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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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Mevrouwen, Mijne Heren, Waarde Collega’s,

Wij hebben de eer en het genoegen U uit te nodigen tot het 97e NATIONAAL CONGRES van de 
K.N.B.B.W., dat plaats heeft te ELEWIJT op zondag 29 maart 2020.

De aangesloten maatschappijen worden verzocht zich te doen vertegenwoordigen met vlag en/of 
breuk. De maatschappijen die vertegenwoordigd zijn, zullen tijdens de optocht een premie ontvangen 
van 5 EUR voor vlag en/of breuk.

De agenda is als volgt :

 8.30 u.: Samenkomst aan school “De Regenboog” - Molenveld 26 - 1982 Zemst.

 8.45 u.: Vorming van de stoet aan de school “De Regenboog”.

 9.00 u.: Start van de stoet.

 9.30 u.: Bloemenhulde aan het Oorlogsmonument & monument van Hubert Van Innis.

 10.00 u.: Receptie in school “De Regenboog” - Molenveld 26 - 1982 Zemst.

 11.00 u.: Aanvang van het Congres in school “De Regenboog” - Molenveld 26 - 1982 Zemst.
  A. Opening door de Voorzitter, Marc De Bruyne.
  B.1 Jaarverslag 2019 Seniors - Offi  ciële overhandiging van de Challenge “KONING ALBERT I”.
   Prijzen en geschenken aan de Nationale Kampioenen door secretaris-verslaggever 

 Eric Van Neste.
  B.2 Jaarverslag 2019 Jeugd - Overhandigen van de prijzen aan de kampioenen door de 

 Jeugdvoorzitter Marc Goedertier.
  C. Kasverslag 2019 van de Schatbewaarder, Maria Van den Heuvel.
  D. Verzekeringen 2019 VLAS/BELFIUS door de Secretaris Verzekeringen Georges Pareyn
  E. Toelichting Schuttersgids door Secretaris Digitale Communicatie Dieter Gezels.
  F. Programma 2020: Offi  ciële schietingen - Prijskampen - Bondschietingen - Europese
   Kampioenschappen - toelichting wijzigingen reglement door de Secretaris-Generaal Bram Uvyn.
  G. Aanduiding Congres 2022.
  H. Loting Bondschietingen.
  I. Sluiting door de Voorzitter.
  Punten op de agenda niet vermeld worden niet besproken.

 14.00 u.: Feestmaal in Hof ten As - Perksesteenweg 37 - 1820 Steenokkerzeel.

  Menu:  Witloofroom - Roodbaarsfi let op een bedje van fi jne groentjes met zijn saffraansausje -
Traag gegaarde varkensmignonette Archiduc - Tiramisu met amaretto

  Prijs: 60,00 EUR inclusief wijnen en drank tot en met de koffi  e (dienst en BTW inbegrepen).

  INSCHRIJVINGEN vóór 10 maart 2020 - op rekening BE18 0015 4641 9365 op naam van 
Elewijt Sint-Hubertus met mededeling “uw maatschappij + sector + aantal personen.

  Zonder voorafgaande inschrijving, kan men aan het feestmaal niet deelnemen.

Voor verdere inlichtingen verwijzen wij naar het offi  cieel orgaan “De Schuttersgids” en onze website 
www.knbbw.be.

In afwachting, bieden wij U, Mevrouwen en Mijne Heren, onze oprechte en genegen groeten aan.
Namens het Bondsbestuur:

 Secretaris-Generaal, De Voorzitter,
 Bram UVYN Marc DE BRUYNE
 Potaardeberg 75 Wilgenpark 2
 B-9820 MERELBEKE B-9290 OVERMERE
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 Mesdames, Messieurs, Chers Confrères,

Nous avons l’honneur et le plaisir de vous inviter au 97e CONGRES NATIONAL de la F.R.N.A.B. 
qui aura lieu à ELEWIJT, dimanche le 29 mars 2020.

Les sociétés fédérées sont priées de se faire représenter avec leurs drapeau et/ou collier. Les sociétés 
représentées, recevront une prime de 5 EUR qui sera remise pendant le défi lé.

Ordre du jour:

 8h30 : Réunion à l’école “De Regenboog” - Molenveld 26 - 1982 Zemst.

 8h45 : Formation du cortège à l’école “De Regenboog”.

 9h00 : Départ du cortège.

 9h30 : Hommage fl euri au monument de la guerre & monument Hubert Van Innis.

 10h00 : Réception off erte dans l’école “De Regenboog” - Molenveld 26 - 1982 Zemst.

 11h00 : Début du Congrès dans l’école “De Regenboog” - Molenveld 26 - 1982 Zemst. 
  A. Ouverture par le Président, Marc De Bruyne.
  B.1 Rapport annuel 2019 Seniors - Remise offi  cielle du Challenge “ROI ALBERT I”.
   Prix et cadeaux aux Champions Nationaux et Vainqueurs par le Secrétaire-Rapporteur 

 Eric Van Neste.
  B.2 Rapport annuel 2019 des Jeunes. Prix et cadeaux aux Champions et Vainqueurs par le Président de la 

 Jeunesse Marc Goedertier.
  C. Rapport de caisse 2019 du Trésorier, Maria Van den Heuvel.
  D. Assurances 2019 VLAS/BELFIUS par le Secrétaire Assurances Georges Pareyn
  E. Explication “Schuttersgids” par le Secrétaire Communications Digitale Dieter Gezels.
  F. Programme 2020: Tirs offi  ciels - Concours - Tirs fédéraux - Championnat Européen - 

 explications des changements du règlement par le Secrétaire-Général Bram Uvyn.
  G. Indication du Congrès 2022.
  H. Tirage au sort des tirs fédéraux 
  I. Levée de la séance par le Président.
  Les points ne fi gurant pas à l’ordre du jour, ne seront pas discutés.
 
