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STICHTING

In 1966 tijdens het verlof ontmoetten Gilbert Soetens en JozefDemeyere elkaar in Vencimont
de Ardennen. Jozef was aan het schieten en Gilbert vond dit zo ontspannend dat hij zich tegen
het bezoek van Jozef ‘s anderendaags reeds zelf een karabijn had gekocht. Jozef en Gilbert
vonden dat een schultersciub in Zwevegem niet zou misstaan. Gilbert, die toen schepen was in
Zwevegem, was volgens Jozef best geplaatst om dergelijk initiatief te nemen en zo werd in
september - oktober 1966 in de schoot van de Zwevegemse Middenstand, waarvan Gilbert
Soetens voorzitter was, de “Sint — Sebastiaaii Karahijnscltutters Zu’evegein” opgericht. De
vereniging telde 19 leden en Marcel Deboiserie werd als voorzitter aangesteld.

De precieze datum van de stichting is niet terug te vinden. De tweede helft van september
1966 wordt geponeerd omdat de ontmoeting tussen Jozef en Gilbert plaatsvond tijdens het
jaarlijks verlof en de eerste inschrijving in het kasboek van de vereniging dateert van 05
oktober 1966.

Op 26 mei 1971 werd de naam “Sint Sebastiaan Karabijnschutters Zwevegern” gewijzigd in
“Sint - Barnahas Karahijnschutters Zwevegeni “. Die naamswijziging kwam er onder impuls
van de voorzitter Marcel Deboiserie en de secretaris Ene Matton.

In de periode september - november 1975 wijzigde de naam dan zonder dat daarvoor in de
verslagen een reden is terug te vinden in “Schuttersvereniging Sint — Barnahas Zwei’egem”
De naamswijziging op voorstel van Jozef Demeyere was een logisch gevolg van het feit dat
ondertussen ook pistooldisciplines werden geschoten zodat de benaming “Karabijnschutters”
niet langer de volledige lading dekte.



WAAR KOMT NU DE NAAM SINT - BARNABAS VANDAAN?

In oude kronieken over de gemeente Zwevegem wordt herhaaldelijk melding gemaakt van een
karabijnschuttcrsgilde Sint - Barnabas.

Deze meldingen zijn ondermeer terug te vinden bij:

- K. F. Vandevenne - “Geschiedenis der gemeente Sweveghem” - 1866 - p. 56

“Het gilde van St. Barnabas (kcirabijn,), da/sedert meer dan 200 jaren bestond, begon le
herle ven. Sinds lang was hij dit gilde hei gebruik in voege dcii elke koning cci ien schakel
moest geven en dragen op dc’ patroondag. I)e eerste schakel is van hei jacim’ 1665, beu .Joos
Vanhaesebrouck koning was.

- L. L. Bekaert - “Geschiedenis der gemeente Sweveghem” - 1927
-

p. 59

“De gilde i’aii Sint—Barnabc,s (kamvbijn,, die sedert meer daii 200 jaar bestond, begon te
her/even. Sinds 1aug was hij clie gildc’ hc’t gebruik in voege dat elke koning c’eneiu schakc’/
inoc’st geven en dragen op dc’n patroondag. Dc’ eeie schakel is van het jaar 1665, toe!? ,Joos
Vanhaesebrouck koning was.

- L. L. Bekaert - “Geschiedenis der gemeente Sweveghem” - 1927
-

p. 61

“De Patriotlen waren le Swc’veghem in groote meerderheid en exerceerclen op het kerkhf
onder liet beleid van Fugenius Vaiideveniie die dan de titel van Kapitein droeg, en van
.Jacobus—Bermîardns Mvle, die luitenant ii’as. Zij gingen iiie! troimnel (1) en vaandel om dcii
eed af te leggen in groot getal naar Kar/rijk, aan hun hoofd hebhc’iide /)a!c’r S!c’ven dic’ ccii
kruis droeg.
(1) 1)ic’ trommel beslaat mîog en behoort toe aan de gilde van St. Barnahas.

- L. L. Bekaert - “Geschiedenis der gemeente Swevcghem” - 1927
-

p. 84 & 85

“De,, 14 September 1842, vierde men de plechtige Jubilé van Lodewijk Vanackere, dic’
gedurende vijftig jaren lie,fhebher—karahinier van de Gildc’ van St. Barnabas le Sweveghemn
gell’eest was. Hei portret van den ,Jubilaris, door 1)uwez geschilderd, werd hem tijdens een
avondmaal opgedragen.

- Alberik Ovaere - “Sprokkelingen uit Zwevegems veriden” - deel 111
-

p. 99

“Bij L. L. Bekaert vernemen we, dat 1cm? tijde van Maria—7’heresia de gilde van Sini—l3arnabas
karabijnsclnillers,.) sedert meer dan 200 jaar bestond cii begon te herleven zoals vele andere

i’c’rmaakinstcllingen, gezien in die tijd ouis land jareul van rust gekend heeft. Ic’dc’r jaar hij de
koningschieting, die 0 11. Sacramenlsdag gehoudc’n wer, moest de koning een uuieuii’e

schakel aan de niaatschappij schenken en die dragen op cle palroonsdag. i)e eerste schakel is
van 1665, toen Joos Vaui Hac’sebrouck koning was.
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- Alberik Ovaere - “Zwevegem vroeger en nu”
-

p. 129

“Vroeger bes/oud hier ook een gilde van karabijnschutlers, genaamd “Sii,t—Barnahas”.

