu uitziet is een realisatie van  architect Carpentier, 
in opdracht van de familie Coppens en deze werken werden uitgevoerd tijdens de jaren 
1867-1870. 

Ook de voorzijde van het kasteel werd bijgewerkt: het linker gedeelte (naast het 
torengebouw) kreeg een verdieping bij (met woonvertrekken) en uiterst  rechts werd een 
stuk bijgebouwd. 
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Het kasteel en het domein werden op 26 mei 1955 aangekocht door de  industrieel Paul 
Maison die het geheel liet opknappen en het kasteel verschillende keren open stelde voor 
tentoonstellingen en activiteiten van Elewijtse verenigingen. 

Sedert enkele jaren is het  kasteel, dat geklasseerd werd in 1948, niet meer bewoond en 
onlangs werd het aangekocht door Toerisme Vlaanderen. 

Om verwarring te vermijden met het alom bekende Steen te Antwerpen heeft men in de 
jaren 1950 de naam “Rubenskasteel” bedacht om ’t Steen van Elewijt aan te duiden. 
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De kerk van Elewijt en zijn patroon Sint Hubertus 
 

De eerste (Romaanse) kerk van Elewijt dateert uit de 12e eeuw en de klokkentoren werd al 
die tijd behouden bij de opeenvolgende verbouwingen. De aanleg van de rijksweg (N227) 
Mechelen-Waterloo heeft in 1848 geleid tot de volledige afbraak van het kerkschip (dat 
tegen de steenweg lag) en het werd heropgebouwd aan de achterzijde van de toren. 

In het begin van Wereldoorlog I werd de kerk zowel buiten als binnen zwaar beschadigd 
door artillerievuur maar in 1923 waren dak en toren volledig hersteld. 

De laatste restauratie (dak, toren, gevels, binneninrichting) werd aangevat op 1 juni 2007 en 
op 5 april 2015 kon de kerk opnieuw in gebruik genomen  worden. tot  

 

De patroonheilige van Elewijt is Sint Hubertus. Hij werd geboren rond het jaar  655 en was 
in zijn jeugd een verwoed jager in de Ardense bossen. 

Volgens de legende zou hij op zekere dag een hert ontmoet hebben met een stralend 
kruisbeeld tussen zijn gewei en een vermanende stem zou hem aangezet hebben om 
voortaan op zielen te jagen. Hij werd bisschop van  Maastricht en was ook actief in Brabant. 
Wegens zijn verleden werd Hubertus beschouwd als patroon der jagers en vermits Elewijt 
toen een wildrijke streek was, werd hij de patroonheilige 

Hubertus zou een man die gebeten was door een dolle hond, wonderbaarlijk genezen 
hebben, waardoor de praktijk ontstond om zijn hulp in te roepen  Op een bedevaartprent uit 
de eerste helft van de XVIIe eeuw staat de heilige geknield afgebeeld, omringd van honden 
en tegenover het hert met kruis. De  tekst luidt :”Comt Hubertus vieren t’Elewijt : die van 
Raserny wilt syn bevryt“. 

Elewijt was een bekend bedevaartsoord waar duizenden mensen, zelfs uit Nederland, 
genezing  kwamen zoeken. Deze verering stopt rond 1850 na de uitvinding door Pasteur van 
de peniciline waardoor deze ziekte kon voorkomen worden. 

De naam Sint Hubertus komt voor in de benaming van verschillende Elewijtse verenigingen 
die een paar eeuwen geleden gesticht werden (wipmaatschappij, harmonie).   
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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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Elewijt eert zijn beroemde inwoners Hubert Van Innis en Victor Servranckx   
 

Op een perceeltje naast de Tervuurse steenweg, aan de brug over de Barebeek  die de grens 
vormt tussen Elewijt en Perk, staat sedert  15 juni 1947 het borstbeeld van de 
wereldvermaarde boogschutter en olympisch kampioen Hubert Van Innis (geboren te Elewijt 
in 1866 en er begraven in 1961).  

De plaats is niet toevallig gekozen want ze ligt aan de (vroegere) wipweide van de Koninklijke 
Wipmaatschappij Sint Hubertus – waar Hubert Van Innis actief was- en recht over het 
(vroegere ) lokaal van de wipmaatschappij dat nog steeds wordt uitgebaat. 

