
 
69E EUROPESE KAMPIOENSCHAPPEN BOOGSCHIETEN 

STAANDE WIP 
23 – 25 AUGUSTUS 2019 – PAAL TERVANT 

 
Beverlosesteenweg 280 – 3583 Paal Beringen 

 

 
PROGRAMMA: 

  
Vrijdag 23  augustus 2019: publiek beschrijf op 4 wippen  
 

om 13u30 publieke schieting op 4 wippen: 
2 Hoge 10 euro, 4 Zijden 7 euro, 4 Kallen 5 euro, 10 vogels 1 bord, 36 vogels van 3 euro,  

Inleg 14 euro (jeugd t.e.m.18 jaar: 7 euro), berekend op 80 schutters 
 
Zaterdag 24 augustus 2019: Europese jeugdkampioenschappen + publiek beschrijf 

 
11.00u Samenkomst op het terrein 

12.00u Aanmelden van de geselecteerde deelnemers bij de secretaris-generaal 
en de ploegleider + start inschrijvingen publieke schieting 

12.30u Openingsplechtigheid + hijsen van de vlaggen 

12.45u aanvang van de kampioenschappen 
 Ploeg: Frankrijk – België - Nederland 

 Individueel: België – Nederland - Frankrijk 
12.45u Publiek beschrijf op 4 wippen met kunstborden 
18.00u Eventuele afkamping 

18.30u Prijsuitreiking 
 

Om 12u45 publieke schieting op 4 wippen met per wip: 
2 Hoge 10 euro, 4 Zijden 7 euro, 4 Kallen 5 euro, 10 vogels 1 bord, 36 vogels van 3 euro,  

Inleg 14 euro (jeugd t.e.m.18 jaar: 7 euro), berekend op 80 schutters 
 
 

Zondag 25 augustus 2019: Europese Kampioenschappen seniors + publiek 
beschrijf 

 
8.15u  Samenkomst op het terrein 
8.45u  Aanmelding van de deelnemers in de ploeg bij de secretaris generaal en 

de ploegleider + indien nodig doorvoeren van vervangingen 
9.00u Vorming en vertrek van de stoet – bloemenhulde – ontvangst door het 

gemeentebestuur en receptie op het schuttersterrein 
11.00u Middagmaal voor de leden van de federaties 
12.00u Aanmelden van de geselecteerde individuele deelnemers bij de 

secretaris-generaal en de ploegleider + indien nodig vervangingen 
doorvoeren + start inschrijvingen publieke schieting 

12.30u Openingsplechtigheid + hijsen van de vlaggen 
12.45u aanvang van de kampioenschappen 
 Ploeg: Frankrijk – België - Nederland 

 Individueel: België – Nederland - Frankrijk 
12.45u Publiek beschrijf op 4 wippen met kunstborden 



18.00u Eventuele afkamping 

18.30u Prijsuitreiking 
 

Om 12u45 publieke schieting op 4 wippen met per wip: 
2 Hoge 10 euro, 4 Zijden 7 euro, 4 Kallen 5 euro, 10 vogels 1 bord, 36 vogels van 3 euro,  

Inleg 14 euro (jeugd t.e.m.18 jaar: 7 euro), berekend op 80 schutters 
 

 

Bij de aanmelding moet een geldige bondskaart en de identiteitskaart voorgelegd 
worden. De deelnamegelden voor de jeugdschutters die in de ploeg staan bedragen 
5,00 euro en voor de individuelen 2,00 euro. Voor de seniors die in de ploeg staan 

bedraagt dit 7,00 euro en voor de individuelen 3,00 euro. 
Wij doen een uitdrukkelijke oproep naar de schutters die in de ploeg staan 

om mee op te stappen in de stoet met pijl en boog!  
Wij vragen tevens uw land op een voorname manier te vertegenwoordigen. 

Slordige kledij wordt niet aanvaard! 
 

Er zal dagelijks de mogelijkheid zijn om op het terrein snacks aan te 
kopen.  

De camping (Duistbosstraat) is toegankelijk vanaf donderdag 22 
augustus om 14u! 

 
 

 
Secretaris-generaal     de voorzitter 

secrétaire-général       le président 
 
Bram Uvyn       Marc De Bruyne 

 


