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

VOORBEREIDENDE VERGADERING VAN DE NATIONALE
KEIZERSCHIETING
…e nationale keizerschieting
Datum: zondag
Op het terrein van
Te
Op wip nr;
1) Inschrijvingen en keizerschieting
- Aanvang om 9u30, inschrijven tot 11u00
- De uittredende keizer moet eerst schieten
- Op het podium : *Minstens 6 stoelen en de nodige tafels
*Trap op en af - of een brede trap
- Inschrijvingen: *4 à 5 leden van het bondsbestuur
*1 afgevaardigde van de maatschappij voor het innen
van de inleg van de bondsschieting
- Inschrijvingslijsten keizerschieting en bondsschieting worden
meegebracht door het secretariaat
- Wip keizerschieting: 1 wipbedienaar en eventueel pijlraper
Kader van 2 meter op 2 meter op 2 meter
- Nummers keizerschieting en bondsschieting worden meegebracht door
het secretariaat

- Veiligheidsspelden voor de nummers deelnemers worden voorzien door
maatschappij (ongeveer een 450)
- Micro’s: minstens 2 (1 op podium en 1 aan de wip van de
keizerschieting)
- Borden aan de wip van de keizerschieting : 1 voor het noteren van de
namen van de kampers, 1 bord tegen de zon
- secretariaat zorgt ook voor: *Lijst afkampers
*Loting volgorde afkamping
*Kampblokken
- Nadarafsluiting aan de wip van de keizerschieting. Deze wordt dusdanig
geplaatst dat er een afgesloten ruimte enkel toegankelijk door de
bondsafgevaardigden van de desbetreffende sector en max 2 tot 3
koningen.
- Controle van de bogen door de bondsafgevaardigde gebeurt ook binnen
de nadarafsluiting. De schutter dient zelf zijn boog aan te trekken.
Hiervoor zal het geijkte gewicht gebruikt worden dat de
hoofdafgevaardigde zal meebrengen.
- Geraakte keizersvogel:
a) tijdens de drie schoten van de deelnemer: zal terug vast gezet
worden na de drie schoten
b) tijdens de herkamping (afkamping) zal de vogel NIET meer worden
vastgezet tot hij wordt afgeschoten.
- indien een muziekmaatschappij aanwezig is kan deze de keizerschieting
opluisteren met wat achtergrondmuziek (maar zeker ervoor zorgen dat dit
de deelnemers aan de keizerschieting niet hindert)
2) Wipschutter
- Inlassing van de keizerschieting en bondsschieting: 2 maal door
secretariaat KNBBW (bij meededelingen KNBBW)
3) Hulde nieuwe keizer
- Op het podium: onmiddellijk na de afkamping
- Aanwezig:

*Nieuwe keizer
*Uittredende keizer overhandigt de keizersbreuk
*Stad/Gemeentebestuur (worden uitnodiging door
maatschappij)

*Leden van de Nationale Bond
*Leden van de inrichtende maatschappij
- Herinnering aan de keizer: *Badge van de nationale bond voorzien door
het secretariaat
*Erepluim voorzien door secretariaat
*Door stad/gemeentebestuur (geen
verplichting)
*Door de inrichtende maatschappij
(geen verplichting)
- Herinnering door KNBBW aan: *stad/gemeentebestuur voorzien door het
secretariaat
*Inrichtende maatschappij voorzien door
het secretariaat
- Herinnering aan KNBBW door: *stad/gemeentebestuur (geen
verplichting)
*Inrichtende maatschappij (geen
verplichting)
- de afkampers ontvangen van de KNBBW herinnering voorzien door
secretariaat
- na de officiële huldiging van de keizer speelt de aanwezige
muziekmaatschappij de Nationale Hymne bij de huldiging (eventueel kan
de muziekmaatschappij worden vervangen door een muziekinstallatie).
4) Receptie
– een receptie is geen verplichting maar kan indien gewenst wel
– best niet onmiddellijk na de hulde van de nieuwe keizer maar beter in
de loop van de namiddag zodat alle leden van de KNBBW de mogelijkheid
hebben er naar toe te gaan, ook de mensen die instaan voor de
inschrijving en de controle op de bondsschieting.
- indien er toch een receptie wordt aangeboden:
*waar:
*Verplaatsing: ja/neen
*Om……..u
*Aantal personen ongeveer (afhankelijk van receptie voor
iedereen of enkel voor de genodigden): 50
5) Blok op andere wip.
- Waarde: minimum € 125,00 en niet in geld
- Inleg: € 2,00 per wip

