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VOORBEREIDENDE VERGADERING VAN DE EUROPESE
KAMPIOENSCHAPPEN
…e Europese Kampioenschappen
Datum

zaterdag
Zondag

augustus
augustus

jeugd
senioren

Op het terrein van
Te
Op de wippen

nr
nr

individueel
ploeg

Muitwippen komen in aanmerking
maar open wippen dragen de voorkeur
Publieke schieting: op de wippen nr

en

1) OP HET TERREIN
- Vlaggemasten
*Nationale vlag
*Vlaggen van de deelnemende landen
*Europese vlag
*aanvullend eventueel andere vlaggen (Vlaamse Leeuw,provincie,
gemeente/stad, …
- Zitplaatsen dienen op een veilige afstanden te zijn van de wippen en
deels overdekt (250 plaatsen voorzien)
2) INSCHRIJVINGEN

- Kampioenschappen:
* 1 inschrijvingstafel per land te voorzien met per tafel 3 stoelen
* inschrijving gebeurt door de secretaris-generaal, secretarisverslaggever en de ploegleider
- Publieke schieting:
* inschrijving gebeurt aan een aparte tafel
* inschrijving door de leden van de inrichtende maatschappij
* deelnemers van de ploegenkampioenschappen mogen niet
deelnemen aan de namiddagschietingen (deze zijn te herkennen aan
de concardes die ze dragen)
* deelnemers aan het individuele kampioenschap mogen wel
deelnemen aan de namiddagschietingen
3) INFRASTRUCTUUR ROND DE WIPPEN VAN DE
KAMPIOENSCHAPPEN
- nadarafsluiting (minstens 10 m x 10 m)
- per wip 2 borden
* 1 bord om de namen van de afkampers te noteren
* 1 bord met handvat tegen de zon
- toezicht gebeurt door de leden van het Europees Comité
- plaatsen van de vogels
*individuele blokvogel wordt geplaatst door de leden van het
Europees Comité
*de kampvogels voor het ploegenkampioenschap worden geplaatst
door de wipbedienaar onder toezicht van het Europees Comité
- binnen de nadarafsluiting moet een overdekte toezichtplaats zijn met 1
tafel en 3 stoelen voor het Europees Comité
- aan de wip moet een kader voorzien worden van 2 m links van de wip en
2 m rechts van de wip + 2 m voor de wip. Deze kader moet achter de wip
niet worden afgebakend. Er dient een bordje te worden voorzien met
daarop “1 volledige voet binnen de kader”.
- aan beide wippen moet een geluidsinstallatie worden voorzien
- de controle van de pijlen en de bogen gebeurt door het Europees Comité
- de maatschappij voorziet pijlenrapers en wipbedienaars aan elke wip
- de blokvogels en kampvogels worden voorzien door de KNBBW in
Belgische driekleur. Eventueel kan de maatschappij iets voorzien om de
blokvogel mooi te presenteren als aandenken aan het EK.

4) PUBLIEKE SCHIETINGEN
- organisatie door de inrichtende maatschappij
*inschrijvingen
*bediening van de wippen
*uitbetaling
- verplichte schieting op zaterdag en zondag, best ook op vrijdag
- borden verrekenen in het beschrijf
- verschillende kleuren vogels voorzien
5) EETGELEGENHEID OP BEIDE DAGEN VAN HET KAMPIOENSCHAP
- voor de leden van het Europees Comiteit
- voor de leden van de bondsbesturen
- voor genodigden
- aantal deelnemers: zaterdag ongeveer 30 en zondag ongeveer 70
- inschrijven gebeurt via de secretaris-generaal. Formaliteiten om in te
schrijven moeten doorgegeven worden tegen
- menu + prijs moet tegen
de KNBBW

doorgegeven worden aan

- voldoende eetmogelijkheden voorzien voor de bezoekers
6) AFFICHES
- programma van de kampioenschappen
- voldoende exemplaren voorzien
*220 exemplaren voor de Belgische maatschappijen
*25 exemplaren voor Nederland
*50 exemplaren voor Frankrijk
– 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.
- verdeling kan via de afgevaardigden in België en via het Europees
Comiteit voor de Nederland en Frankrijk op de eerste zaterdag van maart.