Burgemeester Vandevenne zegt in zijn “Geschiedenis der gemeente Sweveghem”, dal deze
maatschappij her/eefde onder de regering van keizerin Maria— Theresia, en toen reeds meer

dan 200 jaar bestond. Ze nioet dus ontslaan zijn rond 1550. Tot wanneer ze bestaan hecfi

weten we iiie!, en de schrijver zegt ons ook iiie! ofze in zijn tijd nog bestond. “

Terloops weze gezegd dat ook in Kortrijk een Sint-Barnabas schuttersgilde bestond.

-
Philippe Despriet - “2000 jaar Kortrjk”

-

p.78

“Het Gilde van Sint-Barnahé, ook “hnssciL’ters” genoemd, kreeg in 1550 - 1552 geldelijke

steun voor hel onderhoud van haar lokaal. “

- Philippe Despriet - “2000 jaar Kortrijk”
-

p. 27 1

“Het Sint-Barnahasgilde (de “Bosschieters’9 groepeerde sinds liet begin van de I6de eeuw de

karahijnschuttcrs en artil/eî’isten. i)e statuten van 1512 bepcialden de hiërarchische iuideliuig

van hel gezelschap en omschreven de rechten en plichten i’aii de leden.
Samen mei het aanvaarden van hun reglement namen ze hei gi/dehof op de l”Ieveldries (Sint—

Janslaaui) in gebruik en kregen daartoe financiële steun van de stad. Enkele elementen van

die constructie bleven behouden in de nieuwhomi’ van 1616—1618 opgetrokken door J?obcrt

Per.syui cii meester—timmerman Phi/ippe De Coniuck. Krachtens het recht van de 3de daktegel

verleende de stad in 1616 en 1617 re.sp. ccii steuiitoelage vami 600 cii 400 Ib. par. In 1686

kregen ze in ruil voor ccii jaarlijkse rente van 6 Ib. par. i’er/of om hun hof te vergrote!! me!

grondeui, vrijgekomen door de siopimig vami de vestingen. in 1690 trokken ze een bijgebouw

01).
Een hL4astingsregister van 1726 uioeini de verhuring i’aii het ‘cliu,tteuhof vami dc Bosse” aan

Joseph Philippaert tegen 19 1h. grote per jaar. Doordat de gebomt’en in 1745-1748 dienst

gedaan hadden als meelmnagazijn van liet Franse leger, waren ze in 1754 onbruikbaar

geworden. 1-let gilde raakte zo in dc schulden verstrikt, da! liet zijn eigeiidoin op 16 maart

1795 verkocht aan brouwer Pieter 7ick, iiog enige bloei kende en op 14 oktober 1813 al

ontboiideii was. “

In de trouwzaal van het Kortrijkse stadhuis is tussen de verschillende brandgiazen nog een

brandgias terug te vinden met een wapenschild van de Kortrijkse Sint-Barnabas gilde.

Om een idee te hebben Maria-Theresia, Aartshertogin van Oostenrijk, dochter van Karel VI

leefde van 13.05.1717 tot 29.11.1780.

De Zwevegemse Sint-Barnabas karabijnschuttersgilde was met zekerheid aanwezig op de

grote schieting, georganiseerd door de Sint-Antoniusgilde te Gent op 10 september 1780. Dit

gegeven is terug te vinden in het Resolutieboek (deel 11) van de Sint-Flermesgilde van Ronse

(f° 174).
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SINT - BARNABAS, WIE WAS hIJ?

Hoewel niet echt tot de twaalf apostelen behorend wordt hij toch als apostel aanzien.
Hij leefde in de eerste eeuw na Christus en was een griekssprekende leviet uit Cyprus, die naar
Palestina, zijn thuisland was teruggekeerd. Na zijn bekering kreeg hij van de apostelen de
bijnaam Barnabas wat in het Aramees “Zoon van Vertroosting” betekent.

1-lij was een van de eerste en belangrijkste bekeerlingen in de Christelijke beweging. Hij werd
leider van de christelijke gemeente in Antiochië, die toen en ook nog later, de belangrijkste
kerk was naast Jeruzalem. Vandaar uit vertrok hij samen met de apostel Paulus en Marcus, die
mogelijks zijn neef was, voor een eerste missietocht naar Cyprus.

Van Cyprus gingen ze naar de Zuidkust van Klein-Azië. Tijdens deze tocht werd Paulus door
Joodse herrieschoppers gestenigd en voor dood achtergelaten. Hij herstelde evenwel en keerde
daarna spoedig met Barnabas terug naar Antiochiö.

Tijdens een tweede missiereis van Paulus, Marcus en Barnabas kwam het tot een ruzie tussen
Paulus en Barnabas. Marcus en Barnabas trekken dan samen naar Cyprus, waarna er over
Barnabas niets meer verteld wordt in het Nieuw Testament.

Barnabas zou ondermeer zijn opgetreden in Alessandrië, Makedonië, Rome en Milaan. Zo zou
hij de eerste bisschop van Ivlilaan, stad waarvan hij stadspatroon is, zijn geweest.

Barnabas zou in Salamis door Joden zijn gestenigd en daarna levend verbrand.

Sint-Barnabas wordt aanroepen tegen de hagel omwille van zijn steniging.

De feestdag van de heilige Barnabas valt op 11juni en de volgende weerspreuken zijn gekend

“SINI-BARNA13As IvIAAIT HEf GRAS.”

“VAL’I’ ER 01’ SJNr-BARNABAs VEEL NAT, I)AN ZWEMMEN 1)E 1)RIJ[VEN 101’ IN 1 lET VAT.”

“ALS HET REGENI’ MEi’ SINT—BARNA13AS, ZWEMi’ DE OOGST IN EEN PLAS.”

4



SINT-BARNABAS ALS PATROONHEILIGE VAN EEN SCJ-1UTTERSGILDE?