 14h00: Banquet dans Hof ten As - Perksesteenweg 37 - 1820 Steenokkerzeel.

  Menu: Crème de Chicon - Filet de perhe / petites légummes / sauce safran - Mignonette de porc
cuit lentement Archiduc - Tiramisu avec amaretto

  Prix: 60 EUR vins et boissons inclus jusqu’à le café (service et TVA inclus).

  INSCRIPTIONS avant le 10 mars 2020 sur compte BE18 0015 4641 9365 au nom de Elewijt 
Sint-Hubertus avec communication de “votre société + secteur + nombres des personnes”.

  Sans inscription, il sera impossible d’assister au banquet.

Pour les communications ultérieures voit l’organe offi  ciel “De Schuttersgids” et le website 
www.knbbw.be.

Nous vous prions, Mesdames, Messieurs, d’agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs.
Pour le Comité Fédéral:

 Secrétaire-Général, Le Président,
 Bram UVYN Marc DE BRUYNE
 Potaardeberg 75 Wilgenpark 2
 B-9820 MERELBEKE B-9290 OVERMERE
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KNBBW 
Uitnodiging congres 29 maart 2020 te Elewijt 

 

Beste schutters, 

Ik wens jullie graag uit te nodigen voor het congres op 29 maart 2020 te Elewijt. In het 
bijzonder doen we een oproep aan de zaakgelastigden van de maatschappijen waarvan hun 
schutters een prijs hebben behaald op de nationale wedstrijden in 2019 om deze ook 
persoonlijk te komen afhalen maar ook deel te nemen aan de traditionele optocht (vanaf 
8u45). Volgende schutters dienen aanwezig te zijn op het congres om hun prijs in ontvangst 
te nemen: 

- Vervacke Danny – Heestert Sint-Sebastiaan – Europees Kampioen 2019 

- Pyfferoen Nico – Dendermonde Sint-Gillis WT - keizer 2019 

- Van Looy Sven – Merskem SS – individueel kampioen van België 2019 

- Verheyde Tom – Nieuwpoort SS - 2e plaats individueel Belgisch kampioenschap 2019 

- Maes Robert – Schelle Verbroedering – 3e plaats individueel Belgisch kampioenschap 
2019 

- Vanparys Melissa – Overmere SS – individueel dameskampioen van België 2019 

- Wastyn Saskia – Merksem SS – 2e plaats individueel dameskampioenschap van België 
2019 

- Depue Carole – Tubize SS – 3e plaats individueel dameskampioenschap van België 
2019 

 

Volgende ploegen dienen volledig aanwezig te zijn: 

- Asper Sint-Sebastiaan – kampioen van België en sectorkampioen sector 2 

- Zedelgem Willem Tell – sectorkampioen sector 1 

- Overmere Sint-Sebastiaan – sectorkampioen sector 3 

- Merksem Sint-sebastiaan – sectorkampioen sector 4 

- Tubize Saint-Sebastien – sectorkampioen sector 5 
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directe wijze met onze maatschappijen kunnen communiceren. 
Verder hopen we van ons digitaal platform een werktool te maken die aan alle noden 
voorziet. 
Ik nodig alle maatschappijen en schutters daarom uit om hier op een constructieve manier 
aan mee te werken.  

Met sportieve groeten,  

Marc De Bruyne  

Nationaal Voorzitter 

 

 

 

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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KNBBW 
Uitnodiging congres 29 maart 2020 te Elewijt 

 

Beste schutters, 

Ik wens jullie graag uit te nodigen voor het congres op 29 maart 2020 te Elewijt. In het 
bijzonder doen we een oproep aan de zaakgelastigden van de maatschappijen waarvan hun 
schutters een prijs hebben behaald op de nationale wedstrijden in 2019 om deze ook 
persoonlijk te komen afhalen maar ook deel te nemen aan de traditionele optocht (vanaf 
8u45). Volgende schutters dienen aanwezig te zijn op het congres om hun prijs in ontvangst 
te nemen: 

- Vervacke Danny – Heestert Sint-Sebastiaan – Europees Kampioen 2019 

- Pyfferoen Nico – Dendermonde Sint-Gillis WT - keizer 2019 

- Van Looy Sven – Merskem SS – individueel kampioen van België 2019 

- Verheyde Tom – Nieuwpoort SS - 2e plaats individueel Belgisch kampioenschap 2019 

- Maes Robert – Schelle Verbroedering – 3e plaats individueel Belgisch kampioenschap 
2019 

- Vanparys Melissa – Overmere SS – individueel dameskampioen van België 2019 

- Wastyn Saskia – Merksem SS – 2e plaats individueel dameskampioenschap van België 
2019 

- Depue Carole – Tubize SS – 3e plaats individueel dameskampioenschap van België 
2019 

 

Volgende ploegen dienen volledig aanwezig te zijn: 

