
Fédération Wallonne 
des Chasseurs à l'Arc 

 

Beste leden jagers en sympathisanten, 

 

Als ontslagnemend voorzitter van de FWCA overloopt Jean Galoppin weloverwogen en bescheiden 

de balans van zijn engagement voor de jacht met pijl en boog. 

Hij bedankt allen die samen met hem al die jaren gewerkt hebben aan de totstandbrenging van de 

jacht met pijl en boog. 

Hiervoor kunnen we hem nooit genoeg bedanken. 

Het mooiste eerbetoon aan de oprichters, die tijd, werk en energie hebben gestoken in de erkenning 

van de jacht met pijl en boog in Wallonië, is om hun werk verder te zetten. 

Er is bestaat geen grotere vreugde voor de meester dan zijn leerling die hem overtreft, dus laten we 

daarom samen dit project voor de jacht met pijl en boog in Wallonië verder ontwikkelen. Hiermee 

geven we niet alleen erkenning aan het reeds gedane werk, maar zullen we het ook verder voltooien. 

Graag hebben we  de eer om U de nieuwe ploeg van de FWCA voor te stellen. 

Als bevestigde bestuurders : 

 De heer Thomas Beer 

 De heer Olivier Sonkes 

 De heer Gaëtan Villers 

Nieuw verkozen bestuurders : 

 Mevrouw Caroline Boucquéau, verkozen voor de functie van secretaris 

 De heer Laurent Duvivier, verkozen als gedelegeerd bestuurder en voor de functie van 

voorzitter 

 De heer Frédéric Galand 

 Baron Maurice Gheindl, verkozen voor de functie van schatbewaarder 

 De heer Thierry Loots 

Dit nieuwe bestuur, bestaande uit bestuurders die met Jean hebben samengewerkt en nieuwe 

enthousiaste bestuursleden, zal in de toekomst het werk verder zetten zoals het aanwerven van 

nieuwe leden, de organisatie van de jacht met pijl en boog, alsmede de erkenning en beleving 

hiervan. 



De algemene houding van de wet ten aanzien van deze jachtmethode in Wallonië is veranderd. Deze 

manier van jagen wordt eindelijk erkend en er zijn geen wettelijke bepalingen die deze jacht 

uiteindelijk verbiedt. De stand van zaken zoals aangehaald in de brief van Jean Galoppin brengt heel 

wat vragen en reacties met zich mee, vandaar deze volgende bepalingen. 

Als boogjacht organisaties willen de BBF, FWCA en FBA de volgende aanbevelingen, in 
bijlage, voor de jacht met pijl en boog in Wallonië ten zeerste aanraden.  

 

             
 

Voorstelling der aanbevelingen van de BBF, FWCA en FBA omtrent de 

jacht met pijl en boog in België en specifiek, het Waals Gewest ; 
 

Als aanvulling op de wettelijke voorwaarden van de jacht raadt de BBF, FWCA en FBA de volgende 

aanbevelingen ten zeerste aan ; 

 De jager,die besluit met pijl en boog te jagen,  raden we aan om een degelijke opleiding te volgen, 

zich goed te informeren en zich met gepast materiaal uit te rusten, comform aan de manier van 

jagen en aangepast aan het te bejagen wild. We raden te zeerste aan dat hij op een veilige en 

verantwoorde manier omgaat met zijn materiaal en er op let geen gevaar voor zichzelf of anderen 

te zijn. 

 Dat de pijlen die de jager gebruikt bij de jacht met pijl en boog voorzien zijn van jachtpunten met 

snijdende vlakken en dat de jachtpunt minstens een diameter van 25 mm heeft. 

 Dat de jager de verantwoordelijkheid heeft om de anatomie van het bejaagbaar wild te kennen en 

de vitale zone perfect weet te localiseren. 

 Jagen met pijl en boog vereist een minimum aan fysieke conditie, regelmatig trainen zodoende  

men de boog voldoende beheerst om met nauwkeurigheid de pijl te kunnen plaatsen in de vitale 

zone op voor de boogjacht geldende gemiddelde afstanden. 

 Als organisatie hechten we veel belang aan een degelijke opleiding van jagers in het algemeen en 

jagers met pijl en boog in het bijzonder. De verenigingen BBF, FWCA en FBA  staat garant voor het 

aanleveren van een zeer degelijke en gedreven opleiding met zowel theoretische als praktische 

vaardigheidstesten. Deze meerdaagse opleiding wordt internationaal erkend en de gedoceerde 

materie geldt als standaard in de meeste landen waar de jacht met pijl en boog mogelijk is. 

 



Als vereniging zijn we van mening dat de jacht met pijl en boog een wettelijk statuut verdient en enkel 

mag worden beoefend door de jager die geslaagd is in de praktische en theoretische testen van de 

boogjacht opleiding gegeven door de BBF, FWCA en FBA en alsdus houder is van het Belgisch Boogjacht 

certificaat als uitbreiding op het jachtverlof dat voor elke jager vereist is. 

 

 

Specifieke situatie van de jacht met pijl en boog in België ; 
 

We willen benadrukken dat de jacht met pijl en boog in het Vlaams Gewest wettelijk nog niet is toegelaten. 

 

Hoewel nog niet wettelijk gereglementeerd is de jacht met pijl en boog op grofwild in het Waals Gewest 

toegelaten als de jager voldoet aan dezelfde voorwaarden als de jacht met vuurwapens, zijnde : 

1. Houder zijn van een geldige jachtverzekering. 

2. Houder zijn van een geldig en gevalideerd jachtverlof. 

3. Toestemming hebben om te jagen of de jachtrechten bezitten op een erkend jachtdomein in 

geldige openingstijden. 

 

Als vereniging zijn wij van mening dat de jacht met pijl en boog zeker een plaats heeft in modern 

wildbeheer in België net zoals het een erkende plaats heeft gevonden in Europese buurlanden. Verder zijn 

we als vereniging overtuigd dat de jacht met pijl en boog  belangrijke maatschappelijke en economische 

voordelen bidet. 

De Belgische boogjacht verenigingen, BBF, FWCA en FBA, staan ter uwer beschikking voor verdere 

informatie betreft het veilig en verantwoord jagen met pijl en boog. 

 

 

Contact informatie kan u vinden op volgende websites ; 

 Belgian Bowhunting Federation (BBF): http://www.belgianbowhunting.be 

 Fédération Wallonne des Chasseurs à l'Arc (FWCA): http://www.fwca.be 

 Flamish Bowhunting Association (FBA): http://www.flemishbowhunting.be 

 

Voor meer informatie over de Europese landen waar de jacht met pijl en boog wettelijk is toegelaten kan u 

terecht op de website van de European Bowhunting Federation (EBF) :  

http//www.europeanbowhunting.org 

 

http://www.belgianbowhunting.be/
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