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                               TEN GELEIDE

                             

2014 een bijzonder innovatief en succesvol schuttersjaar.

Beste schuttersvrienden,

Het feestgedruis van de eindejaarsfeesten is  al een tijdje voorbij en maken ons op voor 
de  effectieve  start  van  een  bijzonder  innovatief  en  mogelijk  succesvol  sport-  en 
schuttersjaar 2014.
Hopelijk worden alle goede voornemens  en sportieve verwachtingen werkelijkheid.

Het grote werk van de club-, sectorsecretarissen  zit er erop en het stemt mij vreugdevol 
met de vaststelling dat we stand houden i.v.m. de ledenaantallen. Mijn bijzondere dank 
en respect gaat uit naar de besturen van onze clubs en vooral naar de onbaatzuchtige 
inzet van de federale Secretaris-generaal: Rita Audenaert, welke reeds jaren de leden- 
en  wedstrijdadministratie  met  heel  veel  inzet  succesvol  tot  een goed einde weet  te 
brengen . Hartelijk dank en proficiat !

Het federaal technisch comité onder de deskundige leiding van Remi De Brauwer heeft 
zeer belangrijke beslissingen genomen i.v.m. de wedstrijdorganisatie van alle federale 
en  internationale  wedstrijden  en  kampioenschappen;  deze zijn  niet  alleen  innovatief 
maar tevens  noodzakelijk om onze boogsport:  het schieten op de liggende wip,  nog 
veiliger  en  attractiever  te  maken  voor  de  deelnemers,  toeschouwers  en  pers.  We 
rekenen  op  de  positieve  steun  en  medewerking  van  alle  geledingen  van  onze 
sportfederatie.
Wij  leden  van  het  bestuur  zullen  alles  in  het  werk  stellen  om  van  alle  geplande 
organisaties een onvergetelijk gebeuren te maken.

Met deze nodig ik alle leden  Vlaamse en Belgische liggende wipschutters uit goede 
gastheren te zijn en zoveel mogelijk deel te nemen aan de georganiseerde wedstrijden 
en kampioenschappen. Een bijzondere oproep naar onze jeugd en ouders :  neem in 
grote getale deel want kampioen kan men alleen worden als men ook deelneemt. 
Onze sport zal er wel bij varen !

Alle  inrichters  met  hun  vaste  en  /  of  occasionele  medewerkers  wens  ik  reeds  op 
voorhand van harte  te  danken voor  hun belangloze inzet  en hoop met  hen op een 
succesvolle organisatie.

Uw Voorzitter,
Eric WITTEVRONGEL

De enige manier om de grenzen van wat mogelijk is te leren kennen
is deze te overschrijden en het onmogelijke mogelijk te maken.
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  GOED OM WETEN !
Wijzigingen VBFlw Sportreglement

                                                     
                    

SPORT is een middel  
zolang het  een doel mag blijven !  
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Mededelingen van het Federaal Technisch Comité 

Wijzigingen VBFlw Sportreglement 
                                             

 Alle  individuele reeksen schieten met 12 schutters per wip waarvan: 
     1 schutter links en 1 schutter rechts = is 6 reeksen. 
 Uitgezonderd: Koningen(ginnen) en Hoge Vogels.
 Er wordt op tijd geschoten.

Voor alle categorieën geldt:
 Pijl in de wip: blijft liggen tot er pijlen worden gehaald. 
 Losse vogel blijft los: tijdens het invullen worden de losse vogels wel vastgezet.
 (uitgezonderd Koning(in))
 Deelnemers die slecht ter been zijn, kunnen zich laten bijstaan om hun pijlen aan te geven 

en / of  in hun plaats pijlen te halen.
 Dubbel, of meer, geschoten vogels tellen maar voor 1 punt.
 Bij materiaal pech heeft de schutter tijd tot 10 min, na het einde van zijn reeks, de
 kans zijn schot(en) in te halen op zijn wip, onder toezicht van  hoofdscheidsrechter.
 Wanneer er  op tijd wordt geschoten vervalt de sanctie op afspannen.
 Toeschouwers blijven achter de wachtlijn.
 De wedstrijdorganisatie beslist, ten allen tijde, over onvoorziene gevallen.

Koningen / Koninginnen.
 Geen proefschot
 Op 21 wippen met 4 schutters(sters) per wip. 
 (10 schot 8u00 + 10 schot om 13u00) = 20 schot.
 1 pijl per beurt.
 Op tijd schieten. 40” schieten en 40” pijlen halen en vogel terugzetten.

Bij gelijke stand: 
 kampen over 3 ronden, daarna elke ronde af op de hoofdvogel, 40” per schot.

Hoge Vogels Heren – Dames
• Geen proefschot.
• Aanschieten: Elke schutter schiet per beurt 3 pijlen. (2' schieten + 1' pijlen halen)
• 's Morgens: 3 ronden (9 pijlen), 's Namiddags: 4 ronden (12 pijlen) = 21 schot.
• Op alle wippen samen pijlen halen na elk ronde. 
• Vogels worden terug geplaatst door de scheidsrechter of administratieve medewerker. 
     (vogels klaarhouden)
• Maximum van 49 punten.
• Hoofdvogel = 3 punten  –  zijvogels = 2 punten.
• Verplichte volgorde: 1) hoofdvogel, 2) naar keuze zijvogel links of rechts, 3) na het

schieten van het volledig spel wordt de cyclus in dezelfde volgorde herbegonnen.
Bij gelijke stand:  

• kampen over 3 ronden op de hoofdvogel, daarna elke ronde af.
• 1 pijl per beurt, 40” per schot.
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Mededelingen van het Federaal Technisch Comité 

Wijzigingen VBFlw Sportreglement 
                                             

Federale Kampioenschappen. 
WEDSTRIJDSCHEMA’S  
Individueel

Heren A  t /m  E, Dames A  t /m  E 
 Geen proefschot.
 Elke schutter schiet per beurt 3 pijlen.
 Op tijd schieten = (2' schieten + 1' pijlen halen + wip vullen)
 's Morgens: 3 ronden (9 pijlen), 's Namiddags: 4 ronden (12 pijlen) = 21 schot
 Op alle wippen samen pijlen halen.
 Men schiet met 12 schutters per wip, waarvan 1 schutter links en 1 schutter rechts staat = 

is 6 reeksen. 
 Heren links en Dames rechts. Ook als ze alleen aan de schietlijn staan dient dit te 

worden gerespecteerd. 
 2 sectoren per wip.
 Onderste en bovenste moervogel en hoofdvogel worden niet geplaatst.
 Panaches vervangen door kleine (gewone) vogels.
 Losse vogel blijft los, tot er gevuld wordt. 
 Vogel die valt aan de verkeerde kant telt niet.

Bij gelijke stand:
 kampen over 3 ronden, 5 af 5 bij, daarna elke ronde af. 

 1 pijl per beurt, 40” per schot.

Zonder Vizier – Blankboog
 Geen proefschot.
 Bij BB en ZV staan 2 sectoren samen op de wip = max 12 schutters = 6 reeksen
 Links   staat Blankboog en Rechts staat Zonder Vizier.
 Onderste en bovenste moervogel en hoofdvogel worden niet geplaatst.
 Panaches vervangen door kleine (gewone) vogels.
 Losse vogel blijft los, tot er gevuld wordt.
 Alles is 1 punt. 
 Vogel die valt aan de verkeerde kant telt niet.
 Elke schutter schiet per beurt 3 pijlen. (2' schieten + 1' pijlen halen)
 Op alle wippen samen pijlen halen.
 's Morgens: 3 ronden (9 pijlen).
 's Namiddags: 4 ronden (12 pijlen) totaal = 21 schot

Bij gelijke stand:     
 kampen over 3 ronden, 5 af 5 bij, daarna elke ronde af.  

