
Koninklijke schuttersgilde St-Pieters Bosseniers

Fruitschieting 2018 promoot de schutterssport te Hulste

Eerste weekend 2-3-4Februari staat voorzitter Rudi Dhoop met zijn team klaar om de 20ste                  
editie van de bekende bosseniers fruitschieting in goede banen te leiden

Ieder jaar worden 2500 kg appelen aangekocht aldus ondervoorzitter Lucien Vancoillie

Verleden jaar mochten wij een 550 bezoekers verwelkomen, dit jaar worden het er zeker meer.

Iedereen die het wenst kan er een echte wedstrijd luchtkarabijn(4,5mm)hanteren,de schieting is 
zodanig opgevat dat ook niet geoefende schutters met een prijs huiswaarts keren.

Dat  het karabijn schieten in de lift zit is zeker,net als verleden jaar mochten wij terug een aantal 
kandidaat bosseniers instemmen, 

De Koninklijke gilde(gesticht in 1628) is een der oudste van vlaanderen en telt een+ 80 leden.

Wij beschikken momenteel over 9 automatische banen voor luchtkarabijn en pistool.De 50m stand .
22 telt 6 automatische banen voorzien van camera, voor .22 pistool-revolver zijn sedert dit jaar 4 
banen voorzien. Zwaardere kalibers zijn niet toegelaten.Uiteraard mag alleen geoefend worden na 
bekomen van een geldige sportschutterslicentie en een interne opleiding door onze 3 gediplomeerde
onderrichters, vooral word nadruk gelegd op veilig omgaan met wapens en gericht 
doelschieten.Sedert kort mag men op afspraak eenmaal per jaar met een eendags vergunning 
onder begeleiding met een .22 wapen pistool-revolver en karabijn oefenen.

Personen die hun wapen op een veilige manier en plaats wensen te hanteren ,onder begeleiding van 
ervaren personen zijn bij ons welkom,wij dulden geen cowboy toestanden.

Onze fruitschieting heeft plaats :Vrijdag 2 feb 2018 vanaf 18u 

                                                           Zaterdag 3 feb. vanaf 17u30

                                                          Zondag 4 feb. vanaf 10u tot 13u

Hierbij vermelden wij dat onze luchtkarabijnstand mits afspraak ter beschikking kan gesteld 
worden voor verenigingen,families,werkmakkers die voor een paar uurtjes kunnen genieten van 
deze boeiende olympische sport.Verschillende formules zijn mogelijk naar jouw wensen 

Verdere inlichtingen:Rudi D’hoop tel  056719673

                                    Lucien Vancoillie  tel 056702377

Locatie ;Kasteelstraat  achter dorpshuis”de rijstpekker” ingang naast huisnummer 15

 Parking :ook achter de kerk

Bezoek onze website:www.bosseniers.be