- Asper Sint-Sebastiaan – kampioen van België en sectorkampioen sector 2 

- Zedelgem Willem Tell – sectorkampioen sector 1 

- Overmere Sint-Sebastiaan – sectorkampioen sector 3 

- Merksem Sint-sebastiaan – sectorkampioen sector 4 

- Tubize Saint-Sebastien – sectorkampioen sector 5 
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Van volgende ploegen wordt een afvaardiging gevraagd als tweede en derde gerangschikte 
van hun sector om hun prijs in ontvangst te nemen: 

- Ieper Willem Tell 

- Brakel de Ware Vrienden 

- Dendermonde Sint-Gillis WT 

- Lint De Duvels 

- Baardegem De Vonckisten 

- Zedelgem WT ploeg 4 

- Nukerke Sint-Sebastiaan 

- Overmere Sint-Sebastiaan ploeg 4 

- Putte Robin Hood 

- Tubize Saint-Sébastien équipe 4 

 

Ik wil nog even de nadruk leggen op het feit dat men geen aanspraak kan maken op een prijs 
indien men niet aanwezig is. 

We hopen jullie allen te mogen verwelkomen op het congres in Overmere! 

 

Je voudrais inviter tous les archers au congrès national à Elewijt le 29 mars 2020. Surtout tous 
les tireurs qui ont gagné un prix au championnats nationals doivent être présent pour 
reçevoir leurs prix! Tous les tireurs individuels et les equipes sont mentionnés ci-dessus.  

Si vous n’êtes pas présent, vous n’avez pas le droit de reçevoir votre prix ! 

 

De secretaris-generaal     De voorzitter 

Le secrétaire-général       Le président 

 

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

 
Beste schuttersvrienden,  

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

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

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

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

Met sportieve groeten,  

Marc De Bruyne  

Nationaal Voorzitter 

 

 

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 

 

 

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

OFFICIEL DE LA FEDERATION ROYALE NATIONALE DES ARCHERS BELGES

Weekblad, 28 februari 2020

MAR
07

KNBBW RAAD VAN BESTUUR

MAR
21

ALGEMENE VERGADERING + CONGRESSCHIETING

EVENEMENTEN FEB 28, 2020 TOT MAR 27, 2020

SCHIETINGEN FEB 28, 2020 TOT MAR 27, 2020

VR 
FEB 
28

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 
28

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 
FEB 

KOUDE KEUKEN AVONDSCHIETING

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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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 

 

 

28

19U30 -
BESTUUR

ZA 
FEB 
29

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

ZA 
FEB 
29

14U - 
'S

AVONDS

SCHIETING TE K.G.S.S. LIPPELO

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

WIP 1:  Open Wip

WIP 2:  Open Wip

WIP 3:  Muitwip

Inleg Volw 7 Euro

Lippelodorp, 2890 Lippelo BE, 0498282229

ZA 
FEB 
29

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

ZA 
FEB 
29

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 
MAR 

01

10.00H
- 

13.00H

MELSELE SINT SEBASTIAAN WINTTERBLOKKEN

Deze Schiet ing Gaat Door Op 2 Wippen Wegens Defect Aan Onze 2de Muitwip!!!! 50 Euro Grat is Te Verdelen

Onder De Punten

Inleg Volw 5 Euro - Inleg Jeugd 2.5 Euro - Opmerkingen 3 Blokken Af = Vullen , Hoge Af = Vullen

Sportcentrum, 9120 Melsele BE, 0498 19 26 34
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Voorwoord van onze nationaal voorzitter, 
de heer Marc De Bruyne. 

 
Beste schuttersvrienden,  

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

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

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

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

Met sportieve groeten,  

Marc De Bruyne  

Nationaal Voorzitter 

 

 

ZO 
MAR 

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, ADRIE

ZO 
MAR 

01

14.00H
- 

18.00H

MELSELE SINT SEBASTIAAN

Deze Schiet ing Zal Doorgaan Op 2 Wippen Wegens Defect 2de Muitwip

WIP 1: 2 Hoge Nootham+7.5 Euro - 4 Zijden Nootham+2.5 Euro - 4 Kallen Nootham - 15 Kleine Vogels 3.5 Euro - 15

Kleine Vogels Nootham  Noothammen Zijn Gekookte Nootham

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

Inleg Volw 8 Euro - Terug 3.5 Euro - Inleg Jeugd 4 Euro - Berekend Op 50 Schutters - Opmerkingen Vlees Vervalt  Op

Laatste Afgeschoten Geldvogel

Sportcentrum, 9120 Melsele BE, 0498 19 26 34

ZO 
MAR 

01

14 U - 
18 U

ASPER SS

Hulde Schiet ing Keizer GZW Jonas DE VOGELAERE

WIP 1: 2 Hoge 10,00€ - 4 Zijden 7,00€ - 4 Kallen 5,00€ - 40 Kleine Vogels 3,00€ - 25 Primes 3,00€  150,00€ Grat is Op

De Wippen En Berekend In Het Beschrijf

WIP 2: 2 Hoge 10,00€ - 4 Zijden 7,00€ - 4 Kallen 5,00€ - 40 Kleine Vogels 3,00€ - 25 Primes 3,00€

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

Hulstraat, 9890 Asper BE, 0476/882531

ZO 
MAR 

01

14U30 -
18U30

KOUDE KEUKEN BIJKOMENDE SCHIETING

Zandstraat 284 B-8000 Brugge, Alain & Sonny

ZO 
MAR 

01

14U00 -
18U00

ST.JORIS, STAVELE

Inleg Volw 7 Euro - Inleg Jeugd 3,50 Euro

A. Decarneplein, 8691 Stavele BE, 0472911628

MA HERDENKING EN VERJAARDAGSSCHIETING FLORENT ,JEF,HUGO EN JOHAN
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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 