 1 pijl per beurt, 40” per schot.

Wijzigingen aan het wedstrijdschema blijven voorbehouden, en zullen bij deze 
vooraf worden medegedeeld aan alle sectorbesturen bij de verspreiding van het 

definitieve programma.
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Mededelingen van het Federaal Technisch Comité 

Wijzigingen VBFlw Sportreglement 
                                             

Federale Kampioenschappen. 
WEDSTRIJDSCHEMA’S  
Individueel

Organisatie afkampingen.
Indien het nodig mocht blijken, en rekening houdend met het uurschema, zullen  alle  
individuele categorieën hun afkamping doen op 2, door het Technisch Directie Comité, 
voorziene wippen. 
Bij de afkampingen wordt  GEEN proefschot meer voorzien, niet op eigen wip en ook 
niet op de afkampingswip.

Afkamping individueel: bij de afkamping individueel dient er per reeks, steeds gestart 
te worden op een volle wip. 

OPMERKING !!
De deelnemers dienen: bij alle individuele categorieën, over minimum VIER pijlen aan 
de SCHIETLIJN te beschikken. De scheidsrechter / wip verantwoordelijke dient de 
verplichting op te leggen om deze daadwerkelijk te gebruiken.

Wijzigingen aan het wedstrijdschema blijven voorbehouden, en zullen bij deze 
vooraf worden medegedeeld aan alle sectorbesturen bij de verspreiding van het 

definitieve programma.
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Mededelingen van het Federaal Technisch Comité

Wijzigingen VBFlw Sportreglement
                                             

Federale Kampioenschappen. 
WEDSTRIJDSCHEMA’S  
PLOEGEN

Per ploeg

Samenstelling van de ploeg: De ploeg dient te bestaan uit 6 leden + 3 reserves, jeugdleden 
mogen aantreden in de ploegen vanaf de categorie Kadet. (Vanaf2012) De samenstelling van 
de ploegen is identiek voor het Provinciaal en het Nationaal kampioenschap. (d.w.z. dezelfde 9 
deelnemers)

 Per ploeg wordt geschoten op 1 wip.
 De wedstrijd  verloopt over  2 x 10  ronden naar  2 x 500 punten. 
 De punten van beide reeksen worden samengeteld = tot.1000ptn.
 Proefschot: Géén.
 Maximum resultaat  per  reeks is  500 ptn,  niet  geschoten pijlen kunnen niet  worden 

overgedragen naar de volgende reeks.
 Elke schutter schiet met 2 pijlen. (1 pijl per beurt)
 2 ronden schieten, dan gezamelijk pijlen halen.
 5 ronden van 7min. + 1min. pijlen halen
 Ronde is 6 min. groen, 1 min. oranje en 1 min. rood
 Tijdens rood licht mag NIET geschoten worden, punten  tijdens rood vervallen.
 De pijlen dienen geraapt te worden door een pijlraper, al dan niet deelnemer  van de ploeg.
 De afgeschoten vogels worden niet terug op de wip geplaatst. Dubbel geschoten vogels 

tellen voor de punten volgens hun waarde.
 Puntentelling:  Top 70 ptn. –  Zij  2 x 40 pnt.–  Spel: 10 rode vogels van 20 punten + 10 

groene vogels van 10 punten + 10 witte vogels van 5 punten = Totaal 500 punten
 Bij eventueel voortijdig leegschieten van de wip wordt de ploeg die in het minste aantal 

beurten de 1000 punten heeft geschoten, als winnaar genoteerd.
 Bij gelijke stand onder de 1000-punten wordt er altijd afgekampt.
 Bij eventuele gelijke stand: wordt er afgekampt over 1 ronde, daarna elke ronde af tot er  

een winnaar gekend is. Men dient steeds na iedere ronde de wip volledig in te vullen !
 Terugplaatsen van de vogels: na controle van de uitslag dienen de vogels teruggeplaatst te  

worden door de ploegleden  na toelating en onder controle van de scheidsrechter of 
administratief medewerker. 

 Pijl in de wip blijft liggen. 
 Schutter die ongevraagd zijn pijl haalt tijdens het schieten brengt zijn eigen veiligheid in 

gevaar en zal, samen met zijn ploeg, worden uitgesloten van verdere deelname.

NIEUW
 Bij materiaal pech heeft de schutter, tot 10 min. na het einde van de reeks per ploeg, de 

kans zijn schot(en) in te halen op de overgebleven vogels.
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Mededelingen van het Federaal Technisch Comité

Wijzigingen VBFlw Sportreglement

Alle  aangesloten  leden  van  de  categorie  Miniem en Kadet  en  Junior  worden  zonder 
kwalificatie, in de schoot van de sector en / of provincie, toegelaten als deelnemer.

 MINIEMEN    ( splitsing jongens en meisjes )
 KADETTEN   ( splitsing jongens en meisjes )
 JUNIORS       ( splitsing jongens en meisjes )

Wedstrijdverloop 
Algemeen

 Uiterlijk aanwezig zijn om 9u30
 Aanvang wedstrijd om 10u00
 Gratis proefschieten op alle wippen tot 9u45
 Geen Proefschot
 De verdeling van de schutters per wip gebeurt ter plaatse.
 De wippen van de miniemen staan apart, of op 12 m. van de algemene schietlijn, of de 

veiligheid van de miniemen dient voldoende gegarandeerd te worden met 
afbakening ed. Dit alles naargelang de mogelijkheden van de zaal waar de wedstrijd 
plaatsvind.

Individuele reeksen
 Wedstrijd bestaat uit 2 of meer reeksen van 10, 15 of 20 schot, afhankelijk van het aantal 

deelnemers.
 Voor alle categorieën geldt: per ronde pijlen halen en wip vullen, ongeacht het aantal 

geschoten vogels.
 Een schutter die weigert om pijlen te halen zal onherroepelijk worden uitgesloten van 

verdere deelname.
 De schutter mag zich wel laten vervangen door iemand anders om de pijlen te halen.
 1ste ronde start nr 1 op het scoreblad en haalt de laatste op de lijst de pijlen. 
 2de  ronde start de 2de schutter en haalt de eerste de pijlen, 3de ronde begint de  3de op 

het blad en haalt de 2de pijlen, enz.
 Losse vogel blijft los staan, tot de wip gevuld wordt.
 Puntentelling: totaal van aantal geschoten PUNTEN.
 Dubbel, of meer, geschoten vogels tellen maar voor 1 punt.
 Pijl in de wip: kan worden gehaald mits stilleggen alle wippen. De scheidsrechter beslist of 

de pijl het verder schieten belemmerd of niet.

Afkampen   
Over  drie  ronden  daarna  elke  ronde  af.  GEEN  PROEFSCHOT !!!

 Beginnen  van  de  afkamping  op  een  vol  spel .
 Bijvullen  na  het  afschieten  van  de  vijfde  vogel,  dit  blijft  voortduren  tot   
     plaatsen  1- 2  en  3  bekend  zijn.
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Mededelingen van het Federaal Technisch Comité

Wijzigingen VBFlw Sportreglement

VBFlw – Jeugdkampioenschap

Jeugdploegen
 Wedstrijd start om 14u45
 GEEN proefschot
 37 punten systeem.
 Samenstellen van de ploegen gebeurt door loting onder de aanwezige deelnemers.
 Ploegen schieten gezamelijk en op alle wippen gaat men gezamelijk pijlen halen.
 Geen afkamping bij de ploegen, de ploeg die het eerste de meeste punten heeft wint

Prins en Prinses en Young Masters
Prinsen Miniem en Kadet

 Wedstrijd start om 16u30
 Enkel voor de categorieën Miniem en Kadet.
 Géén  splitsing  jongens  en  meisjes.
 Geen proefschot.
 Wedstrijd gaat over 5 ronden (10 pijlen).
 Miniemen en kadetten schieten  2 pijlen per beurt.
 Pijlen halen en vullen per beurt.

