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Toegang tot het bivak in van "Ligny 1815 Museum"   

 
 
 
 

Blücher vestigde  de dag voor  de slag zijn hoofdkwartier in Sombreffe.  
 

De geallieerde troepen gevorderden het dorp Ligny, ze richtten de boerderijen, de bruggen, de schuren 
in ter verdediging ... 

 
Het dagelijks leven van burgers wordt ontwricht, ze moeten hun bezittingen en hun werk opgeven. Het is 
in de context van de boerderij, waar het Ligny1815Museum zijn intrek heeft genomen, dat we het 
burgerlijke leven, de boerenstand en de kleine ambachten van weleer zullen reconstrueren.  

 
Een paar honderd meter verderop horen we echter het gefluister groeien van het keizerlijke leger dat 
nadert om voor eens en voor altijd met de coalitie te vechten.  

 
Het is in de nabijgelegen weilanden dat de reconstructies van de gevechten zullen plaatsvinden en 
dat het kruit zal spreken. 

 
 Inmiddels hebben ambulances zich op het terrein gevestigd,  de rentmeesterschapsdienst  van de generale 
staf en de keizer is gearriveerd, maar Blücher en zijn generaals zijn niet ver weg. Bewakingsdiensten worden 
georganiseerd, de klusjes, de manoeuvres zonder de momenten van ontspanning in de  tavernes en 
handelaren van de omgeving te vergeten.  

 
Wees voorzichtig, de  gendarmen   en douaniers waken over plunderaars en  slechte bedoelingen.  

 
 

 
 

Het adres van de museumsite is: 23, rue Pont Piraux – 5140 
Ligny Toegang tot het bivak is via rue de  la Coyaute.   
De organisatie zal aanwezig zijn om u te verwelkomen, uw registratie te controleren en u naar uw 
locatie te leiden. 

 
De installatie kan starten op donderdagnamiddag (feestdag in België), vrijdag van 10u tot 12u. op 
zaterdagochtend voor 9u.   

 
Een parkeerplaats wordt ter beschikking  gesteld   aan de deelnemers door middel van een formulier met 
uw inschrijving. 

 
Het bivak zal op zaterdag en zondag niet meer met de auto toegankelijk zijn tot dan sluiting van 
het programma op zondag in de late namiddag. 
 
 
 
 
 

Thema van het evenement: "de twee dagen voor Waterloo! 
Ligny,  16 Juni 1815, 48 uur voor van Slag  bij Waterloo 



Organisatie van de troepen:  

Regels en voorwaarden tot deelname 

 
 
 

Het bivak wordt uitgetekend, de wegen en vuurzones, de locaties van luifels en keukens, de cavalerie- en 
artilleriegebieden worden goed afgebakend. Hiervoor hebben we met precisie en zonder overmaat van  
het aantal tenten nodig. 

Ter plaatse heeft u stro, hout, water, hooi en sanitaire voorzieningen om redelijk te 
gebruiken. Het kruit wordt verdeeld   evenals  het basisvoedsel.   
Net als voorgaande jaren wordt het stro niet opgehaald, het moet op de plaats blijven omdat het na 
het evenement weer in een bundel wordt gestopt.  

 
 

Op vrijdagavond en zaterdagochtend, na het identificeren van het exacte aantal geweren van de 
keizerlijke en geallieerde troepen, zullen we de pelotons en bataljons  vormen. 

Bataljons- en  pelotons estafettes   worden aangewezen zodra de troepen zijn geteld en   
de taakverdeling aan onderofficieren wordt bepaald door de pelotonsleiders. Het zal hetzelfde zijn voor de 
organisatie van trommels en sappers, cavalerie, artillerie vooral tijdens de parade van troepen. 

De kampassistenten, en onderofficieren, zullen de verdeling van het kruit moeten beheren, evenals de 
inspecties van de pelotons, de naleving van de schema's en de outfits, ... vivandières zullen de distributie 
en het gebruik van  voedselrantsoenen beheren. 

 

 
• De vereniging of persoon heeft een  verzekering  "burgerlijke  aansprakelijkheid" 
• Het hoofd van de vereniging verstrekt de lijst van deelnemers aan het bivak op de dag van aankomst in 

het invullen van het verzonden bestand bij  het accepteren van  de registratie per e-mail.   Deze lijst 
zal aan de organisator overhandigd tienen te worden om het kruit en  voedsel te kunnenontvangen.  

• Deelnemers nemen een gedrag aan dat is aangepast aan hun rol op het kamp. De dialoog is 
beleefd, hoffelijk, met respect voor de  hiërarchie binnen  de re-enactors, het publiek en 
tegenover de vrijwilligers van de organisatie zonder wie niets  mogelijk zou zijn.  

• De vereniging zal bij  aankomst de door de organisator aangewezen locatie  bezetten.  
• Het gebruik van  hout,hout,  toilet,enz...  zal gedaan worden  als een goede  huisvader.  
•           Brandlocaties worden aangewezen met de kampmanager  
•            Bivakuitrusting moet zo realistisch mogelijk zijn, anachronistische objecten moeten worden vermeden,  

tenten netjes en gesloten eventueel, wat  verborgen kan worden moet  worden verborgen. 
• De vereniging zal de gevraagde outfit, het programma en de schema's respecteren. Deze worden 

op het kamp geplaatst. 
• Geen voortijdige ontmanteling, behalve in geval van  overmacht,  kan worden uitgevoerd zonder 

toestemming, met respect voor de organisator, het publiek en  de veiligheid. 

Installatie en organisatie van het bivak: 



Registratie:  https://forms.gle/sRpSo5DfJPRCws6c9 

• Wapens en  schoten zijn onderworpen aan toestemming van de organisator. 
• Elke verplaatsing in de stad tijdens het programmaschema  is onderworpen aan  toestemming van 

de organisator. Geen ongeplande uitjes zonder toestemming. 
• De organisatie behoudt zich het recht voor om een deelnemer of de vereniging uit te sluiten in 

geval van overtreding van dit reglement, in geval van overlast, alcoholmisbruik, niet-naleving van 
gezondheids- en  veiligheidsinstructies. 

• Het afval wordt gesorteerd(pmc,glas, organisch), vuilnisbakken worden beschikbaar gesteld aan 
de rand van het kamp. U moet een asbak voorzien voor sigarettenpeuken die schadelijk zijn voor  
het vee van de weide die door de landbouwers ter beschikking worden gesteld. 

 
 
 

https://forms.gle/sRpSo5DfJPRCws6c9