 

 

MAR 
02

14,30 - 
19

WIP 1: 2 Hoge 15 Euro - 4 Zijden 10 Euro - 4 Kallen 7 Euro - 50 Primes 4 Euro  6 Hoeken Grat is Verassing Nv

WIP 2: 2 Hoge 15 Euro - 4 Zijden 10euro - 4 Kallen 7 Euro - 50 Primes 4 Euro  6 Hoeken Grat is Verassing Nv

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

Schoonenboomstraat, 3080 Duisburg BE, 0475711035

MA 
MAR 

02

14U30 -
18U30

IMMER VOORUIT BESCHRIJFSCHIETING

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

MA 
MAR 

02

14,30 - 
19

ST.KATHARINA DUISBURG HERDENKING EN VERJAARDAGSSCHIETING FLORENT,JEF,HUGO,JOHAN

WIP 1: 2 Hoge 15 EURO - 4 Zijden 10 EURO - 4 Kallen 7 EURO - 50 Primes 4 EURO  3 DE HOGE 15 EURO NV

WIP 2: 2 Hoge 15 EURO - 4 Zijden 10 EURO - 4 Kallen 7 EURO - 50 Primes 4 EURO  3 DE HOGE NV 15 EURO

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

Schoonenboomstraat, 3080 Duisburg BE, 0475711035

MA 
MAR 

02

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 
MAR 

04

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

DO 
MAR 

05

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

VR 
MAR 

BEVEREN TOREN-BASSEVELDE

Schiet ing Voor Bassevelde



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 

 

 

06

19U30 -
23U30

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

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

VR 
MAR 

06

19U30 -
BESTUUR

KOUDE KEUKEN AVONDSCHIETING

Zandstraat 284 B-8000 Brugge, .

VR 
MAR 

06

19U30 -
22U30

AVONDSCHIETING KOUDE KEUKEN

Puntenschiet ing Met 2 X 10 Prijzen Per Wip Grat is

Zandstraat 284 B-8000 Brugge, Geert  & Joeri 0496 754547 / 0495 632272

ZA 
MAR 

07

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 
MAR 

07

14:00 - 
18:00

JAARMARKT/RATTENSCHIETING TE SINT JANSTEEN

WIP 1: 1 Hoge 10,00 + Rat Op Sokkel - 1 Hoge 10,00 - 2 Zijden 7,00 + Rat Op Sokkel - 2 Zijden 7,00 - 2 Kallen 5,00 +

Rat Op Sokkel 2 Kallen 5,00 - 15 Kleine Vogels 3,00 + Rat Op Sokkel - 15 Kleine Vogels 3,00

WIP 2: 1 Hoge 10,00 + Rat Op Sokkel - 1 Hoge 10,00 - 2 Zijden 7,00 + Rat Op Sokkel - 2 Zijden 7,00 - 2 Kallen 5,00 +

Rat Op Sokkel 2 Kallen 5,00 - 15 Kleine Vogels 3,00 + Rat Op Sokkel - 15 Kleine Vogels 3,00

WIP 3: 1 Hoge 10,00 + Rat Op Sokkel - 1 Hoge 10,00 - 2 Zijden 7,00 + Rat Op Sokkel - 2 Zijden 7,00 - 2 Kallen 5,00 +

Rat Op Sokkel 2 Kallen 5,00 - 15 Kleine Vogels 3,00 + Rat Op Sokkel - 15 Kleine Vogels 3,00

Inleg Volw 10,50 Euro - Terug 3,00 Euro - Inleg Jeugd 5,00 Euro - Berekend Op 54 Schutters - Opmerkingen

Openingsschiet ing Seizoen 2020. Jaarlijkse Jaarmarkt/Rattenschiet ing

Wilhelminastraat 74A, 06-22215071

ZA 
MAR 

07

14U30 -
18U30

SINT-SEBASTIAAN BISSEGEM

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

Rietput, 8501 Bissegem BE, 0032494453448
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Voorwoord van onze nationaal voorzitter, 
de heer Marc De Bruyne. 

 
Beste schuttersvrienden,  

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

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

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

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

Met sportieve groeten,  

Marc De Bruyne  

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

 
Beste schuttersvrienden,  

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

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

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

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

Met sportieve groeten,  

Marc De Bruyne  

Nationaal Voorzitter 

 

 

ZA 
MAR 

07

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

ZA 
MAR 

07

14 - 
BB

SCHRIEK WINTERSCHIETING

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 5

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

Inleg Volw 12 Euro - Opmerkingen Jeugd Tot 10 Grat is Jeugd Tot 14j Halve Inleg

Pastoor Mellaertsstraat Achter De Kerk, 2220 Heist-Op-Den-Berg BE, 0498832601/Jan-0472329177/Kevin

ZA 
MAR 

07

14U - 
18U

LOTENHULLE OPENINGSCHIETING NIEUW SEIZOEN

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

Wit loof

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

Wit loof

Inleg Volw 7 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 2.5 Euro - Berekend Op 54 Schutters

Breestraat 1, 9880 Lotenhulle BE, 0477/228677

ZA 
MAR 

07

13:30 - 
BESTUUR
BESLIST

BESCHRIJFSCHIETING TUBIZE

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

Laatste Vogel € 7

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

Laatste Vogel € 7

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

Chemin Massart  66, 1480 Tubize BE, 0479925132

ZA 
MAR 

07

14 - 
18

OPENINGSSCHIETING LENDELEDE ST-SEBASTIAAN

WIP 1: 2 Hoge 10€ - 4 Zijden 7€ - 4 Kallen 5€ - 50 Kleine Vogels 2,5  3de Hoge Ntv. 5€

WIP 2: 2 Hoge 10€ - 4 Zijden 7€ - 4 Kallen 5€ - 50 Kleine Vogels 2,5  3de Hoge Ntv. 5€

Inleg Volw 7 Euro - Terug 2,5 Euro - Inleg Jeugd 3,5 Euro - Berekend Op 55 Schutters - Opmerkingen Onder Het

Getal,Is Het Punten.

