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aangesloten bij:

Vlaamse Traditionele Sporten vzw
Polderstraat 76A bus 2 - 8310 Brugge
050 35 84 62
info@vlas.be
www.vlas.be

V l aS

Sportiv vzw (erkende Vlaamse sportfederatie)
Polderstraat 76A bus 3 - 8310 Brugge
050 35 84 62
info@sportiv.be
www.sportiv.be
neem contact op met je plaatselijke vereniging:

de Europese Vereniging voor Traditionele Sporten
en Spelen (ETSGA) en werkt samen met de Vlaamse Trainersschool (VTS) voor verschillende opleidingen. Je kan bij
VlaS terecht voor meer informatie over handboogschieten
staande wip en andere traditionele sporten.

HANDBOOGSCHIETEN

de ‘KNBBW’ is lid van VlaS
Je voordeel als VlaS-lid

Als vereniging die bij VlaS aangesloten is:
>>

ben je aangesloten bij een door Bloso erkende organisatie
voor sportieve vrijetijdsbesteding

>>

ben je ook aangesloten bij de door Bloso erkende Vlaamse
Sportfederatie Sportiv vzw

>>

word je met raad en zo mogelijk met daad ondersteund bij
promotie initiatieven

>>

worden de belangen van jouw traditionele sport verdedigd

>>

kan je rekenen op allerhande advies

>>

ben je verzekerd voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke
aansprakelijkheid

>>

ontvangt elke clubsecretaris gratis het driemaandelijks
magazine Trend. Clubleden die bij VlaS aangesloten zijn krijgen
een korting van 5 euro op hun abonnement

>>

ontvang je op vertoon van je lidkaart 50% korting bij een
bezoek aan het sportmuseum ‘Sportimonium’ te Hofstade

STAANDE WIP
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Koninklijke Nationale Bond der Belgische wipschutters
secretaris-generaal: Bram Uvyn
Tisseltsesteenweg 17 - 2830 Willebroek
0485 67 21 43
knbbw.frnab@gmail.com
bram.uvyn@telenet.be
www.knbbw-frnab.tk

een traditionele sport
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Vlaamse
schutterscultuur

E

r zijn allerlei factoren die invloed hebben
op het schot: de houding van de schutter,
de concentratie,… maar ook de lichaamsbeheersing is belangrijk. Men moet weten (voelen) welke spieren gebruikt worden om zo
weinig mogelijk te trillen. Handboogschieten
is een individuele sport, wat betekent dat je
jezelf op eigen tempo kan vervolmaken.

e meest voorkomende schietingen zijn de beschrijfschietingen. Beschrijven betekenen dat de waarde van
de geschoten vogel op voorhand bepaald wordt. Naargelang de te winnen prijzen spreekt men van een beschrijfschieting (enkel voor geldprijzen), een kalkoenschieting,
bordenschieting, kloefkes- en soldatenschieting,…
Eens per jaar wedijveren de leden van éénzelfde maatschappij, sector of streek voor de titel ‘koning’. Bij
deze schieting wordt enkel naar de hoofdvogel geschoten. Alle schutters komen aan beurt, wie het eerst
de hoofdvogel afschiet mag
het ganse jaar met de titel ‘koning’ pronken.
De koningen van alle
maatschappijen

over vogels en kallen
de twee zijvogels en de twee zogenaamde ‘kallen’ gezet. De kleine vogels worden verdeeld over de drie onderste dwarslatten.
De schutters proberen door het neerschieten van de vogels,
zoveel mogelijk punten te behalen.

D

e handboog raakte bekend
omwille van zijn doeltreffendheid, gedemonstreerd door de
kunde van Engelse longbow schutters tijdens de oorlogsvoering in de 14de eeuw. Het
belang van de boog als wapen nam af met de
komst van het vuurwapen. Sindsdien ontwikkelde het
wipschieten zich als een recreatiesport.
Nergens bestond er een rijkere schutterscultuur dan in de
Vlaamse en Brabantse steden. Terwijl vroeger slechts één
keer per jaar in de hoogte werd geschoten naar een houten
vogel om de schutterskoning aan te duiden, is deze moeilijke specialiteit tot één van de meest typische Vlaamse volkssporten uitgegroeid.

mogen jaarlijks om
de keizerstitel strijden.
Het nationaal kampioenschap
(clubploegen) en het Europees kampioenschap (landenploegen) zijn de voornaamste ploegenwedstrijden.
Voor de jeugd is er het jeugdcriterium dat
bestaat uit een tiental wedstrijden die op verschillende locaties doorgaan.

trefpunt
D

e Koninklijke Nationale Bond der Belgische
Wipschutters vzw (KNBBW) is opgericht in
1908 en is het overkoepelend orgaan voor zo’n
220 , vooral Vlaamse, schuttersmaatschappijen.

koning! keizer!

De wip is een 28 meter hoge, ijzeren constructie met een reeks pinnen waarop de
vogels worden vastgezet. Vogels zijn kleine
houten of plastieken blokjes, waaraan kleurige pluimen bevestigd zijn. Voor de wedstrijd
wordt aan elke vogel een bepaalde waarde
toegekend. De hoofdvogel staat helemaal bovenaan, op de twee bovenste armen worden
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De KNBBW vormt
samen haar Nederlandse en Franse
zusterorganisaties
het Europees Comité
voor het handboogschieten op staande
wip.