Onder het bronzen borstbeeld staat op de arduinen zuil het opschrift: 

 HUBERT VAN INNIS 

 WERELDKAMPIOEN HANDBOOGSCHIETEN 

 CHAMPION DU MONDE DE TIR A L’ARC    

De Franstalige vermelding hoort erbij omdat het om een standbeeld gaat dat geplaatst is 
met de medewerking van het Nationale Schuttersverbond dat officieel tweetalig was en het 
mee gefinancierd werd door de Franstalige schuttersmaatschappijen.  

Enkele jaren geleden werd ook een nieuwe straat naar hem genoemd.  

Victor Servranckx (1897 – 1965) was een van de bekendste Belgische surrealistische schilders. 
Hij was onder meer vertegenwoordigd op de tentoonstelling “50 jaar Moderne Kunst” op de 
Expo 58 als enig Belgisch abstract kunstenaar. 

In 1926/1927 stelde hij ten toon in de voornaamste musea van de Verenigde Staten. 
Exposities volgden in Den Haag, Budapest, Parijs en Londen. 

In 1946 nam hij deel aan de tentoonstelling “Cubisme” te Parijs, waar hij in gezelschap 
vertoefde van vele bekenden zoals Picasso, Braque, Van Doesberg, Miro, Klee en Mondriaan. 

Bijzondere hulde werd hem in 1962 gebracht op de XXXIste Biënnale Van Venetië. 

Hij woonde in Elewijt van 1959 tot bij zijn overlijden in 1965.   
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Het gemeentebestuur van Zemst (onder impuls van de latere burgemeester en Elewijtenaar 
Remy Merckx) besliste een straat naar hem te noemen en zo  werd de Kerkstraat 
omgedoopt tot Victor Servranckxstraat. 

 

Op 2 oktober 1988 werd het gedenkteken 
ingehuldigd dat zich bevindt in de Victor 
Servranckxstraat. 

Het kunstwerk is een reproductie van een van de 
eerste werken van Victor Servranckx, namelijk Opus 1 
(in brons) van 1921. Het werd vervaardigd door 
beeldhouwer De Raedt van Sint Genesius Rode in 
gepolijste arduin.  

Roger De Broeck  

Heemkundige Kring De Semse 
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Weekblad, 31 december 2020

FEB
22

SAMENKOMST EUROPEES COMITÉ

EVENEMENTEN JAN 31, 2020 TOT FEB 28, 2020

SCHIETINGEN JAN 31, 2020 TOT FEB 28, 2020

VR 
JAN 
31

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 
JAN 
31

19U30 -
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 
JAN 
31

19U30 -
BESTUUR

AVONDSCHIETING KOUDE KEUKEN

Zandstraat 284 B-8000 Brugge, .
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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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ZA 
FEB 
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, 0472798492

ZA 
FEB 
01

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

ZA 
FEB 
01

12 UUR
- 

BB

WINTERSCHIETING -PUTTE ROBIN HOOD

WIP 1: 2 Hoge 12.5€ - 4 Zijden 8€ - 4 Kallen 5€ - 30 Kleine Vogels 3.5€

WIP 2: 2 Hoge 12.5€ - 4 Zijden 8€ - 4 Kallen 5€ - 15 Kleine Vogels 3.5€ - 15 Primes Kippenbil

WIP 3: 2 Hoge 12.5€ - 4 Zijden 8€ - 4 Kallen 5€ - 30 Kleine Vogels 3.5€

Inleg Volw 12 Euro - Berekend Op 50 Schutters - Opmerkingen Jeugd Tot 10j Grat is-Tot 14j Halve Inleg

Bredestraat 125, 2580 Putte BE, 0472975377-Theo

ZA 
FEB 
01

13U30 - 
17U30

WINTERSCHIETING : K.H.G.SINT SEBASTIAEN VLAMERETINGE

Inleg Volw 7 Euro - Inleg Jeugd 3.50 Euro

Gezellestraat 3A, 8908 Vlamertinge BE, 0473314225/0472430654

ZO 
FEB 
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, 0472798492

ZO 
FEB 
02

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
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ZO 
FEB 
02

13.00
UUR - 
17,00
UUR

KALLO SAS

Winter -Buiten Schiet ing Op 3 Staande Wippen

WIP 1: 2 Hoge 12,50 € - 4 Zijden 8,00 € - 4 Kallen 5,00 € - 15 Kleine Vogels 5,00 € - 15 Kleine Vogels 3,50 €