Kwadestraat 2, 8860 Lendelede BE, 0479890316

ZO BESCHRIJFSCHIETING IMMER VOORUIT
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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 

 

 

MAR 
08

14U30 -
18U30

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 
MAR 

08

14.00U
- 

18.00U

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

ZO 
MAR 

08

14.00 U
- 

18.00 U

OPENINGSSCHIETING ZONDAG 8 MAART GAVERE SS

GAVERE SS ZONDAG 8 MAART 2020 OPENINGSSCHIETING OP 2 WIPPEN MET 60€ GRATIS

WIP 1: 2 Hoge 10.00€ - 4 Zijden 7.00€ - 4 Kallen 5.00€ - 30 Kleine Vogels 3.00€ - 10 Kleine Vogels 3.00€ GRATIS - 6

Primes BIERBON

WIP 2: 2 Hoge 10.00€ - 4 Zijden 7.00€ - 4 Kallen 5.00€ - 30 Kleine Vogels 3.00€ - 10 Kleine Vogels 3.00€ GRATIS - 6

Primes BIERBON

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

Van Harte Welkom. Het Bestuur En De Leden

Sportdreef, 9890 Gavere BE, 0496/30.78.76

ZO 
MAR 

08

14 U - 
18U

K.H.M. DE VONCKISTEN-BAARDEGEM 8/3/2020

De Vonckisten-Baardegem Zondag 8 Maart  2020 Openingsschiet ing Op 2  Of  3 Wippen

WIP 1: 2 Hoge 10 - 4 Zijden 7 Euro - 4 Kallen 5 Euro - 40 Kleine Vogels 3 Euro  Wip 2 Idem En Vanaf 85 Schutters

Schiet ing Op De 3de Wip Met Dezelfde Inleg En Verdeling

Inleg Volw 7 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 4 Euro - Berekend Op 56 Schutters

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

ZO 
MAR 

08

14U00 -
18U00

LENTESCHIETING 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

Noordstraat 138, 8630 Veurne BE, 0471252153

ZO 
MAR 

08

STEKENE DE EENDRACHT

Schiet ing Op 3 Wippen Met 90 € Grat is  ( Vanaf 60 Schutters Op Het Startuur ) Bij Minder Schutters Op 2 Wippen

Met 60 € Grat is. Zoals Vorig Jaar Is Er Een Puntenschiet ing Over Het Ganse Jaar 2020 Op ( 2 Wippen ). 6 Borstelt jes

In De Latten 2 Rode Borstels Op De Bovenlat Is Per Vogel 1 Punt + Een Gewoon 
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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 

 

 

14U00 -
18U30

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

Primes 2 Bons  10 Primes 3 Euro Grat is 6 Hoeken 2 Consumptiebons Nv. Per Vogel Grat is Wip 2 & 3 Idem Wip 1

Inleg Volw 11 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 5,5 Euro - Berekend Op 54 Schutters - Opmerkingen Op 2 Wippen

Inleg 7,5 Euro Voor De Jeugd 4 Euro

Brugstraat 33, 9190 Steke ne BE, 0478/74.95.12

MA 
MAR 

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

MA 
MAR 

09

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

WO 
MAR 

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

WO 
MAR 

11

14U00 -
18U00

KSG HEULE SS

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

WIP 2:  Zelfde Als Wip 1

Inleg Volw 7 Euro - Terug 2.5 Euro - Inleg Jeugd 3.50 Euro - Berekend Op 70 Schutters

Terrein Sente, 0498 449 427

WO 
MAR 

11

15:00 - 
19:00

KON. ST. WILIBRORDUSGILDE OUD – HEUSDEN TOREN DIENSTERSCHIETING 150 EURO GRATIS

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

WIP 2: 2 Hoge 10 - 4 Zijden 6 - 4 Kallen 4 - 36 Kleine Vogels 36

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

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

WO KON. ST. WILIBRORDUSGILDE OUD – HEUSDEN TOREN DIENSTERSCHIETING FRANSE WIJZE
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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 

 

 

MAR 
11

10:00 - 
13:30

Puntenschiet ing Franse Wijze Hoge 7P, Zijde 6P, Kal 5P, Onderkal 4P Inleg Word Verdeelt  Over De Geschoten