Afkampen:  Géén  proefschot,  beginnen  op  een  volle  wip,  over  drie  ronden,  daarna  elke  
ronde  af.  Invullen  na  het  afschieten van  de  vijfde  vogel  tot  plaatsen  1- 2  en  3  gekend  
zijn.

Young  Masters 
 Wedstrijd start om 16u30
 Enkel voor  de  categorie  juniors.  
 Géén  splitsing  jongens  en  meisjes.
 Young Masters schieten met 2 pijlen per beurt. 
 Pijlen halen en vullen per beurt.
 Geen proefschot.
 Wedstrijd gaat over 5 ronden (10 pijlen),
 Indien de hoofdvogel moet worden teruggezet worden de andere wippen stilgelegd.

Verloop  Wedstrijd:
 Twee  schot  naar  onderste  lat
 Twee  schot  naar  middelste  lat
 Twee  schot  naar  bovenste  lat
 Twee  schot  naar  de  zijvogels
 Twee  schot  naar  de  hoofdvogel

Naar  maximum  van  tien (10)  punten.  
Lat  per  lat  wordt  gezet (eerst onderlat,  dan middenlat  enz.).
Invullen  na  elke  schutter  met  uitzondering  van  de  hoofdvogel  (af  terug  op)

Afkampen  Young  Masters
Zoals  bij  de  categorie “juniors”,  starten  op  een  volle  wip over  drie  ronden  daarna  elke  
ronde  af.  Invullen  telkens  er  vijf  vogels  afgeschoten  zijn  tot  de  plaatsen  1- 2  en  3  
gekend  zijn.
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Mededelingen van het Federaal Technisch Comité

Wijzigingen VBFlw Sportreglement

Categorie wordt bepaald volgens de leeftijd op 1 januari van het lopend werkjaar !!

Leeftijdscategorieën Leeftijd
2014 

geboortejaar
2015 

geboortejaar
2016 

geboortejaar

van t / m van t / m van t / m van t / m

MIN Miniemen H & D 7 10 2003 2006 2004 2007 2005 2008

KAD Kadetten H & D 11 13 2000 2002 2001 2003 2002 2004

JUN Juniors H & D 14 17 1996 1999 1997 2000 2000 2001

HA Heren A H
18 35 1978 1995 1979 1996 1980 1997

DA Dames A D

HB Heren B H
36 45 1968 1977 1969 1978 1970 1979

DB Dames B D

HC Heren C H
46 55 1958 1967 1959 1968 1960 1969

DC Dames C D

HD Heren D H
56 65 1948 1957 1949 1958 1950 1959

DD Dames D D

HE Heren E H
66 …. …. 1947 …. 1948 …. 1949

DE Dames E D

PRM Prinsen Miniem H & D 7 10 2003 2006 2004 2007 2005 2008

PRK Prinsen Kadet H & D 11 13 2000 2002 2001 2003 2002 2004

KO Koning H
14 …. 1999 2000 2001

KON Koningin D

HVH Hoge Vogels Heren H
18 …. 1995 1996 1997

HVD Hoge Vogels Dames D

ZV Zonder Vizier H & D
18 …. 1995 1996 1997

BLB Blankboog H & D
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Mededelingen van het Federaal Technisch Comité

Wijzigingen VBFlw Sportreglement
BNFLW / VBFlw Bekerwedstrijden
1. VBFlw Beker van Vlaanderen  “Individueel” 
2. Beker Zonder Vizier en Blankboog.
Optionele datum: 2de weekend van mei.

Deelnemingsvoorwaarden
Elke  handboogschutter  mag,  indien  hij  aangesloten  is  bij  een  club  of  vereniging,  lid  van  de 
BNFLW/VBFlw  en  in  het  bezit  van  een  geldige  lidkaart,  slechts  éénmaal  deelnemen  aan  een 
wedstrijd onder de clubnaam waar hij regelmatig bij aantreedt.

Startgeld
Cat : Dames -  Heren  -  Juniors                             12,00 € 

Jeugd: Miniemen & Kadetten 5,00 €       proefschieten inbegrepen.
Open categorie: Schieten zonder vizier: idem.

Deelnemersaantal
Het deelnemersaantal is onbeperkt.
De  inschrijvingen  dienen  samen  met  het  verschuldigde  startgeld(en)  ten  laatste  4  weken voor  de 
geplande wedstrijd ter beschikking zijn van het administratief secretariaat.
Er worden géén nameldingen aanvaard !

Wedstrijdverloop
Deze wedstrijden dienen wat betreft het gebruikte materiaal en uitrusting te verlopen volgens de 
schietreglementen BNFLW / VBFlw.
Doorlopende controle gebeurt door het  Technisch Directiecomité en de scheidsrechters.
Eventuele misbruiken zullen onmiddellijke uitsluiting tot gevolg hebben.

Het is de schutters tijdens iedere wedstrijd niet toegestaan:
1.  het plaatsen van glazen of flesjes op de tafel van de wipverantwoordelijke.
2.  hun boog voor de schietlijn te plaatsen.
Opm. uitzondering van de dienstdoende scheidsrechter / wipcommissaris.

Wedstrijdschema
 Proefschieten: toegelaten tot ¼ uur voor de wedstrijd. 
 Geen proefschot meer voor aanvang van de wedstrijd.
 Aanvang van de wedstrijd: de wedstrijd gaat van start om 9u00.
 Elke deelnemer krijgt 24 beurten. (12 VM en 12 NM)
 Men schiet op de kleuren van het 500 puntensysteem (rood – groen – en witte vogels met  

blok nr. 3 )
 Men  schiet  op  nummer  met  maximum  26  schutters  per  wip.  Uitzondering  de 

scheidsrechters / wipcommissarissen schieten hun schot op hun wip. 
 Per beurt kan men maar één (1) punt schieten ongeacht hoeveel of welke vogels men 

schiet.
 Dubbel of meerdubbele geschoten vogels tellen 1 maal voor de geldwaarde.
 Berekening geldwaarde = inleg / geschoten vogels
 Los / platgeschoten vogels: Losse vogel blijft los.
 Als miniemen schieten, liggen andere wippen stil.
 Schietafstand voor de categorie miniemen = altijd verplicht  op 12 meter.
 Iedere  schutter  dient  onmiddellijk  bij  elk  raak  schot  na  te  zien  of  zijn  (haar)  punt  is 

genoteerd. Achteraf is geen verhaal mogelijk. 
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Mededelingen van het Federaal Technisch Comité

Wijzigingen VBFlw Sportreglement
BNFLW / VBFlw Bekerwedstrijden

 Pijl in de wip: kan worden gehaald mits stilleggen alle wippen. De scheidsrechter beslist of 
de pijl het verder schieten belemmerd of niet.

 De  schutter  die  ongevraagd zijn  pijl   haalt,   brengt  zijn  veiligheid  in  gevaar  en  wordt 
automatisch van verdere deelname geschorst.

 Bijvullen geldig voor alle categorieën:   per ronde de wip volledig vullen, ongeacht hoeveel 
vogels eraf zijn. 

 Tijdens het bijvullen van de vogels dient men er op toe te zien dat  alle vogels terug vast 
staan! 

 Verloop van de ronden en het ophalen van de pijlen:   1ste ronde start nr 1 op het scoreblad 
en haalt de laatste op de lijst de pijlen. 2de ronde start de 2de schutter en haalt nr. 1 (die dan  
laatst schiet) de pijlen, 3de ronde begint de 3de op het blad en haalt de 2de pijlen enz.. 

