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Internationaal  Europees Comité 
Boogschieten staande wip 

Comité International D’Europe 
Tir à l‘arc à la perche verticale 

  
VOORBEREIDENDE VERGADERING VAN DE EUROPESE 

KAMPIOENSCHAPPEN 
 
 …e Europese Kampioenschappen 
 
Datum   zaterdag   augustus   jeugd 
     Zondag   augustus   senioren 
 
Op het terrein van  
 
       Te 
 
       Op de wippen  nr    individueel 
      nr   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 
grotendeels overdekt (250 à 300 zitplaatsen minimaal te voorzien) 



 
- Voldoende gezond verstand gebruiken bij de plaatsing van de tenten ten 
opzichte van de wippen en het eventueel plaatsen van mobiele wippen. De 
veiligheid van de aanwezigen mag niet in het gedrang komen.  
 
- Voldoende sanitaire voorzieningen voorzien op het terrein en de camping 
en deze ook proper houden gedurende het ganse weekend.  
 
2) INSCHRIJVINGEN 
 
- Kampioenschappen: 
 * 1 inschrijvingstafel per land te voorzien met per tafel 3 stoelen 

* inschrijving gebeurt door de besturen van de 3 landen 
* best in een overdekte ruimte voorzien (tent of partytent 

 
- Publieke schieting: 

* inschrijving gebeurt apart van de inschrijvingen voor de 
kampioenschappen 
* inschrijving gebeuren door de leden van de inrichtende 
maatschappij 
* deelnemers van de ploegenkampioenschappen mogen niet 
deelnemen aan de namiddagschietingen (deze zijn te herkennen aan 
de kokardes die ze dragen). Dit kan best ook worden doorgegeven 
aan de roepers onder de wip. 
* deelnemers aan het individuele kampioenschap mogen wel 
deelnemen aan de namiddagschietingen. 
* best een regeling voorzien voor deelname aan de 
namiddagschieting voor jeugdschutters (helft van de inleg voor 
jeugdschutters t.e.m. 18 jaar). 

 
3) INFRASTRUCTUUR ROND DE WIPPEN VAN DE 
KAMPIOENSCHAPPEN 
 
- dranghekken rond de wip(minstens 10 m x 10 m) + links en rechts van 
de tafel van de leden van het Europees Comiteit zodat deze de controle 
kunnen doen zonder dat er mensen voor hen staan. 
 
- binnen de dranghekken moet een overdekte toezichtplaats zijn met 1 
tafel en 3 stoelen voor het Europees Comité 
 
- In Nederland en België moet aan de wip een kader voorzien worden van 
2 m links van de wip en 2 m rechts van de wip + 2 m voor de wip (in 
Frankrijk geldt maximaal 5 meter langs elke kant). Deze kader moet 
achter de wip niet worden afgebakend. Er dient een bordje te worden 
voorzien met daarop “1 volledige voet binnen de kader”. 
Op een blote spil van een open wip kan deze kader ook in cirkelvorm 
worden gemaakt.  



De leden van het Europees Comité hebben de bevoegdheid beslissingen te 
nemen over de grootte van de kader in ze dit nodig achten.  
 
- het toezicht en de controle van de bogen pijlen gebeurt door de leden 
van het Europees Comité 
 
- het 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 

 
- per wip 2 borden 
 * 1 bord om de namen van de afkampers te noteren 
 * 1 bord met handvat tegen de zon 
 
- aan beide wippen moet een geluidsinstallatie worden voorzien, op zijn 
minst een draadloze micro die gekoppeld is aan het geluidssysteem 
voorzien op het terrein.  
 
- de maatschappij voorziet pijlenrapers en wipbedienaars aan elke wip 
 
- de blokvogels en kampvogels worden voorzien in onderling overleg met 
de federatie van het inrichtende land in de driekleur van het 
organiserende land. Eventueel kan de maatschappij iets voorzien om de 
blokvogel mooi te presenteren als aandenken aan het EK. 
 
- er wordt geacht dat de leden van het Europees Comiteit die instaan voor 
de controle aan beide wippen voorzien worden van dranken. Het is de 
inrichtende maatschappij die daarvoor instaat.  
 