Punten + 50 Euro Extra

WIP 1: 1 Hoge 7 - 2 Zijden 6 - 2 Kallen 5 - 2 Kallen In Het Spel 4

WIP 2: 1 Hoge 7 - 2 Zijden 6 - 2 Kallen 5 - 2 Kallen In Het Spel 4

Inleg Volw 5 Euro - Berekend Op 51 Schutters

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

WO 
MAR 

11

14U00 -
18U00

KM SINT SEBASTIAAN LOCHRISTI – BESCHRIJFSCHIETING 60 EURO GRATIS

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

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

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

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

DO 
MAR 

12

14U30 -
18U30

BEVEREN TOREN-KNAPEN

Schiet ing Voor Knapen

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

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

DO 
MAR 

12

14.00
UUR - 
18.00
UUR

OOSTEEKLO BESCHRIJFSSCHIETING

€ 30 Grat is Per Wip Grat is Wordt Verloot

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

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

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

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

VR 
MAR 

13

19U30 -
22U30

AVONDSCHIETING KOUDE KEUKEN

Puntenschiet ing Met 2 X 10 Prijzen Per Wip Grat is

Zandstraat 284 B-8000 Brugge, Geert  & Joeri 0496 754547 / 0495 632272

VR 
MAR 

13

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
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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 

 

 

VR 
MAR 

13

19U30 -
23U30

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

VR 
MAR 

13

19U30 -
BESTUUR

KOUDE KEUKEN AVONDSCHIETING

Zandstraat 284 B-8000 Brugge, .

ZA 
MAR 

14

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 
MAR 

14

14.00 - 
18.00

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 Liggend Wip Met Surprises Vanaf

70 Schutters Vizieren Verboden Inleg 1,50 €

Terlindenhofstraat 265, 2170 Merksem BE, 0475 28 65 81

ZA 
MAR 

14

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

ZA 
MAR 

14

14U - 

BESCHRIJFSCHIETING HEESTERT SS

Inleg Volw 7 Euro - Inleg Jeugd 3.5 Euro

Gauwelstraat Tss 48 En 50, 8551 Heestert  BE, 0477616362
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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 

 

 

18U

ZA 
MAR 

14

14U30 -
18U30

BESCHRIJFSCHIETING : K.H.G.SINT SEBASTIAEN VLAMERTINGE

Beschrijf  + 50€ Grat is

Inleg Volw 7 Euro - Inleg Jeugd 3.50 Euro

Gezellestraat 3A, 8908 Vlamertinge BE, 0473314225/0472430654

ZA 
MAR 

14

14.00 - 
18.00

DE SCHELDEZONEN TE DENDERMONDE BESCHRIJFSCHIETING

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

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

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

Van Langenhovestraat 203A, 9200 Dendermonde BE, 0495805472

ZA 
MAR 

14

14.00 U
- 

18.00 U

MERENDREE SINT-SEBASTIAAN BESCHRIJFSCHIETING

Openingsschiet ing Met 60 Euro Grat is

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

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

Dopershoek 8, 9850 Deinze BE, 0479932275

ZA 
MAR 

14

14.00 - 
18.00

ST JOORIS WINGENE OPENINGSSCHIETING
U bent niet  ingelogd of  deze informatie is voor u niet  toegankelijk.

Inleg Volw 7 Euro - Inleg Jeugd 3.5 Euro - Berekend Op 55 Schutters - Opmerkingen Vanaf 31 Schutters Op 2

Wippen Grat is Wordt Niet Samengevoegd

Beernemstraat, 8750 Wingene BE, 0477/504233

ZO 
MAR 

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

ZO 
MAR 

15

14UUR -

OPENINGSSCHIETING OVERMERE

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

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

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

Inleg Volw 10,50 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 5 Euro - Berekend Op 54 Schutters
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Voorwoord van onze nationaal voorzitter, 
de heer Marc De Bruyne. 

 
Beste schuttersvrienden,  

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

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

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

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

Met sportieve groeten,  

Marc De Bruyne  

Nationaal Voorzitter 
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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 

 

 

18UUR Molenstraat 1C, 9290 Overmere BE, 0499/624797

ZO 
MAR 

15

9UUR30
- 

BB

PUTTE ROBIN HOOD-7 HOOG+WINTERSCHIETING

9u30 Tot Bb= 7 Hoge /1ste Hesp-2de Kotelet tent-3de Spek/Inleg 2.5 € Per Wip Daarna Gewone Winterschiet ing

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 Kotelet ten

WIP 3:  Idem Wip 1

Inleg Volw 12 Euro - Berekend Op 50 Schutters - Opmerk ingen Jeugd T/M 10j Grat is Jeugd T/M 14j Halve Inleg

Bredestraat 125, 2580 Putte BE, 0472975377-Theo

ZO 
MAR 

15

9,30 U - 
14,30

SPECIAL HANBOOGSCHIETING, GEEN VIZIREN OF KATROLBOGEN TOEGELATEN
 

Josaphatpark, 1030 Schaarbeek BE, 0485415708

ZO 
MAR 

15

14U00 -
18U00

OPENINGSSCHIETING

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

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

Biezenstraat, 9850 Merendree BE, 0473920488

ZO 
MAR 

15

14:00 - 
18:00

OVERMERE SINT-SEBASTIAAN : BESCHRIJFSCHIETING-AZALEA

Molenstraat 1C, 9290 Overmere BE, 0479 82 34 68

ZO 
MAR 

15

14U00 -
18U00

SCHUTTERSVRIENDEN LONDERZEEL

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

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

Inleg Volw 7 Euro - Terug 3 Euro - Berekend Op 50 Schutters - Opmerkingen Inleg Jeugd 3,50 Euro Tot En Met 15

Jaar

Karreveld 3, 1840 Malderen BE, 0476/720865

MA 
MAR 

16

BESCHRIJFSCHIETING IMMER VOORUIT

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



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 

 

 

14U30 -
18U30

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 
MAR 

16

1400 - 
1800

EEKLO DE LIEVE : BESCHRIJFSCHIETING OP 2 WIPPEN

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

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

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

Oostveldstraat 91, 9900 Eeklo BE, Jean Pierre 0478 43 07 16

MA 
MAR 

16

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 
MAR 

18

14U00 -
BESTUUR
BESLIST

LOKEREN 1

18 Euro Grat is Per Wip.

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

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

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

Verloren Boslaan 1, 9160 Lokeren BE, 0476740249

WO 
MAR 

18

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 
MAR 

18

14U - 
18U30

BESCHRIJF OF PUNTENSCHIETING SINT-SEBASTIAAN IZEGEM
U bent niet  ingelogd of  deze informatie is voor u niet  toegankelijk.