Het is steeds moeilijk te bepalen waarom een gilde een sj)ecifleke patroonheilige krijgt

toegewezen. Soms kan men het antwoord hierop vinden in de oudste oorkonde of ordonnan
tie. Meestal is het een vertrouwde naam zoals Sint-Joris voor de voetboog en Sint-Sebastiaan

voor de handboog.

Meestal waren deze rurale gilden Vrij in het kiezen van een geschikte naam en viel de beslissing
bij de pastoor die het onder zijn discipelen voor het zeggen had. De stichting van een

schuttersgilde werd immers steeds rond het altaar bezegeld en pas achteraf volgde een
wereldlijke erkenning. Met een bijzondere verering voor een (favoriete) heilige (meestal

martelaar) kon de gilde bij de lokale overheid bepaalde vrijheden bekomen.

Het is zeer onwaarschijnlijk dat de gilden uit Zwevegem en Kortrjk in oorsprong als één gilde

is ontstaan. Nochtans lijkt het erop dat de beide gilden rond hetzelfde tijdstip zijn ontstaan,
gelet op de aanhalingen in de kronieken over Zwevegem en gelet op de datum van het
reglement van de Kortrijkse Sint-Barnabasgilde. Dit “Reglement van de St. Barnabasgilde, der
Coleuvreniers of Busschieters” dateert namelijk van 02 maart 15 11. (“Socié/é dii Noble
(‘hei’a/ier St. Georges” door A. Van Lerberghe)

De diepe verering die ze beide voor dezelfde patroon deelden is wellicht niet toevallig en laat
toe een bepaalde hypothese op te bouwen.

- Een niet zo gekende patroonheilige (maar martelaar) vermoedt een zeer plaatselijk
gebeuren. Het dicht bij elkaar liggen van I(ortrijk en Zwevegem lenen zich daartoe. 1-let
kan verwijzen naar een kerk, ... een altaar, ... een kapel, ... een beeld, ... een bede
vaartsoord, ... een mirakel (bv. een niet mislukte oogst na hevige hagelbuien ?), die voor
deze plaatselijke bevolking een diepe verering teweegbracht.

- Deze levendige gebeurtenis kan er toe hebben geleid dat beide gilden rond hetzelfde tijdstip

( tij dsgebeuren) zijn ontstaan.

- De plaatselijke pastoor of heer van het leen of grondgebied die het voor Sint-l3arnabas had.

Opzoekingen in het kerkarchief zouden misschien duidelijkheid kunnen brengen omtrent

bovenvermelde hypothese.
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OVERZICHT DOOR DE JAREN

Toen de schuttersciub in het najaar 1966 opstartte, nam ze haar intrek in de parochiezaal in de
Otegemstraat, achter het thans afgebroken lokaal van de Middenstand, “Het Witte Paard”.

De inrichting van de schietstand werd gedaan door de constructeur Paul Lcsage uit Otegem.

Het eerste schot werd bij de ofticiële opening gelost door E.H. Deryckere, toenmalig
onderpastoor van Zwevegem en proost van de club.

Het eerste bestuur was als volgt samengesteld

Deboiserie Marcel voorzitter
Claeys Tony secretaris
Catteeuw Jacques
Coucke Frans
Deconinck Wilfried
Eggermont René
Matton Clotaire
Soetens Gilbert en
Verschuere Maurice raadsleden.

Reeds van in het eerste eigenlijke werkingsjaar 1967 werd door de voorzitter Marcel
Deboiserie een intern reglement opgesteld, dat door Eugene Delabie kleurrijk in beeld werd
gebracht. Deze 10 geboden van de schutter zijn nog altijd te zien in de cafetaria van de
vereniging en luiden als volgt

“10 geboden der schit/iers.

1. Bovenal wees I5jciar.
2. Schiet steeds niet schild, dan geeti gevaar.
3. Laadi uw geweren steeds beneden.
4. Richt iiooil UW wapen naar de leden.
5. Gebruik eigen kogels naar believen.
6. A 1/een 6 mm, kaiz niemand grieven,
7. lot iwee(!nt)s’iiitig 0/) zijn langst,
8. mei minder ook reeds goede vangst.
9. Kom ieder maand uw punten schieten,

10. daar ii’ij, voor prijzen, vrije keuze lieten.
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Daarnaast had men ook nog de 5 geboden voor de nieuwelingen:

“5 geboden der St. S. (‘ebasliaan,) K. (arabijnscIiiitter)”

1. i)e eersic’ proef kost 4üfrank,
2. in afkorting i’oor volgend keer,
3. van dan af beit ,, lid mei klank
4. en doet ii mee aan prijzensfi’er.

5. Die schijfkost ieder keer JOfrank.

Door de architect Jacques Catteeuw werd een ontwerp gemaakt voor een eerste clubbadge en
nog in hetzelfde jaar kwamen deze er, aangemaakt door het 1-luis Malfait Georges uit
Zwevegem.

Vanzelfsprekend diende bij de naamswijziging van de club in 1971 uitgekeken voor nieuwe
badges. Jozef Demeyere maakte een ontwerp en tot heden geldt deze badge als orncile badge
op het clubuniform (blauwe blazer, grijze broek, blauw hemd en donkerblauwe das), dat er
kwam in 1978.

De schietstand zelf telde slechts drie banen en had een lengte van 25 meter.

De eerste inschrijving in het kasboek dd. 05.10.1966 behelst de betaling van het lidgeld van
500 Fr door Buckens Henri.

Dat de club van in het prille begin een gezond beheer kende, moge blijken uit de resultaten van
het eerste boekjaar 1967:

Ontvangsten : + 85.369
Uitgaven : - 81.950
Saldo : + 3.419

Van dit batig saldo van 3.419 Fr was er 279 Fr op een bankrekening en 3.140 Fr in kas.

