
Beste re-enactors, 
 
De grote Reenactment van 2020 moest worden afgelast 
vanwege de verspreiding van een bepaald virus. Voor juni 2022 
bereiden de organisatoren een evenement (van vrijdag 17 tot en 
met zondag 19 juni) voor door een groot aantal internationale 
re-enactors bijeen te brengen. 

 
Het doel van dit eerste contact is de belangstelling van de groepen voor de evenementen van juni 
aanstaande te peilen, wetende dat het aantal deelnemers beperkt is tot 2.000 personen (re-enactors en 
begeleiders: vrouwen en kinderen).  
 
Wij wachten op blijk van belangstelling tot 31 maart 2022? Na deze datum zullen wij geen blijken van 
belangstelling meer aanvaarden. De aanvragen zullen vervolgens worden onderzocht en een bevestiging van 
inschrijving zal worden toegezonden. Het zal vergezeld gaan van drie documenten: het individuele formulier, 
de praktische regelingen en het reglement. 
 
[Gezondheidssituatie]: Wij willen uw aandacht vestigen op het feit dat, afhankelijk van de ontwikkeling van 
de gezondheidsvoorschriften, de organisatoren de deelnemers waarschijnlijk zullen vragen om bij aankomst 
in de bivakken een officieel document voor te leggen waaruit blijkt dat zij tegen Covid-19 zijn ingeënt en/of 
om negatieve PCR-tests te laten zien. Bovendien zullen, in geval van verplichte tests voor en tijdens het 
verblijf, de kosten van deze tests ten laste van de deelnemers zijn. 
Om elk risico van verspreiding van het virus te voorkomen en een eventuele quarantaine te vermijden, wordt 
geadviseerd om in individuele voertuigen te reizen en niet in groepen. 
De organisatoren passen zich aan de dagelijkse maatregelen om het virus uit te roeien. 

 
[Wapens]: Het is de verantwoordelijkheid van de re-enactors om de wetgeving betreffende de in- en uitvoer 
van wapens na te leven. Het is ook de verantwoordelijkheid van de re-enactors om de nodige regelingen te 
treffen. Informatie hierover zal u binnenkort worden toegezonden. 

 
[Paarden en hun berijders]: Paarden moeten : 

• voorzien worden van een microchip 
• een Europees paspoort hebben 
• een vaccinatieboekje in orde te maken, onder meer tegen paardeninfluenza en tegen rhino voor niet-

Belgische paarden. Deze twee vaccins moeten minder dan 6 maanden voor het evenement zijn 
toegediend. Voor paarden uit België wordt sterk aangeraden om ook in volgorde van inenting 

• in volgorde van inschrijving bij de Belgische Paarden Confederatie voor Belgische paarden. Voor niet-
Belgen is een intracommunautair uitvoercertificaat vereist (te verkrijgen bij de autoriteiten), behalve 
voor Luxemburgse en Nederlandse paarden. 

 
We hopen jullie in juni gemotiveerd op het slagveld te zien. 
De organisatoren van Waterloo 2022. 

 