 Bij weigering om pijlen te halen, wordt deze onmiddellijk uitgesloten tot verdere deelname.
 De schutter mag zich wel laten vervangen door iemand anders om de pijlen te halen.
 Gelijke eindstand: Bij een eventuele gelijke eindstand zal er afgekampt worden over 3 ronden, 

daarna iedere ronde af. Zonder proefschot.
 Hier telt de regel over afspannen nog wel.
 De schutter(ster) die de meeste aantal vogels schiet in zijn (haar) categorie wint.

VlaSkampioenschap 
 Datum: 11 november.
 Proefschieten: toegelaten tot ¼ uur voor de wedstrijd. 
 Geen proefschot meer voor aanvang van de wedstrijd.
 Wedstrijd gaat van start om 14u30.
 Elke deelnemer krijgt 15 beurten.
 Men schiet op nummer met maximum 20 schutters per wip. Uitzondering de scheidsrechters / 

wip commissarissen schieten hun schot op hun wip. 
 Men schiet op vogels nr. 3
 Berekening geldwaarde = inleg / geschoten vogels
 Dubbel of meer geschoten vogels is 1 punt = 1x geldwaarde.
 De schutter dient na elk raak schot de notering van zijn punt te controleren. Later kan hierop 

geen verhaal meer worden aangetekend.
 Als een miniem schiet worden de wippen stilgelegd.
 Losse vogel blijft los staan tot de wip gevuld wordt.
 Pijl in de wip: kan worden gehaald mits stilleggen alle wippen. De scheidsrechter beslist of de 

pijl het verder schieten belemmerd of niet.
 De schutter die ongevraagd zijn pijl toch haalt, brengt de veiligheid in gevaar en wordt 

automatisch van verdere deelname geschorst.
 Invullen van de vogels: na elke ronde, ongeacht het aantal afgeschoten vogels.
 1ste ronde start nr 1 op het scoreblad en haalt de laatste op de lijst de pijlen. 
 2de  ronde start de 2de schutter en haalt de eerste de pijlen, 3de ronde begint de
 3de op het blad en haalt de 2de pijlen, enz.
 Zodoende kan iedereen eens op een volle wip beginnen.
 eventuele afkampingen gebeuren over 3 ronden, daarna elke ronde af. (geen proefschot)
 Een schutter die weigert om pijlen te halen zal onherroepelijk worden uitgesloten van  verdere 

deelname.De schutter mag zich wel laten vervangen door iemand anders om de pijlen te 
halen.

 Hier telt de regel over afspannen nog wel. (niet op tijd)
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Beker van Vlaanderen  
  “Zonder Vizier / Blankboog “ 2014  

                      Handboogschieten Liggende Wip  
Zaterdag 10 mei 2014  

PLAATS:  Ontmoetingscentrum Top Hat, Dwarslaan 9, 2050 Antwerpen

TOEGELATEN DEELNEMERS:  alle schutters vanaf  de leeftijd van 7 jaar. (1 jan. 2014)

INSCHRIJVING: Deze kan gebeuren, via uw sector secretariaat Of  individueel, per e-mail:  
adm.secretariaat@vbflw.be. De inschrijving is pas geldig na betaling van het startgeld. 
Rek. nr.: BE 93 4679 2162 4167  BIC: KREDBEBB – VBFlw met de vermelding: 
Beker van Vlaanderen 'Zonder Vizier - Blankboog 2014' + naam sector/ club + categorie. 
Uiterste datum: 1 mei .

STARTGELDEN:
Cat : Dames  -  Heren  -  Juniors                             12,00 €    proefschieten inbegrepen.

Jeugd: Miniemen & Kadetten  5,00 €       

UURREGELING:  - Proefschieten: toegelaten tot ¼ uur voor de wedstrijd. 
                             - Begin van de wedstrijd / kampioenschap: stipt om 09:00 u.

WEDSTRIJDVERLOOP / SCHEMA:
 Elke deelnemer krijgt  24 beurten  (12 voormiddag + 12 namiddag)
 Men schiet op vogels met blok nr.3 (kampioenblok)
 Men schiet per nummer en onder de reglementen van de V.B.F.l.w.
 Berekening geldwaarde = inleg / geschoten vogels
 Per beurt kan men maar één (1) punt schieten ongeacht hoeveel of welke vogels men schiet.
 Dubbel of meer dubbele geschoten vogels tellen 1 maal voor de geldwaarde.
 Berekening geldwaarde = inleg / geschoten vogels
 Los / platgeschoten vogels: Losse vogel blijft los. 
 Bijvullen geldig voor alle categorieën: per ronde de wip volledig vullen,  ongeacht  hoeveel 

vogels eraf zijn. 
 Tijdens het bijvullen van de vogels dient men er op toe te zien dat alle vogels terug vast staan! 

Verloop van de ronden en het ophalen van de pijlen 
 1ste ronde start nr 1 op het scoreblad en haalt de laatste op de lijst de pijlen. 2de ronde start de 

2de schutter en haalt nr. 1 (die dan laatst schiet) de pijlen, 3de ronde begint de 3de op het blad  
en haalt de 2de pijlen enz.. 

 Bij weigering om pijlen te halen, wordt deze onmiddellijk uitgesloten tot verdere deelname.
 De schutter mag zich wel laten vervangen door iemand anders om de pijlen te halen.
 Gelijke eindstand: Bij een eventuele gelijke eindstand zal er afgekampt worden over 3 ronden,  

daarna iedere ronde af. Zonder proefschot.
 Hier telt de regel over afspannen nog wel.
 De schutter(ster) die de meeste aantal vogels schiet in zijn (haar) categorie wint.  

PRIJZENNOTA
Medailles geschonken door de inrichtende VBFlw Sector.
Eretrofee door de EULW / BNFLW / VBFlw voorzitter E. WITTEVRONGEL
Ereprijzen geschonken  door  de inrichters.
Cat. Miniem (geb. 2003 tot 2006):  plaats 1 / 2 / 3 medaille + verrassing
Cat. Kadet   (geb. 2000 tot 2002):  plaats 1 / 2 / 3 medaille + verrassing
Cat. Junior  (geb. 1996 tot 1999):  plaats 1 / 2 / 3 medaille + verrassing
Cat. Dames EN Heren geboren in 1959 en later - per cat.: 1 / 2 / 3 medaille + puntengeld
Cat. Dames EN Heren geboren in 1958 en vroeger - per cat.: 1 / 2 / 3 medaille + puntengeld
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Beker van Vlaanderen  
  “Zonder Vizier / Blankboog & Individueel” 2014  
                      Handboogschieten Liggende Wip  

          

INSCHRIJVINGSFORMULIER
(*) Plaats een X  juiste vakje

Lidnr. Naam -  Voornaam Sector Clubnaam
10/5 (*)
Zonder 
Vizier

10/5(*) 
Blank-
boog

11/5(*)
Individueel 
Categorie

Geboorte
datum

Inschrijvingsgeld per wedstrijd: proefschieten inbegrepen  
                                      12,00 € per deelnemer (Veteranen / Seniors / Dames / Juniors) 
                                        5,00 € (Kadetten/Miniemen) (per deelnemer) te storten op rekening nr.: 
                                       BE93 4679 2162 4167  Vlaamse Boogsport Federatie Liggende Wip 
                                       BIC : KREDBEBB 
Contactpersoon : .................................................            Tel. nr.: ..../.......................

Formulier - individueel of per club / sector  terug te sturen naar het VBFlw Secretariaat: 
Rita Audenaert – Dweerse Kromstraat 11 – 9120 Melsele

E-mail: adm.secretariaat @vbflw.be

 Uiterste datum: 1 mei  2014, er worden geen nameldingen aanvaard.
(inschrijven = noodzakelijk !!).