 
4) PUBLIEKE SCHIETINGEN 
 
- organisatie door de inrichtende maatschappij 
 *inschrijvingen 
 *bediening van de wippen 
 *loting 
 *uitbetaling (eventueel via enveloppen aan de wip) 
 
- verplichte schieting op zaterdag en zondag, best ook op vrijdag op 
minstens 2 wippen.  
 
- het beschrijf kan in onderling overleg met de organiserende federatie 
worden berekend, er dienen dezelfde borden verrekend te worden in het 
beschrijf  
 



- de berekening van het beschrijf moet op voorhand worden gepubliceerd 
en duidelijk gemaakt worden aan de schutters a.d.h.v. de berekening 
volgens het aantal ingeschreven schutters. Dit moet ook kenbaar gemaakt 
worden aan elke wip d.m.v. het aantal in te vullen vogels te noteren op 
een bord. 
 
- verschillende kleuren vogels voorzien voor dubbele en/of driedubbele 
vogels.  
 
5) EETGELEGENHEID OP ZONDAG VAN HET KAMPIOENSCHAP 
 
- voor de leden van het Europees Comiteit 
 
- voor de leden van de bondsbesturen 
 
- voor eventuele genodigden 
 
- aantal deelnemers: ongeveer 70 
 
- Voorstel om een buffet te geven 
 
- de inschrijvingen gebeuren via de 3 federaties. Het is de organiserende 
federatie die instaat voor de uitnodigingen van de eigen leden en de 
uitnodiging van de andere federaties. Formaliteiten om in te schrijven 
moeten doorgegeven aan de organiserende federaties worden tegen 1 juni 
voorafgaand aan het EK.  
 
- wat moet worden doorgegeven aan de organiserende federatie: de 
menu, prijs van het menu, laatste inschrijvingsdatum, rekeningnummer 
waarop mag worden gestort. 
 
- voldoende eetmogelijkheden voorzien voor de bezoekers (vb: 
frietkraam, hamburgers, broodjes, …) waarvoor niet vooraf hoeft 
ingeschreven te worden. Best voorzien dat er na de prijsuitreiking nog iets 
te verkrijgen is.  
 
6) AFFICHES 
 
- programma van de kampioenschappen moet worden vermeld + de 
berekening van het beschrijf. 
 
- voldoende exemplaren voorzien 
 *220 exemplaren voor België 
 *25 exemplaren voor Nederland 
 *85 exemplaren voor Frankrijk in het Frans opgesteld 
 
- de verdeling moet via het Europees Comiteit op de eerste zaterdag van 
maart.  



 
7) BEWEGWIJZERING 
 
 
- coördinatoren voor GPS voorzien  
 
- toelating vragen voor de bewegwijzering aan de plaatselijke besturen 
 
8) BEKENDMAKING (WIPSCHUTTER – L’ARCHER) 
 
- de aankondiging van de Europese kampioenschappen gebeurt in 
samenspraak met de inrichtende federatie en conform de voorschriften 
van het organiserende land 
 
- de publieke schietingen en de mogelijkheid tot eetgelegenheid kunnen 
hier zeker in worden opgenomen en komt dan mee 
 
 
- de gegevens om hierbij te vermelden (beschrijf van de schietingen, 
eetmogelijkheden, informatie camping, andere nuttige informatie, …) 
moet ten laatste tegen 1 juni doorgegeven worden aan de inrichtende 
federatie.  
 
9) TOMBOLA 
 
- is toegelaten maar enkel ten voordele van de inrichtende maatschappij 
en mits conformiteit met de van toepassing zijnde regelgeving  
 
10) PRIJZEN VOOR HET KAMPIOENSCHAP 
 
- verplichting om borden te laten maken als aandenken voor de 
deelnemers en om in het beschrijf te verwerken. 
 
- herinnering aan de leden van de landenploegen  
 *jeugd: 72 borden 
 *senioren: 72 borden 
 
- herinnering aan de ploegleiders van de nationale ploegen 
 *jeugd: 3 borden 
 *senioren: 3 borden 
 
- herinnering aan de individuele kampioen 
 *jeugd: 1 bord 
 *senioren: 1 bord 
 
- herinnering aan de afkampers van het individueel kampioenschap 
(ongeveer 30 borden voorzien ) 
 



- herinnering aan de leden en (aanwezige) ereleden van het Europees 
Comiteit (ongeveer 20 borden borden) 
 
- als extra herinnering 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** - ********).  
Een extra materiële cadeau kan ook indien de inrichtende 
maatschappij/federatie dit wenst.  

