Bram Uvyn
Secretaris-generaal
Potaardeberg 75 – 9820 Merelbeke
Gsm 0485 67 21 43
E-mail: bram.uvyn@telenet.be

VOORBEREIDENDE VERGADERING VOOR HET INRICHTEN VAN DE
FINALE VAN HET BELGISCH KAMPIOENSCHAP SENIORS
…e nationale finale
Datum: zondag … september 20
Op het terrein van ……………………………………………………………………………….........

1) Dagschema:










8u15: samenkomst op het terrein
8u30: inschrijving van de deelnemers
8u40: loting van de volgorde
8u45: aanvang van het ploegenkampioenschap (ploegen schieten
ongeveer 25 minuten: 8u45, 9u10, 9u35, 10u00, 10u25, 10u50,
11u15, 11u40, 12u05, 12u30)
9u15: aanvang van het individueel dameskampioenschap
10u15: aanvang van het individueel herenkampioenschap
12u00: start middagmaal
13u15: hulde van de kampioenen
14u00: start bondsschieting (laatste ronde ingegaan om 19u00)

2) Kampioenschap – ploeg (wip nr ……) – 8u45
- loting gebeurt door de secretaris-generaal en de hoofdafgevaardigde
van de sector
- controletafel aan de wip: secretaris-generaal of een aangeduid lid van
het bondsbestuur noteert de geschoten punten
- verantwoordelijke bondsafgevaardigde(n) zorgt voor de controles
onder de wip

- bord aan de wip: bondsafgevaardigde noteert de punten op het bord
als controle
- er wordt een bord voorzien tegen de zon
- zorgen voor een micro voor de oproeping van de pelotons
- nadarafsluiting voorzien aan de wip van het ploegenkampioenschap
(enkel te betreden door de schietende ploeg, de bondsafgevaardigden
en de wipbedienaars)
- personeel te voorzien door de maatschappij: 1 of 2
wipbedienaars/pijlenrapers
- de deelnemende ploegen moeten de inleg betalen voor de
namiddagschieting voor minstens 2 wippen (dus mensen voorzien ’s
morgens bij het aanmelden van de ploegen – afhankelijk van de ruimte
al dan niet bij de inschrijvingen van het kampioenschap)
- de secretaris-generaal bezorgt aan de inrichtende maatschappij in de
week voorafgaand aan het kampioenschap een lijst met de deelnemers
aan de kampioenschappen. Deze lijst kan al gebruikt worden om een
inschrijvingslijst op voorhand te maken zodat hier weinig tijd verloren
wordt.

3) Kampioenschap – individueel (wip nr ……) zowel dames als heren 9u15
- volgorde van schieten volgens sector (de sector waarin het
kampioenschap plaats vindt zal starten en zo verder)
- controle aan de wip: secretaris-verslaggever duidt de geschoten
punten aan
- de verantwoordelijke bondsafgevaardigde(n) zorgt voor de controles
onder de wip
- zorgen voor een micro onder de wip voor de oproeping van de
deelnemers
- personeel te voorzien door de maatschappij: 1 of 2
wipbedienaars/pijlenrapers
- de deelnemers moeten de inleg van de namiddagschieting betalen
voor minstens 2 wippen
Algemeen mag de eventuele aanwezige muziekmaatschappij zorgen voor
een muzikale afwisseling tussen het schieten van de ploegen.

3) Huldiging van de kampioenen – 13u15
- huldiging gebeurt op het terrein zelf. De maatschappij voorziet een
podium/plaats waar de huldiging kan plaats vinden.
- op het podium wordt een muziekinstallatie voorzien met micro voor
de toespraken

- Toespraken door:
 De burgemeester of schepen of afgevaardigde
gemeentebestuur
 De nationale voorzitter
 Een afgevaardigde van de maatschappij
De volgorde van de toespraken moet onderling worden afgesproken
(wie leidt de prijsuitreiking in, aan wie wordt het woord eerst
doorgegeven, …)
1)
2)
3)
- herinneringen






-

Door de gemeente aan de deelnemende ploegen (10) +
eventueel aan de nummers 1, 2 en 3 van de individuele
kampioenschappen (6)
Eventueel door de gemeente aan de KNBBW (niet verplicht)
Eventueel door de gemeente aan de inrichtende maatschappij
(niet verplicht)
Door de maatschappij aan de leden van de kampioenenploeg
(5) en de overwinnaars van de individuele kampioenschappen
(2)
Door de KNBBW aan het gemeentebestuur en de inrichtende
maatschappij
De KNBBW voorziet voor de overwinnaars een prijs die wordt
overhandigd op het nationaal congres

receptie:
o gaat door op het terrein na de huldiging
o aantal aanwezige personen: ……

4) Middagmaal
- plaats vastleggen (in de kantine of nabijgelegen lokaal)
- duur: ongeveer 1 uur maximaal
- menu: door te geven aan het secretariaat tegen ten laatste 1
augustus
- prijs: door te geven aan het secretariaat tegen ten laatste 1 augustus

- de menu kan in de wipschutter verschijnen samen met de
aankondiging van de bondsschieting, samen met het rekeningnummer
om te reserveren, adres van inschrijving en uiterste datum van
inschrijving.

5) Bondsschieting
- start om 14u00 (laatste ronde moet zeker bezig zijn om 19u00)
- toezicht gebeurt door de hoofdafgevaardigde en afgevaardigden van
de organiserende sector
- beschrijf zoals voorzien in de reglementen van de KNBBW (2 maal in
de wipschutter te zetten door de inrichtende maatschappij) op datum
- tricolore panachen voorzien
- de inrichtende maatschappij mag onder 2 pelotons schieten
- aan elke wip een bord of affiche te voorzien door de maatschappij om
de geschoten bondsprijzen te voorzien

6) Allerlei
- uitnodiging naar de finale voor het gemeentebestuur en de
genodigden: kan door de secretaris-generaal voorzien worden maar
moet wel op tijd worden doorgegeven.
- voldoende parking voorzien en de maatschappij zorgt voor een zestal
reservaties voor de leden van het bondsbestuur
- er moet een EHBO-post worden voorzien (of een dokter van wacht in
de nabijheid)
- de maatschappij zorgt voor een maaltijd voor de medewerkers van de
KNBBW (10-tal)
– er kunnen eventueel affiches worden opgemaakt indien gewenst door
de inrichtende maatschappij. De KNBBW moet wel zijn formele
goedkeuring geven vooraleer deze in druk mag gaan. Het ontwerp
moet dus in overleg gebeuren zodat er geen abnormaliteiten op de
affiche komen te staan en het ontwerp aanvaardbaar is.