De vereniging trad voor een eerste maal naar buiten op Zwevegem toen ze deelnam aan een

interclub op 28.04.1968 tegen de Damberdschutters. De deelnemers hieraan waren Catteeuw
Jacques, Deboiserie Marcel, Depraetere Jan, Matton Eric en Vandenborre Roger.

In februari 1969 nam de club contact met de nationale bond om de aansluiting te bekomen.
Deze aansluiting bij K(oninklijk) V(erbond) der B(elgische) S(chutters) V(erenigingen) was in
1970 een feit. Sindsdien is de club bij K.V.B.S.V. bekend onder stamnummer 217.
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VLAG

Op zaterdag 2 oktober 1976 vierden de Sint-Barnabasschutters een tweevoudig feest. In de

eerste plaats werd het tienjarig bestaan van de club gevierd en in de tweede plaats werd een

fonkelnieuwe vlag ingewijd.

In de voormiddag werd door de proost E.H. Bossu een eucharistieviering opgedragen tijdens

dewelke de nieuwe vlag werd ingezegend in aanwezigheid van de meter Mevrouw de Barones

Bekaert en de peter Jacques Tytgat.

In zijn toespraak herinnerde E.H. Bossu eraan dat een vlag niet alleen een stuk linnen is,

bevestigd aan een stok, maar dat deze ook de vriendschap en het doorzettingsvermogen van

de schutter symboliseert.

In hotel-restaurant Gambrinus volgde dan een receptie. In de vergaderzaal had de eigenaar van

de Gambrinus, Harold Follet, geholpen door de clubsecretaris Eric Matton een tentoonstelling

van de evolutie van de club uitgebeeld onder de vorm van trofeeën, plannen, competitieuitsla

gen en niet in het minst een maquette van de nieuwe polyvalente olympische schietstand.

Algemeen voorzitter Marcel Deboiserie brak een lans voor de nieuwe schietstand, die letterlijk

en figuurlijk nog altijd in het ‘verschiet” lag, doch die door het stijgende ledenaantal een

nijpende noodzaak werd. Het ledenaantal was na tien jaar nagenoeg vertienvoudigd.

Dhr. Burgemeester Baron Bekaert, samen met zijn voltallig schepencollege en alle gemeente

raadsleden, maakte bekend dat mocht gestart worden met de bouw van de nieuwe stand, daar

op vrijdag 1 oktober 1976 alle nodige akkoorden ten gemeentehuize waren toegekomen en dat

de plannen waren goedgekeurd, wat op algemeen gejuich werd onthaald. Men begon reeds

onmiddellijk te spreken over het leggen van de eerste steen.
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UITBREIDING

Op 27.04.1970 wordt aan het gemeentebestuur van Zwevegem een eerste aanvraag gericht om

een 50 meterstand te bouwen in het sportcomplex. Toen reeds waren de schutters ervan

overtuigd dat uitbreiding noodzakelijk was, zeker zo men wilde op officiële afstanden

schieten.

In 1973 komt dit project pas goed op gang. Op 1 februari wordt aan het gemeentebestuur de

aanvraag gedaan tot het bekomen van de grond voor een 50 meter stand. Op 9 februari

worden in de Gambrinus de eerste plannen en het eerste bestek opgemaakt en op 21 februari

overgemaakt aan het gemeentebestuur, dat alles goedkeurde.

Op 06.05.1974 komt het eerste officiële plan van de nieuwe schietstand, opgemaakt door de

architect Van Acker uit Gent, toe.

Op 27.04.1979 dan wordt de nieuwe schietstand, ingeplant in het Bekaert Sportcomplex door

Burgemeester Jozef Vandevelde plechtig geopend. Sint-Barnabas kan vanaf dat ogenblik zijn

intrek nemen in een van de meest moderne en gerenommeerde schietstanden van België.

Ter gelegenheid van de plechtige opening hield burgemeester Jozef Vandevelde volgende

toespraak:

“Als op A Ilerzielendag 1966 Mevrouw Wed. Ken.yn d’Oud Mooreghem - Tan

Tieghem de Tel? Berge op haar kasteel te Heusden haar gouden stylo nam om de

verkoopakte te ondertekenen, voelden de aanwezige leden van het toeninalig

Zwevegems Schepencollege, zich zeer gelukkig daar de gemeente nu eigenares werd

van de hofitede Clarvsse en zou er een begin kunnen gemaakt worden met wat een

groot sportcomplex zou worden.
Tussen die nîeniorabele 2 november 1966 en 27 april 1979 is er heel wat gebeurd.

Niet alleen een 1tukske” van het Centrum van Zwevegem werd van aanschijn

veranderd, maar nieuwe mogelijkheden werden ondertussen geboden aan honderden

sportheoe/ènaars in verschillende disciplines. Het aanleggen van de verlengde

Bekaertstraat niet ruime parkeermogelijkheden, de aanleg van voetbalvelden en

tennispleinen, de oprichting van een dienstgehouw, een 50-m zwembad, een sporthal,

een polyvalenie zaal en een schieistand, zijn allemaal zaken die het voorwerp

uitgemaakt hebben van honderden gemeenteraadsbeslissingen, die zeer grote

invesieringsbedragen gevergd hebben, die de vrucht zijli van handenarbeid en

geeste5werk van ontwerpers, aannemers en uitvoerders, allemaal mensen die een ruim

aandeel hebben in hetgeen wij zo graag noemen “ons Bekaert Sportcomplex “.

in de brochure die we aanboden naar aanleiding van de opening van ons zwembad op

19.03.1977 lazen wij op hlz. 8:

- De schietsport (oudst bekende sport in de gemeente) krijgt nieuwe, ruimere

mogelijkheden in een 50 ni - schietstand waar men alle disciplines zal kunnen

heoeftnen. Twee muitwippen zijn reeds ter beschikking van de boogschutters.