 
- de inrichtende federatie voorziet voor beide individuele kampioenen een 
erepluim + het Europees comiteit voorziet een diploma dat plaatse wordt 
gedrukt, voor de winnende ploegleiders en de inrichtende maatschappij 
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 die de 
prijzen mee helpen uitdelen, genodigden van het gemeente- of 
stadsbestuur en provincie  

 
- protocol voor beide dagen van de kampioenschappen 

*de prijsuitreiking gaat door 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 het 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 en 
secretaris-generaal van het Europees Comiteit 
*de prijsuitreiking wordt afgesloten door de voorzitter van de 
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) 

 
- er wordt een Europese ceremoniemeester voorzien die de prijsuitreiking 
mee in goede banen leidt. Hij zal dit doen in overleg met de inrichtende 
maatschappij en federatie.  
 
12) PARKING TE VOORZIEN VOOR DE AANWEZIGEN 
 
- plaats: 
 
- afstand tot het terrein: 
 
- aantal parkeerplaatsen (minstens een 200-tal voorzien): 
 
- een tiental parkeerplaatsen voorzien zo dicht mogelijk bij het terrein 
voor de leden van het Europees Comiteit 
 
13) CAMPING + HOTELS 
 
- de camping hoeft niet op het terrein zelf te zijn maar dit wel 
uitdrukkelijk worden doorgegeven aan het Europees Comité 
 
- op de camping komen caravans en tenten (zeker een 75 plaatsen 

voorzien, indien mogelijk zelfs meer) 
 
- een campingreglement dient opgemaakt te worden volgende de lokale 
gebruiken zowel in het Nederlands als in het Frans. Indien nodig kan de 
vertaling hiervan gebeuren door de leden van het Europees Comiteit. 
Een voorbeeld van campingreglement zit in bijlage bij dit draaiboek. 
 
- in de nabijheid toilet- en douchemogelijkheden voorzien voor dames en 
heren (locatie + afstand tot de camping:      ) 
 
- elektriciteit voorzien via stroomgroep waarop de tenten en caravans 
kunnen aansluiten 
 
- overzicht van de hotels voorzien tegen het Europees Comiteit de eerste 
zaterdag van maart 
 
14) PROGRAMMA 
 
- zaterdag   augustus 20  JEUGD 



 
11u00 samenkomst op het terrein 
 
 
12u00 aanmelding van de deelnemers aan de 

jeugdkampioenschappen 
Inschrijving van de publieke schieting 

 
12u30 openingsplechtigheid  

*opening van de kampioenschappen door de voorzitter 
van het Europees Comiteit of zijn vervanger 
*hijsen van de vlaggen met de nationale hymnen voor 
de volgorde voorzien in het reglement van het Europees 
Comiteit 

 
12u45 aanvang van de kampioenschappen  

*volgorde individueel zoals voorzien in het reglement 
van het Europees Comiteit 
*volgorde ploegen zoals voorzien in het reglement van 
het Europees Comiteit 

 
12u45 Aanvang van de publieke schieting 
 
18u00 afkamping voor ploegen- en individueel kampioenschap 
   
  Einde van de publieke schieting  
 
18u30 prijsuitreiking  

*graag met een afvaardiging van de gemeente of stad 
   *zie ook protocol 
 
Het programma voor 12u00 is voor kleine wijzigingen vatbaar. Het 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 
   *onder begeleiding van de politie 
   *aanwezigheid van een muziekmaatschappij 

 *vorming van de stoet gebeurt onder leiding van de 
Europese ceremoniemeester in samenspraak met de 
leden van het Europees Comiteit van het inrichtende 
land 



 *volgorde van de stoet: politie – muziekmaatschappij – 
vlaggen en breuken – Europees Comiteit en afvaardiging 
van de gemeente/stad – bondsbesturen van de 
verschillende landen - landenploegen (volgens de 
volgorde van het individueel kampioenschap) met  
naambordjes (voorzien door het Europees Comiteit), 
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 
politiediensten 

