Beschrijving van activiteiten:
1. Ochtenddienst: wake-up, call, taakverdeling en lunch, op een rij, politiepet en zwaard.
3. Voedselverdeling:
* onder het gezag van vivandières, aide-de-camp, bontmakers ...die het aantal aanwezigen zullen
hebben gecontroleerd
* distributie op marktniveau met trolley eventueel ...
* rantsoenbon ophalen in het dorp door peloton en trommel (begeleid door kaart, een lokale gids ...)
4. Soldatenschool, patrouille en vrij kwartier
De soldatenschool maakt het mogelijk om nieuwe rekruten te begeleiden en zichzelf in conditie te
brengen. Het doel van de patrouilles is om op een ordelijke manier door de site te reizen met mannen
in uniform en met zelfvoorzienende uitrusting als de ploeg zou stoppen bij een koopman of estaminet.
Het vrije kwartier laat de troep vrij zwaaien op het terrein, bij het museum maar altijd in uniform.
5. Peloton maneuvers : bestaat uit het herzien van de basis: het vormen en breken van het peloton,
positie van pelotonsleiders, tweede sectie leiders, gidsen, converseren en draaien, flank en schuine
mars, in strakke colonne of op afstand...
6. Bataljonsmaneuvers: afhankelijk van het aantal geweren wordt het ofwel pelotons ofwel halve
bataljons gevormd... De basisprincipes van het trainen of inzetten van de colonne zijn werk, het
bataljon vuurt...
7. Inspectie en herziening van de troepen
Het peloton gaat naar de plaats die is aangegeven voor de inspectie, het peloton wordt op een lijn
gezet, haventas en wapen op de grond, na het zorgen voor stilte, vasthouden, de oproep wordt
uitgesproken en de apparatuur gecontroleerd.
8. Corvees :
Dit zijn de dagelijkse taken die het leven op het kamp animeren, patronen maken, rantsoenen
voorbereiden, hout, water leveren, zorgen voor de netheid van het kamp, lantaarns aansteken, een
historisch spel spelen, een barricade bouwen.
9. Maaltijd van de groep
De maaltijden worden samen op het kamp genomen op het moment van de oproep van de Officieren
en onderofficieren die de mannen van hun eenheden eerder op de hoogte hebben gebracht.
10. Afwisseling bewakingsdienst voor de Keizer
Ze worden gedefinieerd door eenheid en peloton van 6 of 8 man.
1. Van het bivak
2. Bij de maaltijd van de keizer, 2 soldaten bij de ingang van het "chalet", 2 of 4 bij de keizerlijke tent.
Wachtwoord overeen te komen voor elke persoon in uniform die de site betreedt.
Zij worden aan het begin van de middag aangewezen.

