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BIERBEEK , LA LIBERTÉ (WIND IN DE ZEILEN)

De staande wipmaatschappij La Liberté in Bierbeek bestaat al sinds 1861. De club heeft een
zestigtal leden, waarvan 27 schutters en zag haar ledenaantal de voorbije drie jaar stijgen. Wellicht
heeft dit deels te maken met het feit dat de maatschappij sinds twee jaar een volledig nieuwe
wipstand heeft gerealiseerd (mét kantine en alle nodige randinfrastructuur). Ook de sportieve
prestaties zijn het vermelden waard. In 2004 won Bierbeek, La Liberté de eerste prijs van het
Leuvens Verbond en de pelotonschieting Heusden-Zolder. Dit jaar werd de club kampioen van
België bij de Confederatie en leverde daar ook de keizer.

JEROEN DE SCHRIJVER (BELOFTEVOLLE JONGERE )

Jeroen is een 17-jaar jonge schutter uit Vilvoorde. Hij schiet al bijna tien jaar
op liggende wip, staande wip en doel. 2005 werd een boerejaar. Zo behaalde
hij diverse jeugdtrofeeën op de staande wip (Koninklijke Wipmaatschappij StHubertus Elewijt), maar ook bij de liggende wipschutters (Damiaanschutters),
bij het boogschieten op doel en logischerwijs ook bij Triarc-tornooien behaalde
hij successen. Uitschieter was toch wel zijn titel van Individueel Europees
Jeugdkampioen boogschieten staande wip, behaald in augustus dit jaar in
Grauw – Nederland. Dit in een sterk deelnemerveld van 120 jeugdschutters uit
Frankrijk, Nederland en België en na tien spannende afkampingsronden.

JOS VAN DER STAPPEN ( CHARISMATISCH LEIDER )

Jos Van der Stappen (72 jaar) is het langst in dienst zijnde bestuurslid
van de Koninklijke Nationale Bond der Belgische Wipschutters vzw
(afgekort: KNBBW). Toen hij in 1964 toetrad tot het bondsbestuur werd
hij meteen verslaggever. In 1991 werd hij verkozen tot voorzitter, een
functie die hij nog steeds uitoefent, waarbij hij bewees goed
vergaderingen te kunnen leiden. Met zijn andere sterke punt, de public
relations, heeft hij de KNBBW ook een nieuw cachet gegeven. Zijn
aanwezigheid en waardering bij de schuttersverenigingen heeft de bond, die bestaat uit 240 clubs
en zesduizend leden, men gehouden. Zijn voornaamste realisaties als voorzitter zijn verder de
terugkeer van Frankrijk als deelnemer aan het Europees Kampioenschap en de realisatie van een
gemeenschappelijke ongevallenverzekering door de aansluiting bij VlaS in 1995.