WIP 2: 2 Hoge 12,50 € - 4 Zijden 8,00 € - 4 Kallen 5, 00 € - 15 Kleine Vogels 5,00 € - 15 Kleine Vogels 3,50 €

WIP 3: 2 Hoge 12,50 € - 4 Zijden 8,00 € - 4 Kallen 5,00 € - 15 Kleine Vogels 5,00 € - 15 Kleine Vogels 3,00 €

Inleg Volw 12 Euro - Terug 3,50 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 
FEB 
02

14:30 - 
19:00

SCHIETING MET MEER DAN 100 EURO GRATIS GEGEVEN DOOR GHISLAIN DEVLEESHAUWER OP
STAANDE WIP TOREN RONSE

Schiet ing Met Meer Dan 100 Euro Grat is Gegeven Door GHISLAIN DE VLEESHAUWER Heurne Sint Sebast iaan

AANDACHT! Gaat Door In De Toren Van Ronse Sint Sebast iaan: Sint-Pietersnieuwstraat 36, 9600 Ronse    

WIP 1: 2 Hoge 10 Euro - 4 Zijden 7 Euro - 4 Kallen 5 Euro - 70 Kleine Vogels 2,5 Euro  + 20 Extra Surprisevogels

Berekend Op 30 Schutters. Boven Het Getal Komt Alles Op De Wip!

Inleg Volw 5 Euro - Berekend Op 30 Schutters - Opmerkingen AANDACHT! Adres Voor DEZE Schiet ing: Ronse Sint

Sebast iaan Sint-Pietersnieuwstraat 36, 9600 Ronse

Kabienstraat, 9700 Oudenaarde, +32 476 22 21 28

MA 
FEB 
03

14U30 -
18U30

IMMER VOORUIT BESCHRIJFSCHIETING

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

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

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

MA 
FEB 
03

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

WO 
FEB 
05

14U30 -
18U30

BESCHRIJFSCHIETING IMMER VOORUIT

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

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

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

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

DO BEVEREN TOREN-DUFFEL



SCHUTTERSGIDSSCHUTTERSGIDS
 

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 

 

 

FEB 
06

14U30 -
18U30

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 
FEB 
07

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 
FEB 
07

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 
FEB 
07

19U30 -
23U30

AVONDSCHIETING KOUDE KEUKEN

Zandstraat 284 B-8000 Brugge, .

ZA 
FEB 
08

14U30 -
18U30

BESCHRIJFSCHIETING IMMER VOORUIT

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

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

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

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

ZA 
FEB 
08

13.00 - 
17.00

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 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 €

Terlindenhofstraat 265, 2170 Merksem BE, 0475 28 65 81



KNBBWKNBBW
 

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 
FEB 
08

13U30 - 
17U30

SINT-SEBASTIAAN BISSEGEM WINTERSCHIETING

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

Rietput, 8501 Bissegem BE, 0032494453448

ZA 
FEB 
08

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

ZO 
FEB 
09

14U30 -
18U30

BESCHRIJFSCHIETING IMMER VOORUIT

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

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

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

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

ZO 
FEB 
09

14U30 -
18U30

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

ZO 
FEB 
09

9.00
UUR - 
16.00
UUR

WINTERBLOKKEN + NAMIDDAGSCHIETING

Voormiddag Winterblokken Met €50 Extra In Het Beschrijf  Namiddag Beschrijfschiet ing

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

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

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

Inleg Volw 12,00 Euro - Terug 3,50 Euro - Berekend Op 50 Schutters

Mechelbaan 94, 2500 Koningshooikt BE, 0496779604

ZO 
FEB 
09

14U30 -
.

KOUDE KEUKEN – SPECIALE SCHIETING

Zandstraat 284 B-8000 Brugge, ALAIN VYNCKE



SCHUTTERSGIDSSCHUTTERSGIDS
 

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 

 

 

ZO 
FEB 
09

13U30 - 
17U30

WINTERSCHIETING VEURNE
U bent niet  ingelogd of  deze informatie is voor u niet  toegankelijk.

Inleg Volw 7 Euro - Terug 7 Euro - Inleg Jeugd 3.5 Euro - Opmerkingen Beschrijf /Puntenschiet ing : Wordt Beslist

Volgens Opkomst/Door Bestuur

Noordstraat 138, 8630 Veurne BE, 0471252153

MA 
FEB 
10

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 
FEB 
10

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 
FEB 
12

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

DO 
FEB 

13

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

VR 
FEB 
14

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



KNBBWKNBBW
 

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 

 

 

VR 
FEB 
14

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 
FEB 
14

19U30 -
23U30

AVONDSCHIETING KOUDE KEUKEN

Zandstraat 284 B-8000 Brugge, .