BELANGRIJK BERICHT
Er worden GEEN inschrijvingen meer gedaan op de wedstrijddag !!!!
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24ste  VBFlw BEKER VAN BELGIË / VLAANDEREN 
 ‘Individueel’    Boogschieten  “Liggende Wip” 

Zondag 11 mei 2014
Sportzaal  TOP HAT  Dwarslaan 9, 2050 Antwerpen

Logistieke organisatie: VBFlw Provincie Antwerpen 
Wedstrijdreglement:
Alleen schutters aangesloten bij de VBFlw,  en geldig zijn ingeschreven, worden toegelaten tot 
de wedstrijd.
Wedstrijdverloop

Deze  wedstrijden  dienen  wat  betreft  het  gebruikte  materiaal  en  uitrusting  te  verlopen  volgens  de 
schietreglementen BNFLW / VBFlw.
Doorlopende controle gebeurt door het  Technisch Directiecomité en de scheidsrechters.
Eventuele misbruiken zullen onmiddellijke uitsluiting tot gevolg hebben.

1. Proefschieten: toegelaten tot ¼ uur voor de wedstrijd. 
2. Geen proefschot meer voor aanvang van de wedstrijd.
3. Aanvang van de wedstrijd: de wedstrijd gaat van start om 9u00.
4. Elke deelnemer krijgt 24 beurten. (12 VM en 12 NM)
5. Men schiet op de kleuren van het 500 puntensysteem (rood - groen -en witte vogels met blok nr. 3)
6. Men schiet op nummer met maximum 26 schutters per wip. Uitzondering de scheidsrechters / 

wipcommissarissen schieten hun schot op hun wip. 
7. Per beurt kan men maar één (1) punt schieten ongeacht hoeveel of welke vogels men schiet.
8. Dubbel of meerdubbele geschoten vogels tellen 1 maal voor de geldwaarde.
9. Berekening geldwaarde = inleg / geschoten vogels

10. Los / platgeschoten vogels: Losse vogel blijft los.
11. Als miniemen schieten, liggen andere wippen stil.
12. Schietafstand voor de categorie miniemen = altijd verplicht  op 12 meter.
13. Iedere schutter dient onmiddellijk bij elk raak schot na te zien of zijn (haar) punt is genoteerd. 

Achteraf is geen verhaal mogelijk. 
14. Hier telt de regel over afspannen nog wel.
15. De schutter(ster) die de meeste aantal vogels schiet in zijn (haar) categorie wint.

Gelijke eindstand 
Bij een eventuele gelijke eindstand zal er afgekampt worden over 3 ronden, daarna  iedere ronde af. 
Zonder proefschot. 

Elke betwisting wordt ter plaatse geregeld  door de leden van het Technisch Directie – 
en / of  organisatiecomité.

STARTGELDEN:
Cat: Dames  -  Heren  –                        12,00 €    proefschieten inbegrepen.

Jeugd: Miniemen & Kadetten           5,00 €         

Rek. nr.: BE 93 4679 2162 4167   BIC: KREDBEBB – VBFlw met de vermelding: 
Beker van Vlaanderen  2014' + naam sector / club + categorie. 
Uiterste datum: 1 mei, er worden geen nameldingen aanvaard.

Prijzen: 11  ereprijzen  H / D / Jun. (beker) + 25,00 €.  
              + 2 ereprijzen Min./ Kad. + 15,00   € 
              + berekend puntengeld. 

                                            Wijzigingen blijven voorbehouden !!!
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Federaal Belgisch / Vlaams  “Jeugd”kampioenschap het 
Prinsen “Miniemen & Kadetten”

“Young Masters”
Zaterdag 17 mei 2014

Logistieke organisatie: sector ANT
Locatie:Ontmoetingscentrum “Top Hat”,  Dwarslaan 9, 2050 Antwerpen

Toegelaten deelnemers 
Alle  aangesloten  leden  van  de  categorie  Miniem en  Kadet  en  Junior  worden 
zonder kwalificatie in de schoot van de sector en /  of provincie toegelaten als 
deelnemer.

 MINIEMEN    (splitsing jongens en meisjes)
 KADETTEN   (splitsing jongens en meisjes)
 JUNIORS      (splitsing jongens en meisjes)

Administratie: via Administratief secretariaat - verplichte voorinschrijving !!!
Startgelden: geen 

 Uiterlijk aanwezig zijn om 9u30
 Aanvang wedstrijd om 10u00
 Gratis proefschieten op alle wippen tot 9u45
 Geen Proefschot

Prijsuitreiking: ca. 18 u.30  

Wedstrijdschema 
1.  Kampioenschap ‘Individueel’ 

 Wedstrijd bestaat uit 2 of meer reeksen van 10, 15 of 20 schot, afhankelijk 
van het aantal deelnemers.

 Puntentelling:  totaal van aantal geschoten PUNTEN.
 Afkamping: over 3 ronden, daarna elke ronde af.

2. Ploegen ranking (samenstelling van de ploegen: door loting) 14u45
3. Prinsenschieten (cat. miniemen en kadetten) 16u30
4. Young masters (cat. juniors)  16u30

    Wijzigingen blijven voorbehouden !!!

De ouders, familieleden, vrienden en vriendinnetjes
zijn, als supporters, van harte welkom !
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Federaal “Jeugd” Kampioenschap  
                   Handboogschieten Liggende Wip  

17 mei 2014   

INSCHRIJVINGSFORMULIER

NAAM - VOORNAAM CAT. SECT. CLUBNAAM
GEBOORTEDATUM

Lidnummer  (*)
 

Contactpersoon : .................................................            Tel. nr.: ..../.......................
Handtekening:

Formulier - individueel of per club  terug te sturen naar het VBFlw Secretariaat : 
Rita Audenaert – Dweerse Kromstraat 11 – 9120 Melsele

E-mail: adm.secretariaat @vbflw.be
met de vermelding “Jeugdkampioenschap 2014'   

 Uiterste datum: 10 mei  2014, er worden geen nameldingen aanvaard.
Deelname gratis ( maar inschrijven = noodzakelijk !!).

BELANGRIJK BERICHT
Er worden GEEN inschrijvingen meer gedaan op de wedstrijddag !!!!

                                    

De Liggende Wipschutter 2014 - 1                                                                                              17 



 
 

Hebt U ook een leuke foto ?                             Stuur deze naar  de redactie ! 
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12de RANKING KAMPIOENSCHAP  BEVEREN-WAAS
Zondag 22 juni 2014 om 9u00

Toegelaten deelnemers: Leden van de BNFLW / VBFlw
Inleg: 18,00 €  (animatie inbegrepen)

Nieuw wedstrijdschema:
60 schot gegarandeerd
Verplicht met 3 pijlen schieten
Alle reeksen starten gelijk, max. 8 reeksen = max. 16 personen op 1 wip.

Loting A of B kant blijft behouden.

Met 2 tegelijk schieten, elk aan zijn kant, blijft behouden.
Berekend op 64 mannen                                Berekend op 24 Dames 
1ste plaats: 60,00 € + trofee+Medaille  1ste plaats: 40,00 € + trofee+Medaille
2de plaats:  40,00 € + trofee+Medaille   2de plaats:   30,00 € + 
trofee+Medaille
3de plaats:  35,00 € + trofee+Medaille   3de plaats:   25,00 € + 
trofee+Medaille
.....                                                                          .....
4de t/m laatste plaats volgens aantal deelnemers.

Bij iedere deelnemer meer, komt er 1 plaats bij.

INSCHRIJVING: Vóór 31 mei  2014  -  Guido Maes – 0499 / 43 48 89
Onvoorziene omstandigheden en geschillen worden door de inrichters, 

ter plaatse behandeld.