 
9u45  bloemenhulde aan het monument der gesneuvelden 
   *naam + locatie: 
 
  Spelen van de volksliederen  
   *Te Velde  neerlegging van de bloemstukken 

*volksliederen: volgens de volgorde van het individueel 
kampioenschap  

   *Europees volkslied 
*eventueel andere hymnes, eigen aan het plaatselijke 
protocol 
 

De organiserende maatschappij zorgt voor 3 bloemstukken. 
Deze worden terugbetaald door de organiserende federatie.  

*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 (dit 
kan ook vertaald worden indien de teksten op voorhand 
worden bezorgd) 



*toespraak door de voorzitter van de inrichtende 
federatie namens de drie landen (dit kan ook vertaald 
worden indien de teksten op voorhand worden bezorgd) 
*de deelnemende landen schenken een aandenken aan 
de maatschappij en de gemeente/stad 
*receptie voor de aanwezigen (ongeveer een 200 
aanwezigen) 

 
11u00 maaltijd voor leden van de bondsbesturen en de genodigden  
  Locatie: 
 
11u00 samenkomst op het terrein 
 
12u00 aanmelding van de deelnemers aan de 

seniorenkampioenschappen 
 Inschrijving van de publieke schieting 
 
12u30 openingsplechtigheid  

*opening van de kampioenschappen door de voorzitter 
van het Europees Comiteit of zijn vervanger 
*hijsen van de vlaggen met de nationale hymnen voor 
de volgorde voorzien in het reglement van het Europees 
Comiteit 

 
12u45 aanvang van de kampioenschappen  

*volgorde individueel zoals voorzien in het reglement 
van het Europees Comiteit 
*volgorde ploegen zoals voorzien in het reglement van 
het Europees Comiteit 

 
12u45 Aanvang van de publieke schieting 
 
18u00 afkamping voor ploegen- en individueel kampioenschap 
   
  Einde van de publieke schieting  
 
18u30 prijsuitreiking  

*graag met een afvaardiging van de gemeente of stad 
   *zie ook protocol 
 
Het programma voor 12u00 is voor kleine wijzigingen vatbaar. Uur van 
prijsuitreiking is afhankelijk van eventuele duur van de afkamping. 
 
15) VARIA 
 
- Verder zijn alle regels zoals vermeld in het reglement van het Europees 
Comiteit onverminderd geldig. Deze kunnen afgetoetst worden bij de 
inrichtende federatie bij vragen.  



 
- 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  



Bijlage: voorbeeld van campingreglement 
 

Campingreglement EK / Règles du Camping CE 
 
Het kampeerterrein is een sportveld ons ter beschikking gesteld door de 
Gemeente. Help ons a.u.b. het terrein schoon en onbeschadigd te houden. 
 
De organiserende maatschappij is niet aansprakelijk voor enige schade of 
letsel veroorzaakt door vallende pijlen. 
 
Bij aankomst wordt u een plaats toegewezen door de 
campingverantwoordelijke, volg zijn aanwijzingen op a.u.b. 
 
Auto’s (campers uitgezonderd) dienen na het plaatsen van tent of caravan 
van het terrein te worden verwijderd en op de parking geplaatst te 
worden. 
 

              
 

  
 
Deponeer afval in de daarvoor voorziene afvalbakken  
 

 
 
 
Open vuren ten strengste verboden. BBQ toegestaan. BBQ as in daarvoor 
bestemde vaten deponeren. 
 

         
 
 
Laat geen vuil / afvalwater etc. achter op het terrein. 



           
 
Het is verboden chemische toiletten te lozen.     
 

      
 
Honden aan de leiband houden!  
 

            
 
Geen lawaai/muziek meer na 22:00u. 
 

       
 
Er is stroomvoorziening aanwezig, gebruik dit verstandig, als de zekeringen 
‘springen’ heeft niemand nog stroom!  
 
Er kan ’s ochtends tot 11:00u gedouched worden op de daarvoor voorziene plaats. 
 
Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw medewerking. 
 

 
Het bestuur  

 