ZA 
FEB 
15

14U30 -
18U30

BESCHRIJFSCHIETING IMMER VOORUIT

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

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

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

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

ZA 
FEB 
15

14U30 -
19

GROTE VLEESSCHIETING TOREN GENVAL 150€ GRATIS BEREKEND IN BESCHRIJF – GRAND TIR DE
VIANDE 150€ GRATUIT

Galmaarden Willem Tell - Toren Genval - Tour De Genval Grote Vleesschiet ing - Grand Tir De Viande        

WIP 1: 2 Hoge 2kg Gebraad - Rot i - 4 Zijden 1kg Gebraad - Rot i - 4 Kallen 1kg Gehakt - Hache - 24 Kleine Vogels

Vlees - Viande - 6 Primes 1kg Gebraad - Rot i - 10 Primes Surprise   24 Vogels Vlees 24 Pet it  Viande 3 X 1kg Spek 3 X

1kg Lard 3 X 1 Kg Braadworst 3 X 1kg Saucis 3x 1 Kg Cottelet te 3 X 1 Kg Cottelet te 3 X 1kg Wit te Pensen 3 X 1kg

Boudin Blanc 3 X 1 Kg Zwarte Pensen 3 X 1kg Boudin Noire 3 X 10 Droge Worsten 3 X 10 Saucis Sec 3 X 1 Pate 3 X

Pate 3 X 1 Kipkap 3 X Kipkap

WIP 2: 2 Hoge 2kg Gebraad - Rot i - 4 Zijden 1kg Gebraad - Rot i - 4 Kallen 1kg Gehakt - Hache - 24 Kle ine Vogels

Vlees - Viande - 6 Primes 1kg Gebraad - Rot i - 10 Primes Surprise  24 Vogels Vlees 24 Pet it  Viande 3 X 1kg Spek 3 X

1kg Lard 3 X 1 Kg Braadworst 3 X 1kg Saucis 3x 1 Kg Cottelet te 3 X 1 Kg Cottelet te 3 X 1kg Wit te Pensen 3 X 1kg

Boudin Blanc 3 X 1 Kg Zwarte Pensen 3 X 1kg Boudin Noire 3 X 10 Droge Worsten 3 X 10 Saucis Sec 3 X 1 Pate 3 X

Pate 3 X 1 Kipkap 3 X Kipkap

Inleg Volw 8 Euro - Terug 3 Euro - Berekend Op 54 Schutters - Opmerkingen Vlees Op De Loten Eerst Hoogspel

Daarna Bij Lottrekking Welk Stuk Vlees Bij Welk Lot Hoort  Viande Au Sort , Dabort  Les Panache Apres On Fait  Un

Sort  Pout Quel Viande Pour Quel Sort .

Genval Toren, 0477753672

ZA 
FEB 
15

14:00 - 

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



SCHUTTERSGIDSSCHUTTERSGIDS
 

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 

 

 

18:00

ZA 
FEB 
15

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 €

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

Inleg Volw 8 Euro - Terug 3,5 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 4 7 90

ZA 
FEB 
15

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

ZO 
FEB 
16

14U30 -
18U30

BESCHRIJFSCHIETING IMMER VOORUIT

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

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

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

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

ZO 
FEB 
16

12U00 -
16U00

BEERZEL-DORP WINTER VERJAARDAGSCHIETING NANCY € 250 GRATIS

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

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

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

Diepestraat, 2580 Beerzel BE, 0494394257

ZO 
FEB 
16

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

MA 
FEB 

17

14U30 -

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



KNBBWKNBBW
 

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 

 

 

18U30 St-Baafskouterstraat 15, 9040 Sint-Amandsberg BE, 0472798492

MA 
FEB 

17

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

WO 
FEB 
19

14U30 -
18U30

IMMER VOORUIT – ROEPERS ( MARCEL EN POL )

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

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

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

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

DO 
FEB 
20

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

VR 
FEB 
21

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 
FEB 
21

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 
FEB 
21

19U30 -
BESTUUR

KOUDE KEUKEN AVONDSCHIETING

Zandstraat 284 B-8000 Brugge, .



