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Vekempago
secretaris: René Van Looveren
03 313 73 53 | 0494 24 30 67
vanlooveren22@scarlet.be
aangesloten bij:

Vlaamse Traditionele Sporten vzw
Polderstraat 76A bus 2 - 8310 Brugge
050 35 84 62
info@vlas.be
www.vlas.be

V l aS

Sportiv vzw (erkende Vlaamse sportfederatie)
Polderstraat 76A bus 3 - 8310 Brugge
050 35 84 62
info@sportiv.be
www.sportiv.be
neem contact op met je plaatselijke vereniging:

de Europese Vereniging voor Traditionele Sporten
en Spelen (ETSGA) en werkt samen met de Vlaamse Trainersschool (VTS) voor verschillende opleidingen. Je kan bij
VlaS terecht voor meer informatie over paapgooien en andere traditionele sporten.

PAAPGOOIEN
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Paapgooivereniging ‘t Zoaltje
secretaris: Liliane Van Boxel
03 315 73 17

‘‘t Zoaltje’ en ‘Vekempago’ zijn lid van VlaS
Je voordeel als VlaS-lid

Als vereniging die bij VlaS aangesloten is:
>>

ben je aangesloten bij een door Bloso erkende organisatie
voor sportieve vrijetijdsbesteding

>>

ben je ook aangesloten bij de door Bloso erkende Vlaamse
Sportfederatie Sportiv vzw

>>

word je met raad en zo mogelijk met daad ondersteund bij
promotie initiatieven

>>

worden de belangen van jouw traditionele sport verdedigd

>>

kan je rekenen op allerhande advies

>>

ben je verzekerd voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke
aansprakelijkheid

>>

ontvangt elke clubsecretaris gratis het driemaandelijks
magazine Trend. Clubleden die bij VlaS aangesloten zijn krijgen
een korting van 5 euro op hun abonnement

>>

ontvang je op vertoon van je lidkaart 50% korting bij een
bezoek aan het sportmuseum ‘Sportimonium’ te Hofstade

een traditionele sport
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et paapgooien heeft vele namen al naargelang de streek.
In Oost- en West-Vlaanderen gaat het om
kalleschieten of kollestekken. Andere namen
zijn teppeschieten of schremkeschieten. Oorspronkelijk was het een buurtspel, dat hier en daar
ook in vele ander regio’s van Europa is uitgegroeid tot
een competitiesport per ploeg.

ijdens de
eerste ronde is
het de bedoeling de paap te
raken zodat de muntstukken op
de grond terechtkomen. Met de muntstukken die dichtst bij jouw schijf belanden
scoor je punten. Elk muntstuk is één punt
waard. Als de paap het dichtst bij de muntstukken ligt, worden deze niet toegekend.
Daarna probeert elke speler de schijf zo dicht
mogelijk bij de resterende munten te werpen.
Er wordt om beurten gegooid tot alle munten
verdeeld en opgeraapt zijn. Een tornooi bestaat uit verschillende rondes waarin de paap
acht keer wordt rechtgezet.

munten verdelen

eel materiaal heb je niet nodig voor het paapgooien.
Enkele schijven, een stop en
wat geldstukken. Als werpschijf
worden loden schijven van 800
gram gebruikt. Een stuk bezemsteel doet dienst als paap. Je
plaatst de paap op een vlakke,
aarden ondergrond of grasveld,
legt de muntstukken erop en
werpt van op acht meter met de
zware schijven.