7de Jeugd Ranking Kampioenschap voor Miniemen en Kadetten

Zondag 22 juni 2014 om 9u00

Inleg: 12,00 €

TOEGELATEN DEELNEMERS:  alle jeugdleden van VBFlw

Snacks te verkrijgen aan democratische prijzen.

Opgelet: Nieuwe locatie
Sporthal  Carenna te Verrebroek

Pastoor Jasparstraat 38
9130  Verrebroek
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 Promotie voor het handboogschieten!

In het Blankenbergse BLOSO- centrum vinden tijdens de paas- en zomervakantie 
verschillende sportkampen plaats. 
Een traditie die al decennialang in ere wordt gehouden.
BLOSO is in 1957 begonnen met het inrichten van sportkampen voor kinderen 
gedurende de paas- en zomervakantie.
Ook  vorig  jaar  zorgde BLOSO in  elf  Vlaamse  centra  voor  kampen tijdens  de 
school- vakanties, waarvoor  ongeveer 10.000 kinderen inschreven. 
Het zwaartepunt ligt echter vooral in de zomer. In Blankenberge nemen gemiddeld 
door  zo’n  tachtig  kinderen  per  week  deel  aan  de  “Omni”  sportkampen.  De 
deelnemers, allen tussen tien en veertien jaar oud, kiezen een hoofdsport waarin 
ze ongeveer drie  uur  per dag training krijgen.  De rest  van de dag kunnen ze 
andere sporten uitproberen. Ook ’s avonds wordt gezorgd voor leuke activiteiten.

Na het succes gedurende de paas- en zomer vakantie  2013 wordt ook dit jaar te 
Blankenberge de boogsport discipline aangeboden in combinatie met omni-sport 
van 7 t/m 11 april en van 18 t/m 22 augustus.
Een mooi initiatief, want  jongeren kunnen er genieten van deskundige begeleiding 
in het doelschieten, het schieten op de liggende wip en zeer leuke spelvormen 
worden  aan de oefen- reeksen  toegevoegd.
Inschrijven kan via de BLOSO website: www.bloso.be/sportkampen.
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Jeugdsportkamp 

Bloso-centrum
Blankenberge

Boogschieten & Omni-sport
7 t/m 11 april

18 t/m 22 aug.2014



UITNODIGING
 

ORGANISATOR: Sector Sint Niklaas / V.B.F.l.w.
Vooruit 1000,00 € + 400,00 €  geschonken door: 

het Stadsbestuur + 3 kunstwerken  " DE GOUDEN PIJL " 
geschonken door de stad Sint-Niklaas

 
BEGIN WEDSTRIJD: 15 uur.
INLEGGELD:  10,00 € (inschrijven ter plaatse)
BESCHRIJF: berekend op 100 schutters
                     (per extra schutter  meer:  3 vogels invullen van 3,00 €)
VERDELING  PER  WIP: (wedstrijd op 6 wippen)
Hoge vogels: 10,00 € - Zijvogels: 5,00 € - Spelvogels: 70 x 3,00  €

WEDSTRIJDREGLEMENT:
Men is verplicht te schieten met 2 pijlen.  Er wordt op nummer geschoten. 
Er wordt voor de 3 gouden pijlen geschoten in de eerste  ronde (= 1 schot per wip). 
Bij gelijke  stand zal er gekampt worden na de schieting (alle ronden af). 
Bij loting moet men zijn nummer  afgeven. 
Jeugdschutters: Minimum 7 jaar (geboren 2006), maximumleeftijd het jaar dat men 
15 jaar oud wordt in 2014 (geboortejaar 1999).
Alle geschillen worden door het bestuur geregeld.

ER IS ROOK en DRANKVERBOD OP DE SCHIETSTAND IN DE SPORTHAL

PRIJZEN: 
 1ste   GOUDEN PIJL: voor de winnaar categorie ‘Heren’
 2de   GOUDEN PIJL: voor de  winnares  categorie ‘Dames’.
 3de   GOUDEN PIJL: voor de winnaar categorie ‘Jeugd’

 .
Alle geschillen worden door het bestuur geregeld.

Wijzigingen blijven voorbehouden.
 

PRIJSUITREIKING: 

met een receptie op het stadhuis op 18 september 2014 om 20 u.

Info: Wilfried Van Osselaer -  Molenstraat 34 - 9112 Sinaai  (GSM.: 0475/60 76 24)
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7de  Interprovinciaal Kampioenschap “Individueel” 
  Handboogschieten Liggende Wip

3de Grote Prijs nv Autobedrijf “Vermeire”

Bredene – Gilde Schutterslokaal: St. Sebastiaan - zaterdag 12 juli 2014 
Paelsteenveld Kapelstraat 181 - 8450 Bredene

In- of outdoor (wijzigbaar naargelang de weersomstandigheden)

TOEGELATEN DEELNEMERS:  VBFlw leden - Min. 7 t/m 10 jaar * Kad.11 t/m 13 jaar * 
                                             Jun. 14 t/m 17 jaar * Vet. H & D +55 jaar * Sen. H&D 18 t/m 54 jaar.

I  NSCHRIJVING  : schriftelijk aan  Gerard Plaetinck / Anita Poppe, Bosduivenstraat 37 – 
8450 Bredene of per mail:  gerard.plaetinck@telenet.be, individueel of via de club  en 
betaling van het startgeld op Rek.nr.:  748 - 0098580 - 34 , met de vermelding “ Grote 
Prijs 2014' + naam, voornaam, sector/ club + categorie en geboortedatum.  

Uiterste datum: 30 juni 2014, er worden geen nameldingen aanvaard.

STARTGELDEN: 12,00 € cat. Veteranen, Heren, Dames, Juniors. 
                             (deelnamekosten  + animatieschieten inclusief.)
                             Cat. Jeugd (Miniemen/Cadetten) = GRATIS

UURREGELING: Begin van de wedstrijd/kampioenschap: stipt om 09 u.30.
Voormiddag schieten tot 12 u.30; middagpauze; namiddag schieten tot ca. 18 u.00

WEDSTRIJDVERLOOP / SCHEMA:
• Elke deelnemer krijgt 1 proefschot + minimum 30 beurten
• Men schiet op vogels met blok nr.3 (kampioenblok)
• Voor de berekening van de geldwaarde van de vogels deelt men de  totale som 

van de inleggelden (12,00 € deelnemer) door het aantal  geschoten vogels op het 
einde  van de wedstrijd.

• Hoog- en Zijvogels - Kleine vogels  = 1 keer geldwaarde = 1 punt
• Dubbel en meer is geldig voor de geldwaarde maar NIET voor de  punten.
• Men kan dus per beurt slechts 1 punt schieten, ongeacht hoeveel  vogels of welke 

vogel  men schiet.
• Invullen tot einde van de wedstrijd:  als er 10 (tien)  vogels af zijn. 
• Ev. afkampingen: over 1 (één) ronde.
• Men schiet per nummer en onder de reglementen van de V.B.F.l.w.
• Ophalen van de pijlen : dient te gebeuren telkens er vogels dienen bijgevuld te 

worden en dit door de deelnemer welke de laatste vogel(s) heeft afgeschoten. Bij 
weigering wordt deze onmiddellijk uitgesloten tot verdere deelname.