Inleg Volw 7 Euro - Inleg Jeugd 3,5 Euro - Opmerkingen Jeugd Tot 14 Jaar

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

DO 
MAR 

BEVEREN TOREN-ELVERSELE

Schiet ing Voor Elversele



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 

 

 

19

14U30 -
18U30

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

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

VR 
MAR 

20

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 
MAR 

20

19U30 -
22U30

AVONDSCHIETING KOUDE KEUKEN

Puntenschiet ing Met 2 X 10 Prijzen Per Wip Grat is

Zandstraat 284 B-8000 Brugge, Geert  & Joeri 0496 754547 / 0495 632272

VR 
MAR 

20

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

ZA 
MAR 

21

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

ZA 
MAR 

21

14.00 U.
- 

18.30 €

KON. WIPM. SINT HUBERTUS ELEWIJT

Congresschiet ing Ter Gelegenheid Van Het 97ste Congres KNBBW

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

Idem Als Wip 1

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

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

ZA 
MAR 

KON. WIPM. SINT HUBERTUS ELEWIJT

CONGRESSCHIETING Ter Gelegenheid Van Het 97ste Congres  KNBBW



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 

 

 

21

14.00 U.
- 

18.30 U.

WIP 1: 2 Hoge 12,00 € - 4 Zijden 9,00 € - 4 Kallen 6,00 € - 20 Kleine Vogels 3,00 € - 20 Primes 4,00 € +Blok

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

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

ZA 
MAR 

21

14.00 U.
- 

18.30 U.

   KON. WIPM. SINT HUBERTUS ELEWIJT                       CONGRESSCHIETING Ter Gelegenheid Van Het 97ste

Nationaal Congres Van Kon. Nat. Bond Der Belgisch Wipschutters

WIP 1: 2 Hoge 12.00 € - 4 Zijden 9.00 € - 4 Kallen 6,00 € - 20 Kleine Vogels 3,00 € - 20 Primes 4.00 € + Blok

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

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

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

ZA 
MAR 

21

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 
MAR 

21

14H00 -
18H00

INGOOIGEM VRIJ

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

ZA 
MAR 

21

14.00 U.
- 

19.00 U.

ELEWIJT St.Hubertus  Congresschiet ing

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

ZA 
MAR 

21

14.00 U.
- 

18.30 U.

ELEWIJT ST. HUBERTUS CONGRESSCHIETING

Driesstraat 24, 1982 Elewijt  BE, 0477 49 78 28



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 
MAR 

21

14 U - 
18 U

PUTTE DE VRIJE OPENINGSCHIETING ZOMER SEIZOEN 2020

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

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

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

Inleg Volw 10.5 Euro - Terug 3 Euro - Berekend Op 52 Schutters - Opmerkingen Jeugd Tot En Met 14 Jaar Grat is,

Daarna Volledige Inleg

Tinst raat, 2580 Putte BE, 0477/75.34.26

ZA 
MAR 

21

14U30 -
19U00

STEKENE DE EENDRACHT

Stekene Jaarmarkt Schiet ing Op 3 Wippen Met 90 € Grat is  ( Vanaf 60 Schutters Op Het Startuur ) Bij Minder

Schutters Op 2 Wippen Met 60 € Grat is. Zoals Vorig Jaar Is Er Een Puntenschiet ing Over Het Ganse Jaar 2020 Op

( 2 Wippen ). 6 Borstelt jes In De Latten 2 Rode Borstels Op De Bovenlat Is Per Vogel 1 Punt + 

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

Primes 2 Bons  10 Primes 3 Euro Grat is 6 Hoeken 2 Consumptiebons Nv. Per Vogel Grat is Wip 2 & 3 Idem Wip 1

Inleg Volw 11 Euro - Terug 3 Euro - Inleg Jeugd 5,5 Euro - Berekend Op 54 Schutters - Opmerkingen Op 2 Wippen

Inleg 7,5 Euro Voor De Jeugd 4 Euro

Brugstraat 33, 9190 Stekene BE, 0478/74.95.12

ZA 
MAR 

21

14.00 - 
18.00

WESTDORPE LAMSVLEES SCHIETING

WIP 1: 2 Hoge Lamsvlees +€5,- - 4 Zijden Lamsvlees +€2,50 - 4 Kallen Lamsvlees - 20 Kleine Vogels €3,- - 10 Primes

Lamsvlees  Hoeken Zak Ardappelen

WIP 2: 2 Hoge Lamsvlees +€5.- - 4 Zijden Lamsvlees+ €2.50 - 4 Kallen Lamsvlees - 20 Kleine Vogels €4.- - 10 Primes

Lamsvlees  Hoeken Zak Aardappelen

Inleg Volw 9 Euro - Terug 4 Euro - Inleg Jeugd 4,50 Euro  - Berekend Op 60 Schutters

Molenstraat 7, 0628211694

ZO 
MAR 

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

ZO 
MAR 

22

14:00 - 
18:00

GENT WARE VRIENDEN 60 JAAR MAALTEPARK

Leebeekstraat 2, 9052 Zwijnaarde BE, Marc Goedert ier 0487/518775
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Voorwoord van onze nationaal voorzitter, 
de heer Marc De Bruyne. 