- Het terrein voor de hondenafichting ligt naast de schietstand. “

Vandaag zijn we zo ver, wal dan nog komen moest, is er miii, en we zijn er blij en

gelukkig omii.
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Te dezer gelegenheid heb ik maar twee woorden uit te spreken, een woord van dank
en een woord ‘an hoop en vertrouwen.
Dank aan al cliegenen die bij de oprichting van deze schietstand betrokken zijn

geweest. Ik noem graag architect Van Acker en Mr. Derycke, de verschillende
aannemers die met hun medewerkers van hoog tot laag dit gerealiseerd hebben, de
schuttersverenigingen, eerst om hun aandringen en dan vooral om hun actieve
medewerking. Graag wil ik onze collega’s Basiel Naessens, Armand Bulteel en Al-
brecht Decoene vernoemen, samen met hun medewerkers van de gemeentelijke
administratie en van de gemeentelijke sportraad, die zowel van in den heginne als tot
en met de laatste weken regelmatig voor zware problemen gesteld werden, maar
Eind goed alles goed...
Het Gemeentebestuur heeft ook hier weeromn zware investeringen gedaan. We hopen
dan ook dat deze gebouwen en omgeving, wier onderhoud en uitbating we aan de
V. Z. W toeverirouwen, dienstig zullen zijn voor zeer veel sportbeoefenaars van binnen
als van buiten de gemeente, en dat dank zij een gezonde exploitatie het hier een
gezonde trefplaats wordt voor Karabijn- als voor Boogschutters, en dat ze in deze
schietstand dank zij hun sportaktiviteiten en onderlinge vriendschap beste maatjes
zouden worden.
Ik wens dan ook dat de schutters noch biunders noch keniels zouden schieten, maar
dat ze door duchtig te oefenen en regelmatig gebruik te maken van onze schietstand,
weinig naast maar veel in de roos zouden schieten.”

Wanneer men in de schoot van de Middenstand in september 1966 besluit tot de oprichting
van de schuttersciub en wanneer de verkoopakte van de gronden voor het latere sportcomplex
(schietstand inbegrepen) op twee november van datzelfde jaar wordt getekend, dan kan niet
worden ontkend dat hier sprake moet zijn van predestinatie. Wie kon immers ooit vermoeden

dat de schuttersciub dermate vlug zou uitbreiden dat hun lokaal in de Parochiezaal te klein zou
worden en dat men zou uitwijken naar het sportcomplex?

Dat het complex de moeite waard is kan men ondermeer afleiden uit de volgende uitspraak

van enkele francofonen in de cafetaria op vrijdag 01.10.1982

“C’est terrible un stand de tir comme ici â Zwevegem.”
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VAN TIJDELIJKE VERENIGING TOT V.Z.W.

Zoals zovele beginnende verenigingen begon ook de schuttersvereniging als een feitelijke ver
eniging. Toen evenwel na verloop van tijd het ledenaantal steeds groter uitbreiding kende
besloot men over te gaan tot de oprichting van een V.Z.W.. Op 20.10.1977 vond ten huize
van Henri Casier de stichtingsvergadering plaats. De kersverse statuten verschenen in de
bijlagen van het Belgisch Staatsbiad van 08.12.1977 en de vereniging kreeg het identificatie-
nummer 10627/77.

Toen evenwel een paar jaar later de V.Z.W. Gemeentelijke Schietstand, met als doel het
technisch beheer van het gemeentelijk schietstandgebouw, werd opgericht, werd de
schuttersvereniging Sint-Barnabas plots ongewild terug een feitelijke vereniging.

Wat was er nu gebeurd ? Teneinde van BLOSO de nodige subsidiëring te kunnen bekomen
voor de sportbeheerder werd de gemeente verplicht het beheer van de gemeentelijke
sportinfrastructuur toe te vertrouwen aan gemeentelijke V.Z.W.’s, waarvan de samenstelling
bestond uit de helft afgevaardigden van de gemeenteraad en de helft afgevaardigden van de
sport. Omdat dit voor de schuttersvereniging enigszins anders lag dan voor het gemeentelijk
zwembad en het gemeentelijk tenniscentrum was er enige verwarring ontstaan en meende men
dat de nieuwe V.Z.W. Gemeentelijke Schietstand ook de schuttersvereniging Sint-Barnabas
omvatte. Vandaar dat in dezelfde bijlagen van het Belgisch Staatsbiad als waarin de statuten
van de V.Z.W. Gemeentelijke Schietstand verschenen, namelijk deze van 03.06.1982 er ook
nog een bericht verscheen op pagina 2833 waarbij gemeld werd dat de naam “VZW
Schuttersvereniging Sint-Barnabas Zwevegem” gewijzigd werd in “V. Z. W. Gemeentelijke
Schiets/and Zwevegem.” De nieuwe V.Z.W. Gemeentelijke Schietstand draagt dan ook
hetzelfde identificatienummer als de eerste V.Z.W. Schuttersvereniging Sint-Barnabas ni.
10627/77.

Al gauw evenwel zag men deze vergissing in en reeds in de bijlagen van het Belgisch

Staatsblad van 11 .11.1982 verschenen de nieuwe statuten van de V.Z.W. Schuttersvereniging

Sint-Barnabas met het nieuwe identificatienummer 13594/82.
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LEDENAANTAL

Jr Aantal Lucht- çiy
karab.

