VZW 415627083

REGLEMENT BETREFFENDE DE
BONDSSCHUTTERSFEESTEN
Artikel 1:
De verantwoordelijkheid in verband met de organisatie van een bondsschuttersfeest berust bij de
organiserende vereniging.
Zij dient te zorgen voor de nodige vergunningen in verband met de veiligheid van de optochtroute, van
het schietterrein, voor de nodige afbakening en verdere veiligheidsmaatregelen, een en ander volgens
de voorgeschreven onderrichtingen vermeld in de diverse vergunningen.
Artikel 2:
Voor het goed en ordelijk verloop van het bondsfeest in verband met de deelname van de overige
leden van de bond, wordt de organiserende vereniging bijgestaan door het dagelijks bestuur van de
bond.
Het dagelijks bestuur kan zich op zijn beurt doen bijstaan door optekenaars, controleurs en juryleden.
Samen waken zij erover dat de bondsfeesten een goed en ordelijk verloop kennen en dat de
reglementen en de besluiten van de bond strikt worden nageleefd.
Artikel 3:
Om tegemoet te komen in de onkosten is de organiserende vereniging gerechtigd een toegangsprijs
te innen voor de toegang tot het feestterrein.
De hoogte van de toegangsprijs wordt vastgesteld door de algemene bondsvergadering en kan door
haar aangepast en/of gewijzigd worden.
Leden beneden de 18 jaar zijn vrijgesteld van deze toegangsprijs (22/10/1993).
Artikel 4:
De keuring van het feestterrein, optochtroute, schietstand voor de jeugd, vergunningen en alle andere
voorzieningen, omschreven in dit reglement, of in overleg met de organiserende vereniging bepaald,
geschiedt door het dagelijks bestuur en heeft normaliter plaats op vrijdag, vaarafgaande aan het feest,
behoudens weersomstandigheden dit onmogelijk maken of andere afspraken worden gemaakt.
Bij eventuele herkeuring, komen alle door het bestuur te maken kosten voor rekening van de
organiserende vereniging.
Nadat door het dagelijks bestuur controle op de juiste naleving van de gestelde eisen heeft
plaatsgevonden en een en ander is goedgekeurd, wordt deze goedkeuring geacht, voor het geheel te
zijn verleend en kan hierop tijdens het feest niet worden teruggekomen.
Artikel 5:
De algemene voorbereiding van een bondsschuttersfeest berust bij de organiserende vereniging.

Reglement betreffende de bondsschuttersfeesten (versie voorjaar 2017)

Pagina 1 van 7

Deze dient te zorgen voor:
1. een parcours van een lengte van omstreeks 2 km voor het houden van een optocht;
2. een geschikt terrein (van 30 op 40 meter) waarop alle wedstrijden kunnen gehouden worden
en waarop de voor de wedstrijd te gebruiken gedeelten behoorlijk met een deugdelijke
afrastering zijn gescheiden;
3. een geschikt parkeerterrein of geschikte weggedeelten in de onmiddellijke nabijheid van het
feestterrein, voor het plaatsen van de vervoermiddelen van de deelnemende verenigingen en
waar ook de voertuigen met een invalide parkeerkaart terecht kunnen;
4. een goed functionerende geluidsinstallatie met een omroepmogelijkheid vanuit het
secretariaat en in elk geval zodanig aangebrachte geluidsversterkers, dat het omgeroepene
op het gehele terrein en in de tenten verstaanbaar is;
5. een secretariaat, de secretariaatswagen van de bond;
6. behoorlijk ingerichte dames- en herentoiletten met elementaire sanitaire voorzieningen,
voldoende in aantal en minstens 3;
7. het nodige drukwerk, zoals schietkaarten, deelnemingsformulieren voor de verschillende
wedstrijden, enz. wordt door het dagelijks bestuur ter beschikking gesteld;
8. de nodige middelen om directe onkosten te kunnen betalen.
Artikel 6:
De verzamelplaats voor de optocht is op het feestterrein:
 de opening heeft plaats om 13u45 op het exercitieterrein;
 twee leden van de schutterij met het hoogste optochtnummer hijsen de Limburgse vlag;
 de vlaggendragers en de commandanten van elke schutterij nemen plaats op het terrein;
 de aangestelde commandant geeft de bevelen;
 het Limburgs volkslied wordt ten gehore gebracht;
 herdenking overleden leden (eerste bondsfeest) met een minuut stilte;
 toespraak door de voorzitter en verwelkoming aan de eregasten; en
 onmiddellijk na de opening vertrekt de optocht (23/04/1993), ten laatste om 14u00.
Artikel 7:
Deelname aan de optocht is verplichtend met tenminste 16 leden, waaronder begrepen:
de koning voorzien van het koningszilver, de vaandeldrager met het vaandel, de commandant met de
sabel en tenminste één tamboer met trommel.
In de optocht mogen geen attributen worden meegevoerd die de regelmatige voortgang van de
optocht kunnen belemmeren.
Deelname aan de openingsceremonie alsook het defilé op het exercitieterrein is verplicht.
Artikel 8:
Iedere vereniging behoort in de optocht voorzien te zijn van het bordje van de bond waarop de naam
en vestigingsplaats van de vereniging alsmede het toegekende optochtnummer zijn vermeld. Dit
bordje dient gedragen te worden door een door de organiserende vereniging te leveren bordjesdrager.
De verenigingen dienen gedurende het ganse verloop van de optocht, in het bijzonder bij vertrek en
aankomst in de feestweide, de richtlijnen van een door het dagelijks bestuur aangestelde persoon te
volgen. De commandanten zijn verantwoordelijk voor de navolging van deze richtlijnen.
Schutterijen mogen een naar eigen smaak gemaakt bordje meedragen, maar dan NA het éénvormige
bordje van de bond. Bijdrage voor de bordjesdragers is éénvormig €3.00, te betalen bij de inzet.
(26/02/1982)