- Aanvang: 9u30 en afsluiten inschrijving 11u00 (inschrijvingen kunnen
ook op het podium gebeuren maar aan een aparte inschrijvingstafel)
- Koningen moeten eerst op de wip van de keizer schieten. Indien een
koning de keizersblok afschiet, kan hij niet deelnemen aan de
blokschieting op de andere wippen (inschrijvingsgeld moet worden
teruggegeven). De koningen kunnen dus pas inschrijven nadat ze naar de
keizersvogel hebben geschoten. Dit zal uitdrukkelijk worden vermeld in de
wipschutter.
- Vraag om de laatste schutters te laten schieten om 13u45 zodat nog op
tijd kan worden gekampt en dat de bondsschieting op tijd kan starten. Op
die manier zal iedereen die wacht om in te schrijven waarschijnlijk niet
kunnen schieten wat een motivatie is om op tijd in te schrijven.
De schutters die niet geschoten hebben moeten uiteraard hun
inschrijvingsgeld terug krijgen.
7) Eetgelegenheid
- Voor iedereen
- Plaats: (door te geven ten laatste 28 februari)
- Uur: (door te geven ten laatste 28 februari)
- Menu: (door te geven ten laatste 28 februari)
- Prijs: (door te geven ten laatste 28 februari)
- Kan verschijnen in de “De Wipschutter” samen met het beschrijf van de
bondsschieting. Wat zeker moet vermeld worden is bij wie er kan worden
gereserveerd, voor welke datum dit moet gebeuren en op welk
rekeningnummer er moet worden overgeschreven
- voor de medewerkers van de KNBBW moet een maaltijd worden
voorzien door de maatschappij (Max 12 personen).
8) Bondsschieting.
- 14u00 tot 19u00
- Verdeling per wip:
2 hoge € 10.00
4 zijden € 7.00
4 kallen € 4.00
10 bondsvogels per wip (wip 1 en 2) in fluogroen
36 vogels (rood of geel) van € 6,00 tot 96 schutters
Voldoende vogels voorzien in 3 kleuren om in te vullen.
- Vulling 10 af 10 bij – Vanaf het vallen van de 7e bondsvogel tellen de
spillen van de bondsvogels mee voor de invulling.
- Per wip (1 en 2) zijn 10 bondsprijzen voorzien, die overhandigd worden
aan de inrichtende maatschappij op het Nationaal Congres.
- indien er op meer wippen wordt geschoten is de maatschappij vrij om op
de andere wippen eventueel zelf 10 prijzen te voorzien.
- Beschrijf berekend op 96 schutters – inleg € 3,50 per wip

- De deelnemers aan de keizerschieting dienen in de voormiddag de inleg
te betalen van de bondsschieting in de namiddag (minstens twee wippen
te betalen).
- Toezicht gebeurt door de afgevaardigden van de sector - leiding door de
hoofdafgevaardigde van de sector.
- helpers van de maatschappij voor het goede verloop van de
bondsschieting (1 à 2 per wip)
- Tricolore panachen gebruiken
- Loting zelf gebeurt door de KNBBW
- Uitbetaling door lid van de maatschappij (makkelijk is om te werken met
enveloppen)
- Bord of lijst aan de wippen van de bondsschieting voor vermelding naam
van de winnaars van de bondsprijzen.
- Ongeveer 25 omslagen voorzien voor het geld van de loting (door
maatschappij)
9) Allerlei
- E.H.B.O. voorzien of contactgegevens van dichtstbijzijnde dokter
- Schieting op zaterdag – niet verplicht (eventueel hulde van de keizer)
- affiches kunnen eventueel verdeeld worden op het nationaal Congres of
op een bondsvergadering, te bundelen per bondsafgevaardigde. De
maatschappij zorgt zelf voor de affiches.
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.
- Parking: *een aantal plaatsen voorzien voor de wagens van de leden
van het bondsbestuur
*Plaats?
*Betalend of niet?
*Wegwijzers naar terrein of parking.

