
Omschrijving: 
Voor de achtste maal organiseert de Belgische Krulbolbond vzw i.s.m. 
VlaS vzw de  “ Europese Spelen voor traditionele sporten “ 
Tijdens dit uniek sportief evenement dat doorgaat op zondag 15 augustus 
2010 zal Vlaanderen zich verdedigen in vier disciplines van de 
traditionele sport: krulbol, boogschieten liggende wip, boogschieten 
staande wip en gaaibol. Spelers uit verschillende regio's zullen zich 
verenigen in Vlaanderen om te dingen naar de " Interland-trofees ". 
In Vlaanderen vinden we favorieten voor deze Europese titel zowel in de 
discipline krulbol als gaaibol.  
 

Data & uren: zondag 15 augustus 2010 - van 13:30 tot 18:00.  
 
Prijs : gratis voor bezoekers 
 
 
 

 

Programma : 
 

Deel 1 - Interlands 
In dit onderdeel nemen verschillende regio's het tegen mekaar op in vier traditionele sporten. 

- krulbol: Nederland / Vlaanderen / Denemarken 
- handboogschieten op de staande wip: Wallonië / Nederland / Brussels Gewest / Vlaanderen / Frankrijk 
- handboogschieten op de liggende wip: Nederland / Frankrijk / Vlaanderen 
- gaaibol: Nederland / Vlaanderen 

 

Deel 2 – Zeskamp   
Deze volkssport - zeskamp staat open voor recreanten en bezoekers, en bestaat uit volgende disciplines : 
Handboogschieten op de liggende wip, krulbol, manchetbaankegelen, katapult, gaaibol en struifvogel  
 

Deel 3 – Kampioenschappen 
Deze wedstrijden staan open voor iedereen en worden betwist in de volgende disciplines :  

- krulbol : Grote Prijs B.K.B. Voorzitter Patrick Huyghe 
- handboogschieten op de staande wip : 7

de
 Open Kampioenschap van Oost-Vlaanderen 

- handboogschieten op de liggende wip : 6
de

 Grote Prijs Sporzaschutters  
- gaaibol : 7

de
 Open Kampioenschap van Oost-Vlaanderen 

 

Deel 4 - Kennismakingswedstrijden 
Voor alles is een eerste keer. Bij onderstaande traditionele sporten krijg je de kans om je vaardigheid met boog of bol uit te proberen: 
handboogschieten liggende wip - curvebowls - gaaibol – krulbol - manchetbaankegelen - katapult - vlegeldorsen – paapgooien - petanque en 
struifvogel 
 

Deel 5 - Randanimatie 
Diezelfde dag kan je van het volgende genieten : huifkartochten, Oldtimer Event, optreden “ Dance Explosion “, Expo Krulbol in de Molen 
van Doornzele en Happy Augustijn Hour.  Tevens aanwezigheid van de “ Meetjesland tent, maak het mee “. 
 

Doornzele-Dries 
Dat Evergem werd uitgekozen als gastgemeente voor de Europese Spelen heeft te maken met de prachtige Doornzele-Dries (beschermd 

erfgoed) waar de "augustus-vierdaagse" van de Belgische Krulbolbond reeds 23 jaar haar vaste stek heeft. Bijzonder aan deze dries is 
enerzijds dat hij zo goed als intact is gebleven (wat erg uitzonderlijk is) en anderzijds de uitgestrektheid ervan (19 hectare). 
 

Augustus-vierdaagse 
De Europese Spelen maken deel uit van de "augustus-vierdaagse". 

 

Vrijdag 13 augustus 2010 : Dag van de Recreant & Jeugd 
5

de
 Grote Prijs BKB voorzitter Patrick Huyghe – recreantenkrulbolling 

5
de

 Grote Prijs BKB voorzitter Patrick Huyghe – Jeugdbolling 
2

de
 Grote Prijs BKB voorzitter Patrick Huyghe – bolling voor Jong Volwassenen 

Reuze Bingo 
 

Zaterdag 14 augustus 2010 : 

23
ste

 Belgisch Kampioenschap – krulbol 
9

de
 Grote Prijs B.K.B. – boogschieten liggende wip 

ROMMELMARKT – Kinderrommelmarkt 
Fietsgravering door Politie 

Verhalenbus “ zomer vol verhalen “ 
Circus & magie : “ Fernando’s Intermezzo’s “  

Warme Beenhesp / Vlaamse avond / optreden Sabrina 
 

Maandag 16 augustus 2010 : 

13
de

 Kampioenschap van Vlaanderen – krulbol 
7

de
 Open Kampioenschap van Oost-Vlaanderen – jeugd – krulbol 

10
de

 Open Kampioenschap van Oost-Vlaanderen – boogschieten l.wip 
 

Zondag 15 augustus 2010 : 8
ste

 Europese Spelen 

Evenement : 
Naam: Europese Spelen 2010 
Plaats: Doornzele-Dries 
Gemeente: Evergem (Oost-Vlaanderen) 
 

Inlichtingen :  
Naam: Patrick Huyghe  
Straat: Koekoekstraat 4 
Gemeente: 9940 Evergem  
Tel: 09-344 86 83  
Gsm: 0476-46 60 02 
e-mail: huyghe.p@belgacom.net 
Website :   

http://belgische.krulbolbond.vzw.in.
evergem.be 
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