Reglement betreffende de bondsschuttersfeesten (versie voorjaar 2017)

Pagina 2 van 7

Artikel 9:
Is een vereniging op het ogenblik dat zij behoort te vertrekken niet aanwezig, of om andere reden niet
in staat te vertrekken, dan behoort dit met opgave van redenen, ook indien later aankomend, te
worden meegedeeld aan de persoon die belast is met het vertrek van de optocht. Deze vereniging
neemt alsdan de plaats in die haar toegewezen wordt.
Artikel 10:
Indien een vereniging met minder dan 16 leden aan de optocht deelneemt, dient hiervoor een geldige
reden opgegeven te worden.
Indien het naambordje, voorzien van optochtnummer, het vaandel, het koningszilver, de sabel of de
trommel ontbreekt, wordt de ingebreken zijnde vereniging beboet met een boete van €2,50 per
ontbrekend persoon of voorwerp.
Deze boete is ten bate van de bond en moet betaald worden voor de aanvang van de wedstrijden.
Artikel 11:
Ieder mannelijke of vrouwelijke schutter van ieder zestal moet vermeld staan op de ledenlijst zoals
bedoeld in artikel 21 van het “Huishoudelijk Reglement”.
Bij niet naleving van dit artikel wordt de vereniging beboet met €7.50 boete. Deze boete is ten bate
van de bond.
Niet naleving van dit artikel heeft uitsluiting van prijzentoekenning van alle wedstrijden voor gevolg,
terwijl na eventuele prijzentoekenning, het dagelijks bestuur de toekenning alsnog teniet doet en een
volgende prijswinnaar aanwijst.
Artikel 12:
Indien een vereniging, om gegronde redenen niet in staat is te schieten op het opgeroepen tijdstip,
dient dit onmiddellijk met opgave van redenen op het secretariaat te worden meegedeeld. Het
dagelijks bestuur zal alsdan, na overleg met de betrokken vereniging beslissen of en wanneer deze
vereniging aan de schietwedstrijd kan deelnemen.
De buks van de organiserende vereniging behoort ter plaatse beschikbaar te zijn om eventueel te
kunnen worden gebruikt.
Artikel 13:
Er wordt altijd van boven naar beneden en van buiten naar binnen geschoten. Geen enkel normaal te
schieten punt mag worden overgeslagen. Indien de optekenaar twijfelt, raadpleegt hij één van de
leden van de schietcommissie.
Om de nevenwedstrijden niet in het gedrang te brengen, kan hiervan afgeweken worden in overleg
met de schietcommissie.
Artikel 14:
Indien andere, dan de blokjes waarop geschoten moet worden, geschoten worden, geldt dit schot als
misser.
Gelden eveneens als misser, schoten die de hark of de schietbomen beschadigen, ongeacht of het
blokje meegeschoten wordt.
Indien het blokje valt nadat de buks ontgrendeld is, van de aanlegpaal genomen is of een volgende
schutter onder de buks heeft plaats genomen, blijft het betreffende schot als misser opgetekend.
Na het lossen van een schot heeft de schutter maximum één minuut tijd alvorens de buks ontgrendeld
wordt.
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Artikel 15:
Een schot wordt geacht te zijn gelost nadat de kogel de loop verlaten heeft.
Artikel 16:
De middellijn van een te gebruiken regen- of zonnescherm dat mag gebruikt worden om de schutter
tegen regen of tegen de zon te beschermen, mag niet meer bedragen dan 1.20 meter. Dit scherm