Wijzigingen blijven voorbehouden i.v.m. wedstrijdschema (aantal schietbeurten)
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PRIJZENNOTA: GRATIS 250,00 euro (geldprijzen + ere prijzen + prijzen in natura)

PRIJSVERDELING:
Cat. Miniemen (geb. 2003 -2006):  Plaats 1 / 2 / 3 medaille + verrassing
Cat. Kadetten (geb. 2000 -2002):   Plaats 1 / 2 / 3 medaille + verrassing
Cat. Juniors   (geb. 1996 -1999):   1e Plaats: 20 € - 2e: 15 € – 3e : 10  € + verrassing
Cat. Dames EN Heren geboren in 1959  t/m 1995 - per categorie: 

1e Plaats:  30 € - 2e:  20 e - 3e:   10 € + elk een prijs in natura
Cat. Veteranen Dames EN Heren geboren in 1958 en vroeger - per categorie: 

1e Plaats: 20 € - 2e:  15 e - 3e:  10 € + elk een prijs in natura

OPMERKING: ev. zal het te winnen geldbedrag worden herberekend naargelang het
                              aantal deelnemers per categorie( min. aantal per categorie = 10.)

Wijzigingen blijven voorbehouden !

Prijsuitreiking: omstreeks 18 u.30 in aanwezigheid van de sponsor (s) en 
Schenker(s) van de ereprijzen en de pers.  

Uitbetaling van het puntengeld : onmiddellijk na de prijsuitreiking.

HORECA : aan zeer gematigde prijzen.
Het organisatiecomité  zal  gedurende de middagpauze ( ca.12.30 – 14 uur) zorgen voor 
goede snacks. 

INLICHTINGEN & INSCHRIJVINGEN

Gerard Plaetinck / Anita Poppe: Tel. 059/32.37.30 – GSM: 0476/62.10.50  
E-mail: gerard.plaetinck@telenet.be

                              

Met steun van het n.v. Autobedrijf: ”VERMEIRE” Concessiehouder.
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   Tips voor een goed persbericht 
                             

PUBLIEK CENTRAAL

Met je sportclub in de krant of op televisie komen: het geeft je bereik nog altijd een 
flinke boost. Maar hoe overtuig je een redactie om je persbericht te plaatsen?

3 tips:
1. Wees uniek.  Zet in de verf wat jouw club, vereniging of activiteit anders maakt 
dan al die andere. Doe dat meteen in de kop en in de eerste zin. 
Zo weet de redacteur meteen dat hij of zij iets bijzonders te lezen zal krijgen.

2.  Wees  concreet.  Schrijf  niet  dat  je  activiteit  'uniek'  is,  leg  wel  uit  wat  je 
activiteit net zo uniek maakt. Bijvoorbeeld: de eerste keer dat zoiets gebeurt in 
uw regio, gemeente, provincie of in ons land ? 
Is  de grootste / beste / snelste ...... in jullie  boogsportsector ?

3. Schrijf actief. Vermijd passieve constructies, die maken de tekst te zwaar. 
Dus niet: De activiteit wordt georganiseerd door vereniging X; maar wel : 
De vereniging..., boogsportclub...., organiseert de activiteit.
Gebruik ook werkwoorden waar actie in zit, dat maakt de tekst levendig. 
Dus liever niet: Op die plaats geldt een omleiding, maar beter:  Op die plaats 
moeten auto's omrijden.

                
Nog veel meer tips krijg je tijdens de training+coaching 
“Hoe schrijf ik een overtuigend persbericht”

Info: http://publiekcentraal.wordpress.com/training-coaching/
         http://en.wordpress.com/about-these-ads/
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 “SPORTKALENDER  2014”  
Datums om te noteren in je agenda!! 

 Zondag   13    april     2014  6de  Interlandwedstrijd  Bare-bow  Slovenië

10 – 17  april  Internationaal event Slovenië

 Zaterdag   10 - 11   mei     2014  Beker Zonder Vizier / 24ste Beker van Vlaanderen
Ontmoetingscentrum Top Hat, Dwarslaan 9, 2050 Antwerpen

 Zaterdag   17   mei     2014  Jeugdkampioenschap
Ontmoetingscentrum Top Hat, Dwarslaan 9, 2050 Antwerpen

 Zondag 28 september 2014  31ste Europees Koning - 28ste Koningin 

23de Prinsenschieten
Zaal Uyttenhove – Zavel 7 – 9080  Lochristi

 Zaterdag   11 oktober 2014   42ste BNFLW  /  VBFlw Kampioenschap/ individueel

 Zondag    12  oktober 2014  42ste BNFLW / VBFlw Kampioenschap

"Clubploegen” & “Intersectoriële Beker Sectorploegen”  
Sporthal , Fortlaan 10, 2070 Zwijndrecht

 Zaterdag    18   oktober   2014   Scheidsrechterbijeenkomst
Schietstand St.Sebastiaan  Paelveld, Kapelstraat 181, 8450 Bredene

 Dinsdag   11     november   2014  12de VlaS Kampioenschap ?????
Sportzaal Carenna – Pastoor Jasparstraat 38, 9130 Verrebroek

 Zaterdag     22     november   2014  51ste VBFlw STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING
 Lokaal St. Barbara- A; Van Puymbroecklaan 13 – 9120 Melsele

Provinciale     Kampioenschappen  
 01 juni West -Vlaanderen Sporthal Lindenplein 1- 8340 Damme-Sijsele

 06 september Antwerpen Schutterslokaal Ons Huis – 2070 Burcht

 07 september Oost-Vlaanderen Zaal Uyttenhove – Zavel 7 – 9080  Lochristi

 ?? september Brabant Hageland

Officiële     erkende      kampioenschappen     &     wedstrijden  

 31 mei Beker Boortmeerbeek Sporthal - Boortmeerbeek

 15 juni 21ste Gouden Pijl Sint Niklaas – Sporthal “De Ster” 

 2 – 3 augustus Grote Prijs “De Hoef” Militair Domein - Steenbergstr.44 te Glabeek

 15 augustus 38ste Open Kamp. Vl. Brabant Sporthal Boortmeerbeek

Speciale     wedstrijden  
 26  april    3de  Bloesemkampioenschap Feesttent – Verbrandendijk – 2070 Zwijndrecht

 22  juni 12de Ranking – Sint- Barbara Sporthal Carena  Verrebroek

 06  juli 2de Vlaanderen Feest  – Voorhout Maatweg 1 – 9190 Stekene 

 12  juli 6de Interprovinciaal kamp. “individueel” St.Sebastiaan Paelveld 74 8450 Bredene.

 19-20 juli 3de Kampioenschap Breughelschutters Gavere

 26-27 juli 3de Kampioenschap Vrijbosschutters OC Den Tap  Langemark

 01-02  november Open Kamp. Team SSA – 7de Masters Kamp
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               “SPORTKALENDER   2014” 
Datums om te noteren in je agenda 

BLOSO     VTS     opleiding(en)     -   Voor  jaar    +  Najaar   2014  

 Initiator Boogschieten (Polyvalent: Doel  of  Liggende- + Staande Wip)
        te Blankenberge + Bredene (zie blz.20)
 Instructeur B boogschieten (liggende en staande wip) te Blankenberge,Bloso centrum + 

Schutterslokaal St.Sebastiaan Bredene   (startdatum = 13/09  Einddatum = 20/12)
 zie  www.bloso.be of raadpleeg BLOSO  brochure “Sportkader opleidingen”

EULW     -     BNFLW     -     VBFlw      opleiding(en)  
 zaterdag 18 oktober 2014 - Scheidsrechterbijeenkomst 

Schietstand St.Sebastiaan  Paelveld 74, Kapelstraat 8450 Bredene
 

Provinciale     Promotieactiviteiten  
VlaS  - Limburg Mikt  Bokrijk  12/08/2014 

Prov.O.Vl. - Kriebelmania Wachtebeke

VlaS  - West-Vlaanderen Vlamt Eernegem                                  08/06/2014 

VlaS  - Antwerpen Kampt Lier  18/05/2014

DAS Beurs Prov.Antwerpen: (Mechelen/Herentals ) 28-29-30 / 04 / 2014

DAS Beurs Prov.Oost-Vlaanderen:  (Expo Gent) 25-28-29 / 04 / 2014  

DAS Beurs Prov.West-Vlaanderen: (Expo Kortrijk ) 25-26-27 / 06 / 2014 

DAS Beurs Prov.Brabant: (Houtemveld Tienen) 28-29-30 / 04 / 2014

Is uw  sector- provincie- of speciale activiteit niet opgenomen in deze kalender?
 Dan heeft de redactie geen informatie ontvangen.

