
 
 
 
 
 

 
Europees kampioenschap handboogschieten 

Op 18 en 19 augustus 2007 
 Te Ovezande 

 
 

 
 
 
 
 

Programma 
 
 
Vrijdag   17 augustus publieke schieting                                 aanvang 14.00 uur 
 
Zaterdag 18 augustus Europees Kampioenschap Junioren  aanvang 13.15 uur 
                                      Publieke schieting                                aanvang 13.15 uur  
 
Zaterdag 19 augustus Europees Kampioenschap senioren  aanvang  13.15 uur 
                                      Publieke schieting                               aanvang  13.15 uur  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organisatie Comité   
E.K. Ovezande 



Vrijdag  17 augustus 2007   Ovezande 
 
14.00 uur Publieke schieting op 3 wippen 
 
---------------------------------------------------------------------------- 
 
Zaterdag 18 augustus 2007   Ovezande 
 
10.00 uur Samenkomst Europees Comité, Besturen, genodigden en 

deelnemerslandenploegen in het lokaal op het terrein aan de Landweg 2 te 
Ovezande 

11.00 uur Diner voor genodigden en Besturen. 
12.30 uur Aanmelding en inschrijving van de deelnemers Landenteams, Individueel 

op het terrein bij de ploegleiders. 
 Inschrijving van de publieke schieting 
13.00 uur Openingsplechtigheid op het terrein, het hijsen van de vlaggen en het 

spellen van de volksliederen.  
13.15 uur  Aanvang van de kampioenschappen voor de junioren 
 Individueel:    Nederland - België - Frankrijk. 
 Landenteams: Frankrijk - Nederland - België  
 Aanvang van de publieke schieting. 
18.30 uur Eventueel afkamping;  individueel en landenteams. 
19.00 uur Prijsuitreiking door de Wethouder van sportzaken gemeente Borsele, 

bijgestaan door de voorzitter van de Nederlandse Bond van Wipschutters. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Zondag 19 augustus 2007  Ovezande 
 
 9.00 uur Samenkomst Europees Comité, Besturen, genodigden en 

deelnemerslandenploegen in het lokaal op het terrein aan de Landweg 2 te 
Ovezande 

 9.30 uur Vertrek stoet naar de Hoofdstraat te Ovezande. Kranslegging en 
bloemenhulde bij gedenkplaat. 

 Daarna receptie en ontvangst genodigden. 
11.00 uur Diner voor genodigden en Besturen. 
12.30 uur Aanmelding en inschrijving van de deelnemers Landenteams, Individueel 

op het terrein bij de ploegleiders. 
 Inschrijving van de publieke schieting 
13.00 uur Openingsplechtigheid op het terrein, het hijsen van de vlaggen en het 

spellen van de volksliederen.  
13.15 uur  Aanvang van de kampioenschappen voor de senioren 
 Individueel:    Nederland - België - Frankrijk. 
 Landenteams: Frankrijk - Nederland - België  
 Aanvang van de publieke schieting. 
18.30 uur Eventueel afkamping;  individueel en landenteams. 
19.00 uur Prijsuitreiking door de Burgemeester van de  gemeente Borsele, bijgestaan 

door de voorzitter van de Nederlandse Bond van Wipschutters 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Voor de prijsuitreiking is het einde van de publieke schieting 
• Bij de aanmelding dient de Bondskaart te worden overlegd. 
• Wie op het gestelde uur niet aanwezig is wordt vervangen 

 
Namens het organisatiecomité wensen wij alle deelnemers en het publiek prettige dagen en verbijf in Ovezande  . 
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