Persbericht
Groot spektakel met het Europees Kampioenschap Prehistorische Wapens
in het Préhistomuseum het weekend van 29 en 30 oktober 2016
Flémalle, 25/10/16. Het Préhistomuseum van Flémalle ontvangt een uitzonderlijk evenement
tijdens het weekend van 29 en 30 oktober 2016: een manche van het Europese Kampioenschap
Prehistorische Wapens zal plaatsvinden in de bossen van Ramioul.
Na een onderbreking van twee jaar door de verbouwingswerken aan het museum zal de
wedstrijd van 2016 voor prehistorisch boogschieten en speerdrijven doorgaan op een vernieuwde site. Het parcours telt 30 doelwitten verspreid langs kronkelige paadjes die de deelnemers voor ongewone schiettoestanden plaatst. Er worden 60 deelnemers uit verschillende Europese landen verwacht.
De eerste wedstrijd in Ramioul werd al in 1989 georganiseerd en was een initiatief van de
vereniging “Les Chercheurs de la Wallonie”. Een van de doelstellingen had een praktische invalshoek: de functie begrijpen van de eerste vernuftige wapens van de mensheid. Ondertussen
is Ramioul al 23 keer de ontmoetingsplaats geweest voor boogschutters en jagers met speerdrijvers en speelde het zo een aanzienlijke rol in de evolutie van de Europese Kampioenschappen.
Het publiek kan deze unieke gebeurtenissen bijwonen; het wordt gegarandeerd een spektakel
in volle natuur. Afgelopen jaren was het telkens een Vlaming die bij het boogschieten won, kan
hij zijn positie aanhouden?
Na het supporteren bij de wedstrijd kunnen de toeschouwers zelf een poging wagen
om te speerdrijven en te boogschieten op de twee permanente jachtparcours van het
Préhistomuseum.
In dit heropeningsjaar, met al bijna 50.000 bezoekers sinds februari, is het bovendien het moment voor het publiek om het
nieuwe originele museum en zijn verschillende belevenissen te
ontdekken (een bezoek aan de grot in het donker, het groene
labyrinth, het archeorestaurant,…).
Daarnaast loopt momenteel de internationale tentoonstelling “De
wereld van de reuzen uit de ijstijd” waarin de bezoeker uitzonderlijk ook in oog kan staan met mammoeten.
Hierna het programma van het weekend:
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Zaterdag 29 oktober
• 11u: ontvangst van de deelnemers
• vanaf 13u30: Europees Kampioenschap Prehistorisch Boogschieten
• 19u: proclamatie van de resultaten en maaltijd voor de deelnemers
Zondag 30 oktober
• vanaf 10u: Europees Kampioenschap Speerdrijven
• van 12u tot 14u: maaltijd, gevolgd door de proclamatie van de resultaten
• van 14u tot 15u: wedstrijd precisieschieten met speerdrijver

Praktisch:
Préhistomuseum, rue de la grotte 128, 4400 Flémalle. Alle dagen
open, op weekdagen van 10u tot 17u, weekends en schoolvakanties
van 10u tot 18u. Gesloten op 24, 25, 31 december en 1 januari.
Informatie en reservatie: 04/275.49.75, www.prehisto.museum

Foto’s beschikbaar op aanvraag.
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