7) BEWEGWIJZERING
- best bewegwijzering voorzien vanaf de autostrade
- coördinatoren voor GPS voorzien
- toelating vragen aan gemeente- of stadsbestuur, gewest of federale
besturen
8) WIPSCHUTTER
- aankondiging van de kampioenschappen gebeurt 2 maal door de KNBBW
- de publieke schietingen en de mogelijkheid tot eetgelegenheid kunnen
hier zeker in worden opgenomen en komt dan mee onder “mededelingen
KNBBW”
- eventueel kan de maatschappij nog een inlassing doen van de
schietingen op datum zelf
- beschrijf van de schietingen ten laatste tegen 1 juli te bezorgen aan de
secretaris generaal.
- best de schietingen ook al doorgeven aan de wipschutter om op te
nemen onder “speciale schietingen”
9) TOMBOLA
- toegelaten maar enkel ten voordele van de inrichtende maatschappij en
mits toelating door het stads- of gemeentebestuur
10) PRIJZEN VOOR HET KAMPIOENSCHAP
- verplichting om borden te laten maken als aandenken voor de
deelnemers
- aan de leden van de landenploegen
*jeugd: 72
*senioren: 72
- aan de ploegleiders van de nationale ploegen
*jeugd: 3
*senioren: 3
- aan de individuele kampioen
*jeugd: 1
*senioren: 1

- aan de afkampers van het individueel kampioenschap (ongeveer 30)
- aan de leden van het Europees Comiteit (16 stuks)
- aan de ereleden van het Europees Comiteit indien aanwezig (5 stuks)
- als extra kan voorzien worden (aangewezen)
*extra trofee als aandenken aan de overwinnende ploeg + de
ploegleider (2 x 25 stuks)
*extra trofee voor de individuele kampioenen (in de vorm van een
extra trofee en/of een groot bord type Sylviaschaal met tekst
“Europees Kampioen 20** - ********)
- de KNBBW voorziet voor beide individuele kampioenen een erepluim +
een diploma dat er plaatse wordt gedrukt, voor de winnende ploegleiders
wordt ook een diploma voorzien.
- alle prijzen dienen op het podium te worden uitgestald voor aanvang van
de kampioenschappen.
11) PRIJSUITREIKING
- dient door te gaan op podium
*geluidsinstallatie te voorzien op het podium
*met twee trappen om op en af het podium te gaan
*enkel toegankelijk voor de leden van het Europees Comité, de
voorzitter van de organiserende maatschappij + helpers,
genodigden van het gemeente- of stadsbestuur en provincie
- protocol voor de dagen van de kampioenschappen
*prijsuitreiking gebeurt na het opmaken van de officiële einduitslag
en de diploma’s (ongeveer rond 19u00)
*de voorzitter (of plaatsvervanger) van de organiserende
maatschappij opent de prijsuitreiking
*deze geeft het woord door aan de voorzitter van de
KNBBW/Europees Comiteit
*eventueel daarna een woordje van de burgemeester of
afgevaardigde van de gemeente of stad
*daarna volgt de prijsuitreiking onder leiding van de voorzitter van
de KNBBW/Europees Comiteit
*de prijsuitreiking wordt afgesloten door de voorzitter van de
KNBBW/Europees Comiteit
*spelen van de volksliederen bij de uitreiking van ploegprijzen en de
individuele kampioen
- volgorde van de prijsuitreiking
1) de kampers van het individuele kampioenschap
2) de individuele kampioen

3) ploeg 3 van het ploegenkampioenschap (onder leiding van de
ploegleider)
4) ploeg 2 van het ploegenkampioenschap (onder leiding van de
ploegleider)
5) ploeg 1 van het ploegenkampioenschap (onder leiding van de
ploegleider)
12) PARKING
- plaats:
- afstand tot het terrein
- aantal parkeerplaatsen
- een drietal parkeerplaatsen voorzien aan het terrein voor de KNBBW
13) CAMPING + HOTELS
- caravans en tenten (zeker een 75 plaatsen voorzien, indien mogelijk
zelfs meer)
- toilet- en douchemogelijkheden voorzien (locatie:

)

- elektriciteit voorzien
- overzicht van de hotels voorzien tegen het Europees Comiteit de eerste
zaterdag van maart
14) PROGRAMMA
- zaterdag

augustus 20

JEUGD

10u00

samenkomst op het terrein

11u00

maaltijd voor leden van de bondsbesturen en de genodigden
Locatie:

12u15

samenkomst Europees Comiteit en bondsbesturen op het
terrein

12u30

aanmelding van de deelnemers aan de
jeugdkampioenschappen
Inschrijving van de publieke schieting

