
 

 

 

 

Europäische Gemeinschaft Historischer Schützen  
Communaute européenne des gildes historiques 
European community of historic guilds 
Europese Gemeenschap der historische Schuttersgilden 
Europejsky Zwiazek Historycznych Strzelecow 

 

Te sturen naar:  

 
Inschrijvingsformulier 

Europees Koningschieten 
2021 (2022) in Deinze 

 
Aanvrager:  

Naam: ....................…............................. Voornaam: ......................................................... 

SchutterijGilden  ……………………………………….………………………………………………….. 

Straat: ................................................. Postcode/Plaats:.................................................... 

Email: ……………………………………  Tel: …………………………………………………..
  

Koning: 

Naam: ............................................................ Voornaam: ................................................ 

Straat: .......................................... Postcode/Plaats:........................................................... 

Geboortedatum: ………………………Burgelijkestand:………..  Beroep: ........................................ 
Nr. Identiteitskaart/Paspoort: …………………………………..  Telefoon: ...........................………… 
Email:   .............................................................................................................. 

.Verklaring: 

Hierbij verzoek ik om mee te mogen schieten bij het Europees Koningschieten. Na grondig overleg geloof ik, de grote 

verantwoording van het koningsambt op Europees niveau aan te kunnen. Het christelijke uitgedragen geloof van de EGS is voor mij 

vanzelfsprekend. Mijn levenswijze zal het aanzien van de gilden in Europa geen schade aandoen. De gegevens worden voor de 

afwikkeling van het Europees Koningschieten opgeslagen.  

Ik heb kennis genomen aan de hieraan verbonden voorwaarden. Het inschrijvingsgeld voor deelname van € 20 wordt 

overgeschreven. Het doorgeven van de aanmelding gebeurd alleen na ontvangst van het inschrijfgeld. 

 

.....................................      .....................................................          ..................................................  
               Datum                                                        Handtekening Aanvrager                             Handtekening Koning    
 
 
 
 
 

Bevestiging van REGIO IV 
Federatie :   …Belgisch Overlegorgaan van Historische Schuttersgilden…………………………  
 
Hiermee bevestigen wij dat bovengenoemde persoon, volgens de regels van onze federatie mag deelnemen aan het 
schieten. 
Hij voldoet aan de deelnamevoorwaarden voor het Europees koningschieten 2021 (2022) in Deinze. Bij ons zijn geen 
bijzonderheden bekend, die een toelating tot deelname in het gedrang brengen. 
Datum .......................................... 

................................................................... 
Stempel / Handtekening  

 
 
 
De aanmelding is alleen mogelijk via de federaties met een origineel formulier. Wij wijzen u er uitdrukkelijk 
op dat het schieten plaatsvindt volgens de veiligheidseisen van het gastland, waar de wedstrijd plaatsvindt.  
 

Opgelet! Aanmeldingseinde 15.6.2022 

Secretariaat: 
Belgisch Overlegorgaan 
Cipressenstraat 4 
B - 3530 Houthalen 
 



 
 

 
Voorwaarden voor de Regio IV  
bij het aanmelden voor het  
Europees Koningschieten 2021 (2022) 
op 20 augustus 2022 in Deinze - Belgïe 
 
Europees Koningschieten 
Deelnamegerechtigd zijn       De voorwaarden van regio IV zijn bijgevoegd. 
Bij verhindering van degene met een startbevoegdheid kan geen vervanger worden aangemeld. 
 
 
Schieten: 
Het schieten vindt volgens de in Deinze geldende manier van Koningschieten plaats, met de door 
hen ter beschikking gestelde geweren. De schutters mogen geen eigen wapens gebruiken. De 
schutters dragen bij het schieten hun gilde- of schutterijtenue. Wij wijzen u er uitdrukkelijk op dat 
het schieten volgens de veiligheidseisen van het gastland moet plaatsvinden. Daarnaast geldt 
het reglement van de EGS voor het Europees schieten, dat u kunt vinden op www.e-g-s.eu. 
De geldige identiteitskaart/paspoort die in het formulier is ingevuld, moet worden 
ingediend bij de registratie in Deinze, anders is het schieten in Deinze bij wet verboden. 
Wij willen u er op attenderen dat een deelnemer bij het schieten geheel niet onder invloed 
van alcohol mag staan. Dat betekent, er geldt voor de deelnemers gedurende de gehele 
wedstrijd de nul promil grens (absoluut alcoholverbod).  
 
Inschrijfgeld 
Bij het insturen van het inschrijvingsformulier wordt een inschrijfgeld van € 20,- betaald aan het 
Belgisch Overlegorgaan. Dit wordt later overgemaakt aan het EGS. 
De aanmelding  bij het EGS wordt pas gedaan na betaling. De betaling kan gebeuren via 
overschrijving  op het IBAN-rekeningnummer  BE82 7925 4952 6068   GKCCBEBB  met de 
vermelding Europees Koningschieten 2021 en vervolgens de naam. 
Bij het indienen van de inschrijving dient er een kopie van de overschrijving bijgevoegd. 
 