Datum en plaats onder voorbehoud.
 Uitnodigingen worden verstuurd door de organisatoren!

Andere belangrijke data 

12-13 april Sectorkampioenschap   BLO 

Sectorkampioenschap   STE

23 februari 2014 Sectorkampioenschap   OUD

23 maart 2014 Sectorkampioenschap   BEV

Sectorkampioenschap   DDS

29-30 maart 2014 Sectorkampioenschap  TIE 

12-13 april Sectorkampioenschap   KAM 

23 maart & 6 april Sectorkampioenschap   KOM 

Sectorkampioenschap   ANT

Sectorkampioenschap   GEN

Sectorkampioenschap   BRU

Sectorkampioenschap   SNI

Sectorkampioenschap   KEM

Sectorkampioenschap   HAG
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  Informatiemarkt 
www.vlaanderen.be/sport
Binnen het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media wil de afdeling Sport en 
Jeugd  proactief  het  sportbeleid  deskundig  en  klantvriendelijk  ontwikkelen, 
handhaven,  evalueren en bijsturen  om zo veel  mogelijk  mensen ertoe  aan te 
zetten,  of  de kans te geven om op kwalitatieve,  regelmatige en een gezonde 
manier te sporten.
Dit gebeurt ondermeer door trends en tendensen tijdig te onderkennen en daarop 
in te spelen via experimentele projecten of proeftuinen. Beleidsrelevant onderzoek 
wordt mogelijk gemaakt en ontsloten. 
Eén van de opdrachten is om de sporter op een medisch verantwoorde wijze aan 
sport  te  laten  doen.  Dit  gebeurt  bijvoorbeeld  door  het  organiseren  van 
dopingcontroles  en  het  uitvoerig  informeren  over  dopingpreventie  en  gezond 
sporten via twee websites:

www.gezondsporten.be 
geeft  objectieve  informatie  rond  sportmedische  geschiktheid,  training, 
sportvoeding,  blessurepreventie,  eerste  hulp  bij  sportongevallen  (EHBSO)  en 
andere informatie rond sport en gezondheid.

www.dopinglijn.be 
informeert  sporters,  begeleiders  en  sportclubs  over  de  dopingbestrijding  en  - 
preventie in Vlaanderen: hoe verloopt een dopingcontrole, welke geneesmiddelen 
bevatten verboden stoffen, wat is de procedure als iemand positief test, wat moet 
als  de  dokter  me  en  geneesmiddel  met  hierin  een  verboden  stof  voorschrijft,  
enzovoort.

Bovendien wil de Vlaamse overheid de ethiek en integriteit in de sport stimuleren. 
De erkende sportfederaties in Vlaanderen werken daarom acties uit rond één van 
de volgende zes thema's:  rechten van het  kind in  de sport,  inclusie,  fair-play, 
integriteit en solidariteit. Meer info:
www.ethischsporten.be
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Met droefheid moesten wij afscheid nemen van

De  heer Maurits Vandenbussche
  weduwnaar van Gilberta Van Roeyen

geboren  te  Melsele  op  26 januari 1930 en
is  overleden te Sint-Niklaas op  11 januari  2014

Lid van de boogschuttersclub: Sint Barbara Melsele

Mevr. Ann Tytgat
echtgenote van de heer Gerard Jacobs

geboren  te  Brugge  op 2 juli 1965
en is  van ons heengegaan

 op  24 januari 2014 te Brugge

Lid van de boogschuttersclub: De Vikings

De heer Marnix Vanfleteren
echtgenoot van Marie-Thérèse Lambert

geboren  te  Kortrijk  op  5 april 1954  en
is  overleden te Lauwe op  15 januari  2014

Oud-Voorzitter van de club: De Grensschutters
Oud-Secretaris van de VBFlw sector Tielt-Roeselare

De  heer August Smet
   Echtgenoot van  Jeannine Keppen

  
geboren  te  Hamme  op  17 december 1937 en

is  overleden in het AZ Nikolaas op  15 oktober  2013

Lid van de Schuttersmaatschappij: Kettermuitvrienden
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V.B.F.l.w. Contact 

Voorzitter
Eric WITTEVRONGEL
Ontmijnersstraat 15
8370     -     BLANKENBERGE  
Tel. 050/41.65.97 - GSM 0473/53.78.50
E-mail: ericwittevrongel@skynet.be
                   of:        vbflw@skynet.be

Algemeen Secretariaat
Secretaris-generaal
AUDENAERT Rita
Dweerse Kromstraat 11
9120     -     MELSELE     
Tel.  03/775.06.22 - GSM 0477/72.52.03 
E-mail: adm.secretariaat@vbflw.be
               of:          rita.a@telenet.be

 
P.P.R. Secretariaat
Onder-Voorzitter
Guido MAES
Frambozenlaan     2     -     9120     MELSELE  
Tel.  03/775.45.38 - GSM 0499/43.48.89
E-mail: guidomaesmaes@hotmail.com

Technisch Directeur
Remi DE BRAUWER
Halven     Akker     11     -     9230     WETTEREN  
Tel.  09/368.14.80 - GSM 0496/34.51.79
E-mail: remidebrauwer@telenet.be

      
Technisch Secretariaat
Materiaalmeester
Gino LAUWERS
Dweerse Kromstraat 11
9120     -     MELSELE  
Tel.  03/775.06.22 – GSM 0496/49.84.62 

Federale website:  www.vbflw.be

Federale e-mail: vbflw@skynet.be 

Vlaamse Traditionele Sporten(VlaS)
 Polderstraat 76A B2

 8310     BRUGGE     (St.Kruis)  
 Tel.& Fax. 050/35.84.62

E-mail: info@vlas.be
Website: www.vlas.be
 Kantoor     -     openingsuren  

 Ma. / Vr. 9 - 12 u.30 / 13 u. - 17 u.

VBFlw      Sectorsecretariaten               
Antwerpen
Vermeulen Rody                     0497 / 34.34.92
Beveren
Rita Audenaert                        0477 / 72.52.03
Bloemenstreek 
Linda Van de Velde                 0474 / 75.84.43
Brugge
Kurt Derycker                           0498 / 50.83.94 
Dender-Durme-Schelde
Patrick Van Hauwermeiren      0495 / 49.21.84
Gent-Meetjesland
Gerard Jacobs                         0472 / 46.03.61
Hageland 
Rudy Reekmans                      0478 / 21.44.19
Kampenhout 
De Schryver Wim                     0496 / 43.60.28
Kempen 
Paula Aelbrecht                       0478 / 84.03.61
Kust & Ommeland             
Vandenbogaerde Jonathan     0473 / 66.10.65
Oudenaarde
Algoet Sebastien                     0496 / 18.18.28 
Sint Niklaas 
Nancy Van Moeseke               0479 / 99.28.29
Stekene
Rudiger  Verstraeten               0498 / 72.00.81 
Tielt/Roeselare
Renaldo Terryn                        0496 / 02.50.07

 VBFlw      Provincie     voorzitters   :            
Antwerpen
Marcel Dirickx                          0476 / 85.94.14
Brabant
Henri De Laet                            015 / 61.52.97
Oost-Vlaanderen
Martin Haelterman                     0497/70.33.90
West-Vlaanderen
Renaldo Terryn                         0496/ 02.50.07
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