1966 19

1967 35

1968 26

1969 30

1970 39

1971 41

1972 38

1973 42 22 43

1974 62 35 50

1975 64 24 57

1976 81 62

1977 123 (Clayincl.)

1978 158 (Clayincl.)

1979 253 (Clayincl.)

1980 306 (Clayincl.)

1981 364 (Clayincl.)

1982 248

1983 286

1984 385

1985 401

1986 397

1987 350

1988 328

1989 370

1990 388

1991 421

1992 466

1993 451
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LIDGELD

1966 500
1967 : 500
1968 : 500
1969 : 250
1970 250
1971 : 250
1972 : 250
1973 : 250
1974 300 +21jr

200 -2ljr
+100 LK
+ 100 Clay

1975 300 +2ljr
200 -2ljr

+100 LK
+ 100 Clay

1976 : 600 (lidgeld 350 + souper 250)
+ 100 per bijkomende discipline (LK of LP)

1977 600 + 16 (1 discipline + souper mci.)
+ 100 per bijkomende discipline

300 - 16 (1 discipline + souper mci.)
+ 100 per bijkomende discipline

1978 : 800 + 16(1 discipline + souper mcl.)
+ 100 per bijkomende discipline

300 - 16 (1 discipline + souper mci.)
+ 100 per bijkomende discipline

1979 500 (1 discipline + souper mci.)
+ 100 per bijkomende discipline
+ 500 voor pistool en revolver

1980 600 (1 discipline mci.)
+ 100 per bijkomende discipline
+ 400 voor pistool 25 m

1981 600 + 16 (1 discipline mci.)
+ 100 per bijkomende discipline (om het even)

300 - 16 (1 discipline mci.)
+ 100 per bijkomende discipline

1982 1000 + 16 alle disciplines mci.
500 - 16 alle disciplines mci.

1983 : 1000 + 16 alle disciplines mci.
500 - 16 alle disciplines mci.

1984 1000 + 16 alle disciplines mcl.
500 - 16 alle disciplines mci.

1985 : 1000 + 16 alle disciplines mci.
500 - 16 alle disciplines mcl.

1986 : 1250 + 16
650 -16
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1987 : 1250 + I6zonderKVBSV
650 - 16 zonder KVBSV

1500 +16metKVBSV
750 - I6metKVBSV

1988 : 1250 + 16 zonder KVBSV
650 - l6zonder KVBSV

1500 +{6metKVBSV
750 - 16 met KVBSV

1989 : 1400 +I6zonderKVBSV
700 -16 zonderKVBSV

1750 +16metKVBSV
900 - 16 met KVBSV

1990 : 1400 + 16 zonder KVBSV
700 -16 zonderKVBSV

1750 +I6metKVBSV
900 -16metKVBSV

1991 : 1500 +l6zonderKVBSV
750 - 16 zonder KVBSV

1800 +I6metKVBSV
900 - 16 met KVBSV

1992 : 1500 + 16 zonder KVBSV
750 -16 zonderKVBSV

1800 +I6metKVBSV
900 -I6metKVBSV

1993 : 1500 + 16 zonder KVBSV
750 -16 zonder KVBSV

1900 +I6metKVBSV
900 -I6metKVBSV
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KONINGSCHIETINGEN

Vanaf 1967 wordt jaarlijks een Koningschieting gehouden. De eerste uitgave werd gewonnen
door Antoon Vanden Berghe. de drie volgende uitgaven waren voor de op 0101.1992
overleden Dion Verbrugge, die zo tot op heden de enige Keizer van Sint-Barnabas is.

Vanaf 1973 worden de Koningschietingen verschoten volgend hetzelfde principe, te weten op
de Koningsvogel. Deze “vogel’ is wit geverfd en staat tegen een zwarte achtergrond. men
heeft slechts een geldige treffer zo men de centrale witte bol (met de omtrek van de 7-cirkel
op een normale schietschijf 50 m) treft.

Vanaf 1971 wordt de Koningschieting gehouden op de vrijdagavond dichtst bij de feestdag
van Sint-Barnabas (11juni) en vanaf 1990 op de zaterdagnamiddag van het jaarlijks souper
dat eveneens zo dicht mogelijk bij de feestdag van Sint-Barnabas ligt.

Koningen

Datum Jaar Naam Deelnemers

1966 Vanden Berghe Antoon
17.03.1968 1967 VerbruggeDion
28.02.1969 1968 Verbrugge Dion 9
06.02.1970 1969 Verbrugge Dion - keizer 10

Vandenborre Roger - koning
05.02.1971 1970 Casier Henri
11.06.1971 1971 LobbensRobert
09.06.1972 1972 Busscher Ignaas

Op vogel

08.06.1973 1973 LobbensRobert
14.06.1974 1974 VandenborreRoger
06.06.1975 1975 NuyttensEddy
11.06.1976 1976 LobbensRobert 24
10.06.1977 1977 De Clercq Jan
09.06. 1978 1978 Algoet Pascal 38
08.06.1979 (?) 1979 Depypere André
21.06.1980 1980 Decaluwé Ghislain
05.06.1981 1981 Paret Johan
04.06.1982 1982 CastelYvan 52
03.06.1983 1983 VandeveldeFreddy
08.06.1984 1984 Depraetere Johny
07.06.1985 1985 Vandenbogaerde Roos
06.06.1986 1986 Quintin Henri
05.06.1987 1987 Vandenbogaerde Roos
10.06.1988 1988 DepraetereJohny
17.06.1989 1989 Decaluwé André
09.06.1990 1990 Decaluwé André 30
31.05.1991 1991 Coussement Paul 22

15



06.06.1992 1992 VeigheLuc 22
12.06.1993 1993 DeTollenaerePedro

PRINS-PISTOOL

Daar de Koningschieting steeds met karabijn .22 LR op de 50 meterstand wordt geschoten
werd vanaf 1991 op vraag van de pistoolschutters een gelijkaardige schieting in het leven
geroepen voor het pistool. Deze “Prins-Pistoolschieting” gaat door op de 10 meter met het
luchtdrukpistool.