13u00

openingsplechtigheid
*opening van de kampioenschappen door de voorzitter
van de KNBBW/Europees Comiteit

*hijsen van de vlaggen met de nationale hymnen
(België, Nederland, Frankrijk, Europa)
13u15

aanvang van de kampioenschappen
*volgorde individueel: België – Nederland – Frankrijk
*volgorde ploegen: Frankrijk – België – Nederland
Aanvang van de publieke schieting

18u30

afkamping voor ploegen- en individueel kampioenschap
Einde van de publieke schieting

19u00

prijsuitreiking
*graag met een afvaardiging van de gemeente of stad
*zie ook protocol

Het programma voor 13u00 is voor kleine wijzigingen vatbaar. Uur van
prijsuitreiking is afhankelijk van eventuele duur van de afkamping.
- zondag

augustus 20

SENIOREN

9u00

samenkomst van Europees Comiteit, bondsbesturen,
genodigden en schutters voor de stoet
*locatie:

9u15

vorming van de stoet
*gemeentelijke ceremoniemeester?
*onder begeleiding van de politie
*aanwezigheid van een muziekmaatschappij
*vorming van de stoet gebeurt onder leiding van de
ceremoniemeester in samenspraak met
hoofdafgevaardigde van de inrichtende sector
*volgorde van de stoet: politie – muziekmaatschappij –
vlaggen en breuken – Europees Comiteit en afvaardiging
van de gemeente/stad – bondsbesturen - landenploegen
(B – NL – FR) met nationale vlag en bordjes (voorzien
door de KNBBW), ploegleider en afgevaardigden van de
ploeg en andere schutters en sympathisanten

9u30

vertrek van de stoet
*te volgen weg:

*afstand:

*toelatingvragen aan gemeente- of stadsbestuur
9u45 bloemenhulde aan het monument der gesneuvelden
*naam + locatie:
Spelen van de volksliederen volgens het protocol
*Te Velde  neerlegging van de bloemstukken
*volksliederen: België – Nederland – Frankrijk
*Europees volkslied
*eventueel andere hymnes, eigen aan het plaatselijke
protocol
De organiserende maatschappij zorgt voor 3 bloemstukken.
Deze worden terugbetaald door de besturen van de
deelnemende landen.
*bloemstukken hebben een lint met de volgende tekst:
° 1 bloemstuk met “KNBBW – FRNAB”
° 1 bloemstuk met “UAANF”
° 1 bloemstuk met “NBvW”
*kostprijs per bloemstuk: 60 à 70 euro
*eventueel kan ook een bloemstuk van de maatschappij
en/of gemeente- of stadbestuur neergelegd worden
10u15

ontvangst door het gemeente- of stadsbestuur
*locatie
toespraak door de burgmeester of plaatsvervanger
(eventueel ook een klein woordje in het Frans)
*toespraak door de voorzitter van de KNBBW namens de
drie landen
*de deelnemende landen schenken een aandenken aan
de maatschappij en de gemeente/stad
*receptie voor de aanwezigen

11u00

maaltijd voor leden van de bondsbesturen en de genodigden
Locatie:

12u15

samenkomst Europees Comiteit en bondsbesturen op het
terrein

12u30

aanmelding van de deelnemers aan de
seniorenkampioenschappen
Inschrijving van de publieke schieting

13u00

openingsplechtigheid
*opening van de kampioenschappen door de voorzitter
van de KNBBW/Europees Comiteit
*hijsen van de vlaggen met de nationale hymnen
(België, Nederland, Frankrijk, Europa)

13u15

aanvang van de kampioenschappen
*volgorde individueel: België – Nederland – Frankrijk
*volgorde ploegen: Frankrijk – België – Nederland
Aanvang van de publieke schieting

18u30

afkamping voor ploegen- en individueel kampioenschap
Einde van de publieke schieting

19u00

prijsuitreiking
*graag met een afvaardiging van de gemeente of stad
*zie ook protocol

Het programma voor 13u00 is voor kleine wijzigingen vatbaar. Uur van
prijsuitreiking is afhankelijk van eventuele duur van de afkamping.
15) VARIA
- aanwezigheid op het Europees Comité, de eerste zaterdag van maart
*overzicht van de organisatie algemeen
*eventueel affiche meebrengen
*ontwerp van het bord
*overzicht van de hotels
- eventueel een volgende vergadering indien nodig