Deelname in de optocht 
Aan alle koningen en Prinsen wordt gevraagd, om met hun gilde/schutterij of een delegatie ervan 
en het vaandel aan de optocht deel te nemen. Van de organisatie uit worden er geen 
muziekgroepen voorzien. Hiervoor moeten de schutterijen/Gilden zelf zorgen. 
 
Meldingsprocedure  
De federaties ontvangen in december 2021 de aanmeldingsformulieren. Voor het aanmelden 
kunnen alleen maar de originele aanmeldingsformulieren worden gebruikt. Iedere aanmelder 
dient een eigen aanmeldingsformulier in te dienen. De originele aanmeldingsformulieren en de 
inschrijfgelden dienen te worden overgemaakt aan naar het Belgisch Overlegorgaan. 
Inschrijftermijn is tot en met 15 juni 2022! De aanmelding kan alleen via het Belgisch 
Overlegorgaan plaatsvinden. Een aanmelding direct in Deinze is niet mogelijk. Iedere 
aangemelde persoon ontvangt als bevestiging van zijn inschrijving een startbewijs. Dit startbewijs 
dient bij de inschrijving in Deinze te worden getoond samen met de identiteitskaart/Paspoort. 
Hierover wordt geen verdere informatie verstrekt aan de deelnemer. 
 
Verdere informatie over het Europees feest in Deinze en voor onderkomenboekingen vindt u 
onder http://www.estdeinze2021.eu 
 
 

http://www.e-g-s.eu/
http://www.estdeinze2021.eu/


 
 

 

 

Algemene voorwaarden voor deelname aan het Europees Koning- en 

Prinsenschieten. 

REGIO   IV. 
De Nationale Koningen en Prinsen (België en Frankrijk) van 2018, 2019 en 2020 gaan rechtstreeks 

naar de finaleronde. 

 

Er zijn 5 finalisten toegelaten voor regio IV. (Zie reglement Nationaal Koningschieten) 

 

De andere finalisten worden door de voorronde bepaald. (Deze zijn de regerende Koning(in) en/of 

Prins(es) van de deelnemende Gilde/Schutterij) 

 

Afhankelijk van de aanwezigheid van de Nationale Koningen en Prinsen wordt volgend criteria 

aangehouden. 

 

Bij voldoende deelname van regio IV. 

Voorronde 1 schietboom voor Koningen en 1 schietboom voor Prinsen: 
1. Geen Nationaal Koning/Prins aanwezig: 

Diegene die de vogel afschiet en tevens de 2 deelnemers ervoor en 2 deelnemers erna. 

2. Deelname 1 Nationaal Koning/Prins aanwezig: 

Diegene die de vogel afschiet en tevens de 2 deelnemers ervoor en 2 deelnemers erna. Loting onder de 

deelnemers voor- en na, waarvan er 3 verder gaan. 

3. Deelname 2 Nationaal Koningen/Prins aanwezig: 

Diegene die de vogel afschiet en tevens 1 deelnemer ervoor en 1 deelnemer erna. 

4. Deelname 3 Nationaal Koningen/Prins aanwezig: 

Diegene die de vogel afschiet  en tevens 1 deelnemer ervoor. 

5. Deelname 4 Nationaal Koningen/Prins aanwezig: 

Diegene die de vogel afschiet. 

6. Deelname 5 Nationaal Koningen/Prins aanwezig: 

Bij meer dan 50 aanmeldingen zie punt 5, anders geen voorronden. 

 

Bij onvoldoende deelname van regio IV. 

Voorronde voor Koningen en Prinsen samengebracht bij een andere regio: 
1. Geen Nationaal Koning/Prins aanwezig: 

Diegene die de vogel afschiet en tevens de 4 deelnemers ervoor volgens schietlijst. 

Indien de vogel afgeschoten wordt door iemand van een andere regio 5 deelnemers van regio IV ervoor. 

2. Deelname 1 Nationaal Koning/Prins aanwezig: 

Diegene die de vogel afschiet en tevens de 3 deelnemers ervoor volgens schietlijst. 

Indien de vogel afgeschoten wordt door iemand van een andere regio, 4 deelnemers van regio IV ervoor. 

3. Deelname 2 Nationaal Koningen/Prins aanwezig: 

Diegene die de vogel afschiet en tevens de 2 deelnemers ervoor volgens schietlijst. 

Indien de vogel afgeschoten wordt door iemand van een andere regio 3 deelnemers van regio IV ervoor. 

4. Deelname 3 Nationaal Koningen/Prins aanwezig: 

Diegene die de vogel afschiet en tevens de 1 deelnemer ervoor volgens schietlijst. 

Indien de vogel afgeschoten wordt door iemand van een andere regio 2 deelnemers van regio IV ervoor. 

5. Deelname 4 Nationaal Koningen/Prins aanwezig: 

Diegene die de vogel afschiet. 

Indien de vogel afgeschoten wordt door iemand van een andere regio, 1 deelnemer van regio IV ervoor volgens 

schietlijst. 

6. Deelname 5 Nationaal Koningen/Prins aanwezig: 

Geen voorronden. 
 