Prins-pistool

31.05.1991 1991 EekhoutPierre 17
06.06.1992 1992 D’HondtEmmanuel 16
12.06.1993 1993 DeRuyckTom 14
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SCHALENSCHIETINGEN

Naast de Koningschieting en sinds enige jaren de Prins-Pistoolschieting is ook de ‘SchaIen
schieting” een traditie binnen de vereniging.

Bij de schalenschieting geldt dat iedereen, ook de minder begaafde schutters, een kans moeten
krijgen om een prijs (schaal) te schieten. Het lot speelt hierbij ook een rol.

Hierna volgen de winnaars van de verschillende schalen, voor zover ze konden worden
teruggevonden.

Datum Discipline Naam Datum Discipline Naam

14.03.1969 (1) Vandenborre Antoon 13.02 J970 (1) Casier Henri

1971 1972

1973 (1) Boonaert Lucien 10.05.1974 Bossuyt Ghislain
(2) De Clercq Jan Leytens M.
(3) Deboiserie Marcel Lobbens Robert

1975 .22 14.05.1976 Cat.A LobbensRobert
10 m 7 Cat. B Bossuyt Ghislain
PlO Cat.C LeytensM.

1977 .22 7 1978 PlO Vandenborre Roger
K10& 12,5 KIO VandeveldeFreddy
pistool 7 K.22 Vandemeulebroecke

jeugdtrofee?

1979 7 04.10.1980 PlO Decaluwé André
P25 Dejonghe Gilbert
K 10 Decaluwé Ghislain
K50 Eggermont Donald

09.10.1981 PlO Verbeke Roger 15.10.1982 Pl 0 Stichelbout Philippe
P25 Dejonghe Gilbert P25 Dejonghe Gilbert
KlO Eggermont Donald KlO Sanctobin John
K50 Duthoy Jean-Marie K50 Naessens Fritz

14.10.1983 PlO Darras Daniël 12.10.1984 PlO Mahieu Noël
P25 Dejonghe Gilbert P25 Verbeke Roger
KIO Mahieu Noël KIO Naessens Fritz
K50 Vanriest Marcel K50 Algoet Pascal
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11.10 J985 P10 D’HulstLuc 10.10.1986 PlO RyckeboschHugo
P25 Neumann Georges P25 Mahieu Noël
KlO Mahieu Erik KlO Naessens Fritz
K50 Coussement Paul K50 Coussement Paul

09.10.1987 PlO 07.10.1988 PlO Pottielvan
P25 Ducatteeuw Bernard P25 Dejonghe Gilbert
KlO Verstraete Germain KlO niet geschoten
K50 7 K50 Verbeke Roger

06.10.1989 PlO Dragon Marnix 05.10.1990 PlO Darras Daniël
P25 Coorevits Patrick P25 Mahieu Erik
KlO Vanwynsberghe Sigrid KlO De Tollenaere Pedro
K50 Christiaens Jean-Pierre K50 Veighe Luc

04.10.1991 PlO Veighe André 02.10.1992 PlO Pottielvan
P25 Vanhessche Walter P25 Taillieu Rudy
K 10 Veighe Luc K 10 Van Quekelberghe W
K50 De Tollenaere Pedro K50 Velghe Luc

08.10.1993 PlO Coorevits Patrick
P25 DenyfiRobert
KlO PennyRik
K50 De Tollenaere Pedro

Legende:

(1) schaal schepen G. Soetens
(2) schaal schepen B. Naessens
(3) schaal club
PlO luchtpistool
P25 pistool 25 m
KIO luchtkarabijn
K50 karabijn .22 LR

De trofeeën die uitgereikt worden aan de winnaars van een schaal zijn reeds van bij het begin dat de
schalenschietingen worden ingericht geleverd door het gemeentebestuur Zwevegem.
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VERDIENSTELIJKSTE LEDEN

Vanaf 1970 wordt elk jaar een “Verdienstelijkste lid” van de vereniging aangeduid. Dit is meestal iemand
die niet direkt een uitzonderlijk begaafd schutter is (wat evenwel niet is uitgesloten) doch eerder iemand
die voor zijn hulpvaardigheid en inzet voor de club bij middel van een schaal wordt bedacht.

Aanvankelijk was dit met een plaket van de gemeente Zwevegem. Sinds 1979 is dit met een schaal
geschonken door de ere-voorzitter Gilbert Soetens en sindsdien is dit dan ook de “Schaal Gilbert
Soetens”.

Behalve de twee eerste jaren wordt de schaal nooit tweemaal toegekend aan éénzelfde persoon.

Plaket gemeente

1970 MattonEric
1971 MattonEric
1972 Demeyere Jozef
1973 Deboiserie Marcel
1974 Casier Henri
1975 Lobbens Robert (volgens de verslagen van de vergaderingen)

De Clercq Jan (volgens Gulden Boek)
1976
1977
1978 ?

Schaal Gilbert Soetens

1979 Eggermont Donald
1980 Duthoy Jean-Marie
1981 Opsomer Ivan
1982 Decaluwé André
1983 Deworm Ghislain
1984 Christiaens Patnck
1985
1986 Velghe André
1987 Volckaert Edouard
1988 Van Quekelberghe Wilfried
1989 Christiaens Jacques
1990 Speecke Willy
1991 Ovaere Jan
1992 Dewitte Geert
1993 Vandenborre Antoon

In 1991 dat voor de vereniging een jubileumjaar was (25-jarig bestaan) werd ere-voorzitter - stichter
Gilbert Soetens extra bedacht als verdienstelijkste lid met een gouden clubspeld.