 
Beste schuttersvrienden,  

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

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

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

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

Met sportieve groeten,  

Marc De Bruyne  

Nationaal Voorzitter 

 

 

ZO 
MAR 

22

. - 
.

BLANKENBERGE – FINALE BADKARRE 2019

Enkel Voor De Deelnemers Van 2019

J. Vanmaerlantstraat 21, 8370 Blankenberge BE, .

ZO 
MAR 

22

14 UUR
- 

18 UUR

KONINGSHOOIKT-1

Mechelbaan 94, 2500 Koningshooikt BE, 0496779604

ZO 
MAR 

22

14H00 -
19H00

TIR DU CONGRÈS CRNAB BRAINE-LE-CHÂTEAU LE DIMANCHE 22 MARS 2020

Tir Du Congrès CRNAB  Réunion Au Matin Et Tir L'après Midi. Menu 15€ À Réserver Pour Le 09/03 Au Plus Tard

0495875727 Ou 0495726018.

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

Modif ié Si Moins De Tireurs Viseurs Et Arcs Delta Interdits

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

Modif ié Si Moins De Tireurs Viseurs Et Arcs Delta Interdits

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

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

MA 
MAR 

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

MA 
MAR 

23

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 
MAR 

25

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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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

WO 
MAR 

25

14U00 -
18U00

KM SINT SEBASTIAAN LOCHRISTI – BESCHRIJFSCHIETING 60 € GRATIS

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

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

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

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

DO 
MAR 

26

14U30 -
18U30

BEVEREN TOREN-DIENSTERS

Schiet ing Voor Diensters

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

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

VR 
MAR 

27

19U30 -
22U30

AVONDSCHIETING KOUDE KEUKEN

Puntenschiet ing Met 2 X 10 Prijzen Per Wip Grat is

Zandstraat 284 B-8000 Brugge, Geert  & Joeri 0496 754547 / 0495 632272

VR 
MAR 

27

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

Schuttersgids ©  2020 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,  
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Toegegeven, na een moeizame start, wordt er door dit team nog steeds heel hard gewerkt 
om het gewenste serviceniveau te bereiken. We kunnen dus gerust stellen dat binnen de 
KNBBW een nieuwe mijlpaal bereikt is. 
De digitalisering is ingezet, wat in de huidige maatschappij nodig is. 
We zijn ons er van bewust dat deze nieuwe Schuttersgids voor heel wat mensen een 
aanpassing zal zijn. 
Toch zijn we er van overtuigd dat dit met de nodige begeleiding geen onoverkoombare 
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We 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 

Opgelet: voor het werkjaar 2020 worden maximaal dertig clubs toegelaten! 

Zie hieronder de 24 schuttersmaatschappijen die in 2019 hebben deelgenomen en daarvoor 
zullen beloond worden: 

  

Dudzele Eendracht maakt Macht 

Staden Sint-Sebastiaan 

Gent de Ware Vrienden van Sint-Sebastiaan 

Heist aan Zee Duinengalm 

Beselare Sint-Sebastiaan 

Woesten Sint-Sebastiaan 

Eernegem Sint-Sebastiaan 

Roeselare Sint-Sebastiaan 

Boezinge Sint-Joris 

Nieuwpoort Sint-Sebastiaan 

Merendree Willem Tell   

Bissegem Sint-Sebastiaan 

Ieper Willem Tell 

Londerzeel Schuttersvrienden 

Kluisbergen de Vrije Schutters 

Lendelede Sint-Sebastiaan 

Overmere Sint-Sebastiaan 

Harelbeke Sint-Sebastiaan 

Wintam Sint-Sebastiaan 

Deinze Sint-Sebastiaan 

Aalst – Park 

Nevele Sint-Sebastiaan 

Kampenhout Concordia 

Wingene Sint-Joris 

  

Prettige  eindejaarsfeesten en een gezond en gelukkig 2020. 

Namens de Nationale Jeugdraad 

KNBBWKNBBW
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Jeugd 
De jeugd is de toekomst. 

 

Velen nemen die slogan in de mond. VlaS en de KNBBW geeft diegenen, die de daad bij het 
woord voegen, een duwtje in de rug. 

2020 wordt het tweede werkjaar van het  jeugdsportfonds, dat jaarlijks gespijsd wordt vanuit 
de VlaS- en KNBBW-kas.  

Onder de naam jeugd+ zullen we terug tienduizend euro verdelen onder de clubs die samen 
met ons aan dit project werken. 

De KNBBW heeft beslist om ook in 2020 drieduizend euro te voorzien in dit fonds voor haar 
staande wip clubs. 

Hoe actiever en kwaliteitsvoller de jeugdwerking van jouw club, hoe meer steun je club 
ontvangt.  

  

Heeft jouw club interesse in dit project?  Stuur vlug een mail naar info@vlas.be  

Dan ontvang je weldra meer informatie met de mogelijkheid om in te schrijven. 
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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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Prettige  eindejaarsfeesten en een gezond en gelukkig 2020. 

Namens de Nationale Jeugdraad 




