
Academische Zitting 40 jaar LUK 
8 juli 2018 te Sportimonium (Hofstade) 

 

Op zondag 8 juli vierde de Landelijke Unie der Kruisboogschutters op het Sportimonium te Hofstade 

haar 40-jarig bestaan met een Academische Zitting. 

 

Delegaties van kruisboogverenigingen uit de 5 Vlaamse provincies en Brussel werden verwelkomd 

door LUK voorzitter Arnold Van Aperen, die een korte uiteenzetting gaf over het ontstaan en het doel 

van de LUK. Hij bedankte tevens de stichters en alle bestuursleden die gedurende deze 40 jaar met 

liefde en passie voor de kruisboog, en zonder enige vergoeding, deze organisatie verder uitbouwden. 

De voorzitter benadrukte dat naast het kruisboogschieten ook de vriendschap en elkaar 

ondersteunen de pijlers zijn die wij verder wensen te promoten onder alle verenigingen en hun 

leden. 

 

Dan kwam Luk van Biesen aan het woord, volksvertegenwoordiger maar tevens lid van de plaatselijke 

handbooggilde. Luk van Biesen gaf kort verslag over zijn onderhoud met Vlaams minister Muyters, 

o.a. verantwoordelijk voor Sport, dewelke hij interpelleerde over zijn beleid met betrekking tot 

traditionele volkssporten zoals de kruisboog. Conclusie is dat er geen specifieke punten in de 

beleidsnota staan voor de volkssporten; er wordt vooral ingezet op topsport en breedte-sport. Wel 

krijgen traditionele sporten ondersteuning en subsidies via één van de twee daartoe gedecreteerde 

organisaties, zoals VLAS. 

 

De derde spreker was Hein Comeyne van VLAS; hij kaderde “traditionele sporten” en gaf toelichting 

bij de werking van VLAS. Tevens verduidelijkte hij het onderscheid tussen VLAS en SPORTIV. Hein gaf 

ons ook inzicht in de evolutie van leden, per leeftijdscategorie en geslacht, van zowel VLAS in het 

algemeen en van de LUK in het bijzonder. 

 

Laatste spreker was Stefaan Vandooren, ondervoorzitter van de LUK en tevens voorzitter van het 

sportcomité van de NUKB. Stefaan bedankte eerst Arnold Van Aperen die reeds 40 jaar voorzitter is 

van de LUK en overhandigde Arnold namens de LUK een gepast aandenken. Daarna gaf Stefaan 

toelichting bij de werking van het Sportcomité van de NUKB. Tot slot was er nog een speciale 

huldiging van de deelnemers aan het Europees Kampioenschap Field Indoor 2009 te Malinska 

(Kroatië). De schutters van de senioren ploeg, met name Manfred Keller, Louis Achiel en wijlen Willy 

Hemeleers behaalden toen de zilveren medaille per ploeg; maar later werd een lid van de winnende 

Russische ploeg gediskwalificeerd wegens doping. Negen jaar naar de feiten werden de gouden 

medailles op deze academische zitting officieel overhandigd aan Manfred, Louis en de weduwe van 

Willy. 

 

 

Na de groepsfoto werden de aanwezigen vergast op een receptie ter afsluiting van deze geslaagde 

vergadering. Wie wou kon nog een geleid bezoek brengen aan het museum van het Sportimonium. 

 

 

 

 