BARNABASTROFEE

Daar waar de schaal voor het verdienstelijkste lid door iedereen, die zich voor de vereniging op enigerlei
verdienstelijk maakt, kan worden verdiend, is dit bij de “Barnabastrofee” enkel weggelegd voor schutters
die door hun behaalde resultaten de naam van Sint-Barnabas hoog helpen houden. Deze trofee is te
vergelijken met de “Gouden Schoen” bij het voetbal.
De trofee kan meer dan eens aan dezelfde persoon worden toegekend.
De trofee werd de eerste maal uitgereikt in het jaar 1989.

1989 Coussement Bart
1990 Coussement Paul
1991 Vanwynsberghe Sigrid
1992 Veighe Luc
1993 BouquéCindy
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NATIONALE KAMPIOENEN (1979 - 1993)

1979

Debeuckelaer Eddy JH disc. 5 G50 60 liggend
TH disc. 7 G50 3x20

Faust Margaretha Dl disc. 16 P25 sportpistool
Stichelbout Philippe S 1 disc. 15 P50 vrij pistool
Bostyn Johan S 1 disc. 6 G50 3 x 40
Dewanckele Christine Dl disc. 9 GlO luchtkarabijn
Decaluwé Ghislain Kad disc. 7 G50 3 x 20

1980

Coussement Paul Si disc. 4 G50 60 liggend
Stichelbout Philippe SI disc. 15 P50 vrij pistool
Faust Margaretha Dl disc. 16 P25 sportpistool

1981

Coussement Paul Si disc. 6 G50 3 x 40
Geryl Gilbert Si disc. 15 P50 vrij pistool

1982

Coussement Paul Si disc. 4 G50 60 liggend
Sl disc.6 G50 3x40

Bellemans Chris Dl disc. 5 G50 60 liggend
Geryl Gilbert SI disc. 15 P50 vrij pistool

1983

Coussement Paul Si disc. 4 G50 60 liggend
Coussement Bart Kad disc. 7 G50 3 x 20

Kad disc. 9 GlO luchtkarabijn

1984

Coussement Paul Si disc. 4 G50 60 liggend
SI disc. 6 G50 3 x 40

1985

Vanwynsberghe Sigrid Dl disc. 5 G50 60 liggend

1987

Coussement Paul SI disc. 4 G50 60 liggend
Coussement Bart JH disc. 9 GIO luchtkarabijn
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1988

Coussement Paul S1 disc. 6 G50 3 x 40
Coussement Bart JH disc. 7 G50 3 x 20

JH disc. 9 GIO luchtkarabijn

1989

Vierendeels Josiane DI disc. 5 G50 60 liggend
DI disc. 7 G50 3 x 20

Bouqué Cindy Kad disc. 7 G50 3 x 20
Kad disc. 9 GIO luchtkarabijn

Quintin Henri S2 disc. 8 KK 10 m
Vermeersch Tina D2 disc. 8 KK 10 m

D2 disc. 9 GlO luchtkarabijn
Degraeve Franky TH disc. 9 GlO luchtkarabijn

1990

Vierendeels Josiane Dl disc. 5 G50 60 liggend
Bouqué Cindy Kad disc. 9 GIO luchtkarabijn
Schollaert Carlo SI disc. 9 GlO luchtkarabijn

KB l0mTrophy
KB 30m

Verhuist Roger S2 disc. 9 GlO luchtkarabijn
Vermeersch Tina D2 disc. 8 GIO KK 10 m
Hosdey Marie-Louise D KB 10 m Trophy

1991

Vanwynsberghe Sigrid Dl disc. 5 G50 60 liggend
Vierendeels Josiane Dl disc. 7 G50 3 x 20
Veighe Luc JH disc. 7 G50 3 x 20
Van Cauwenberg Natascha Dl disc. 8 KK 10 m
Vermeersch Tina D2 disc. 8 KK 10 m
Schollaert Carlo Sl disc. 9 GIO luchtkarabijn

KB l0mTrophy
Verhuist Roger S2 disc. 9 GlO luchtkarabijn
Vermeersch Tina D2 disc. 9 GlO Iuchtkarabijn
Bouqué Cindy JD disc. 9 GIO luchtkarabijn
Du Tré Olivier Kad disc. 9 GIO luchtkarabijn

1992

Coussement Paul S 1 disc. 4 G50 60 liggend
Vanwynsberghe Sigrid Dl disc. 5 G50 60 liggend
Van Cauwenberg Natascha Dl disc. 8 KK 10 m
Bouqué Cindy JD disc. 9 GlO iuchtkarabijn
Vancraeynest Dieter JH KB 10 m Trophy



1993

Coussement Paul Si disc. 4 G50 60 liggend
Vanwynsberghe Sigrid Dl disc. 5 G50 60 liggend
Van Cauwenberg Natascha Dl disc. 8 KK 10 m
Du Tré Olivier JH disc. 9 luchtkarabijn
Van Cauwenberg Natascha DI disc. 9 luchtkarabijn
Bouqué Cindy JD disc. 9 GlO luchtkarabijn
Vancraeynest Dieter Kad. disc. 9 luchtkarabijn
Vanhessche Walter S2 disc. 14 standaard pistool
Vanhessche Walter S2 disc. 16 sportpistool
Vlaminck Walter S KB 10 m Trophy
Vancraeynest Dieter JH KB 10 m Trophy
Schollaert Carlo S KB 30 m
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