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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 flessenschieten en
andere traditionele sporten.

de ‘BFSB-Vl’ 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

FLESSENSCHIETEN

Belgische Flessenschutters Bond - afdeling Vlaanderen
secretaris: Remi Gruwez
Oost-Vleterenstraat 67 - 8640 Woesten
057 40 05 87
remi.gruwez@skynet.be

een traditionele sport
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duiven →

kleien →

flessen

E

en algemene conditie is een vereiste, maar het zijn vooral zelfbeheersing, concentratie en techniek die
doorslaggevend zijn om het tot een
goed competitieschutter te brengen.

hagelpatroon
E

r wordt geschoten in ronden. Elke
flessenschutter tracht in de opzetronde (de eerste ronde) twee flessen te raken met twee patronen, één per fles. Daarna heeft men per ronde één schot
op één fles. Wie er niet in slaagt de bodem te laten vallen,
ligt eruit.

V

uurwapens kwamen vanaf de
15de eeuw in omloop. Net zoals
de meeste wapens werden ze naast het
oorlogsgebeuren ook gebruikt voor recreatieve
doeleinden.
Nadat het schieten op duiven werd verboden, ontstond
samen met het dure kleiduifschieten ook het flessenschieten met het jachtgeweer. De strenge milieunormen rond
geluidsoverlast, bodemvervuiling en veiligheid, maken het
steeds moeilijker voor de flessenschutters om de nodige
vergunningen te bekomen. Met een luchtkarabijn werd een
aanvaardbaar alternatief gevonden.

en luchtkarabijn is geen vuurwapen. Er is dus geen
sportschutterslicentie nodig om te mogen schieten.
Hierdoor kunnen ook jongeren - onder begeleiding - veilig
leren omgaan met een wapen en leren schieten. Dat de
luchtkarabijn bovendien geen terugslag geeft, maakt
de drempel lager voor dames.

trefpunt
I

n het zuiden van West-Vlaanderen is de
Belgische Flessenschutters Bond - afdeling
Vlaanderen vzw (BFSB-Vl) al sinds 1972 actief.
De clubs organiseren jaarlijks, van eind februari tot november, een regelmatigheidscompetitie met wekelijkse wedstrijden.

luchtkarabijn

Met een luchtkarabijn pogen de
schutters over een afstand van 18
meter flessen stuk te schieten. Met
het jachtgeweer varieert de afstand
tussen 40 en 58 meter. De bodem
van de aan-de-hals-opgehangen-fles
moet volledig afgeschoten worden.
In tegenstelling tot het flessenschieten met geweer (schieten op de stil
hangende en bewegende fles), bestaat het flessenschieten met luchtkarabijn slechts uit één discipline: het
schieten op de stil hangende fles.
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