SCHUTTERSGIDSSCHUTTERSGIDS
 

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 
FEB 
22

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

ZA 
FEB 
22

12U00 -
B B

PUURS KSM ST-PIETER VERJAARDAGSSCHIETING ROBERT & GERARD (SCHELLE)

WIP 1: 2 Hoge 12,50 Euro - 4 Zijden 8 Euro - 4 Kallen 5 Euro - 15 Kleine Vogels 3,50 Euro - 20 Kleine Vogels 3,50

Euro Grat is - 15 Primes 5 Euro

WIP 2: 2 Hoge 12,50 Euro - 4 Zijden 8 Euro - 4 Kallen 5 Euro - 15 Kleine Vogels 3,50 Euro - 20 Kleine Vogels 3,50

Euro Grat is - 15 Primes 5 Euro

Inleg Volw 8 Euro - Terug 3,50 Euro - Berekend Op 50 Schutters - Opmerkingen Jeugd T/M 10 Jaar Grat is , T/M 14

Jaar Halve Inleg

Kaardijkstraat 22, 2870 Ruisbroek (Antw.) BE, 03/288.13.10 .0486722243

ZA 
FEB 
22

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

ZO 
FEB 
23

14U30 -
18U30

IMMER VOORUIT SCHIETING CRISTIANA EN JACK

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

Inleg Volw 7 Euro - Terug 3 Euro - Berekend Op 53 Schutters

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

ZO 
FEB 
23

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

ZO 
FEB 
23

PUTTE ROBIN HOOD-1-WINTERKONING +2-VERJAARDAG BRENT-300€ GRATIS

Wip I : Winterkoning*Inleg : € 1,50 Robin Hood : 9.15 U , Beerzel : 9.30 U , Koningshooikt  : 9.40 U , Schriek : 10.00 U ,

Schelle : 10.20 U ,Merksem : 10.40 U , Melsele : 11.00 U , Kallo : 11.20 U ,Merksplas : 11.40 U Blok Op 2 Wippen.Wip II :

Hesp .  Wip III 



 

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 

 

 

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

 
Beste schuttersvrienden,  

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

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

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

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

Met sportieve groeten,  

Marc De Bruyne  

Nationaal Voorzitter 

 

 

13 UUR
- 

BB

WIP 1: 2 Hoge 12.5€+1 Grat is - 1 Hoge 15 € Grat is - 4 Zijden 8€+1 Grat is - 4 Kallen 5€+1Grat is - 30 Kleine Vogels

3.5€ - 15 Primes 5€ Grat is

WIP 2: 2 Hoge 12.5€ Grat is - 1 Hoge 15€ Grat is - 4 Zijden 8€+1 Grat is - 4 Kallen 5€+1Grat is - 15 Kleine Vogels 3.5€ -

15 Kleine Vogels Stoofvlees - 15 Primes 5€ Grat is

WIP 3: 2 Hoge 12.5€+1 Grat is - 1 Hoge 15€ Grat is - 4 Zijden 8€+1 Grat is - 4 Kallen 5€+1 Gatis - 30 Kleine Vogels

3.5€ - 15 Primes 5e Grat is

Inleg Volw 12.5 Euro - Berekend Op 50 Schutters - Opmerkingen Tot 10j Grat is-Tot 14j Halve Inleg Grat is Niet

Verloot

Bredestraat 125, 2580 Putte BE, 0472975377-Theo

MA 
FEB 
24

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 
FEB 
24

14U30 -
18U30

SINT-AMANDSBERG IMMER VOORUIT – BESCHRIJF MET 80 EURO GRATIS

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

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

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

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

DI 
FEB 
25

14U - 
18.30U

AALST-PARK TRADITIONEEL GEKENDE CARNAVALSCHIETING!!!

Pracht ige Schiet ing Met 125€ Grat is(Alles Verloot) Recept ie Voor Iedereen Van 13u Tot 14u Alle Schutters Die

Verkleed Zijn Ontvangen 2 Consumpties

WIP 1: 2 Hoge 12€ - 1 Hoge 15€ - 4 Zijden 9€ - 4 Kallen 6€ - 36 Primes 3€  3e Hoge Geschonken Door Steven

Huysegoms

WIP 2:  Wip 2 Idem Als Wip1

WIP 3:  Wip 3 Idem Als Wip 1

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

Harte Welkom!!!

Affligemdreef 171, 9300 Aalst  BE, 0475/383903

WO 
FEB 
26

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
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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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