dient door de helper zodanig te worden vastgehouden dat de optekenaar, de schutter bij het bedienen
van de buks kan blijven waarnemen.
Artikel 17:
De optekenaar heeft recht te eisen dat de patronen waarmee geschoten wordt, op zijn tafeltje worden
neergezet.
Ieder lid van het dagelijks bestuur heeft te allen tijde het recht om de patronen waarmede geschoten
wordt ter plaatse te controleren of in te vorderen voor latere controle.
Artikel 18:
Iedere schietmeester, iedere helper en iedere schutter is verplicht zorg te dragen dat het laden van de
buks zodanig geschiedt dat er geen gevaar voor de omgeving kan ontstaan. De buks mag alleen
geladen en ontgrendeld worden wanneer zij op de aanlegpaal rust en met de loopmonding in de
richting van de schietboom waarop geschoten wordt.
In de rustpauzes dient de buks op de daarvoor voorziene plaats zodanig neergelegd te worden dat de
loopmonding naar het kogelveld gericht is.
Schutterijen waarbij een overtreding van deze voorschriften wordt vastgesteld worden gestraft met
uitsluiting van deelname aan die bepaalde wedstrijd.
De vereniging waartoe bedoelde schutter behoort, draagt hiervoor de verantwoordelijkheid.
Onverminderd deze voorschriften is de persoon die de buks hanteert aansprakelijk voor eventuele
ongevallen en/of beschadigingen tengevolge van gebrek en zorg bij het laden, ontladen en/of het
schieten.
Artikel 19:
Bij de schietwedstrijd is het verboden:
 buksen te gebruiken waarvan de loopboring kleiner is dan 16 millimeter of groter dan 20
millimeter;
 buksen te gebruiken waarvan het kamersysteem niet overeenstemt met dat van
hagelschotbuksen;
 buksen te gebruiken met optische instrumenten, lichtgevende korrels en/of lichtgevende
vizieren, infrarood vizieren.
Toegestaan zijn:
 ster-, ring-, paal-, staande-, zwevende- en verstelbare korrels. Al deze korrels dienen van
metaal of kunststof te zijn. De beschermkap van de korrel en van het vizier mogen niet langer
zijn dan 6 mm;
 één vizier, de vizierklep of vizierkeep;
 de diopter met bijbehorende hulpstukken dienen van metaal of kunststof te zijn. De
verlengstukken, pijpjes aan de diopter mogen niet langer zijn dan 50 mm.
Aan al deze richtmiddelen mag geen glas, filters of optische middelen gebruikt worden.
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Artikel 20:
Als patronen mogen slechts gebruikt worden, zij die geladen zijn met in acht name van de daartoe
opgestelde exploitatievoorwaarden (België) en/of Hinderwet voorwaarden (Nederland) met betrekking
tot het schieten op de hark, volgens zogezegd Oud-Limburgs.
Deze voorwaarden luiden:














de huls moet van koper, messing, aluminium of papier zijn met koperen-messing of
aluminiumbodem;
het slaghoedje moet uit de (wapen)handel betrokken zijn;
de ladingdichtheid mag een waarde van 0.5 niet overschrijden;
het kruit moet los gestort zijn en moet chemisch voldoen aan het type “rookzwart”;
de kogel moet geheel van lood zijn. Het ogief c.q. de voorkant van de kogel mag niet puntig
zijn, de lengte van het ogief mag niet groter zijn dan de halve middellijn van de kogel. De
aanvangsnelheid van een kogel mag niet méér dan 230 meter per seconde bedragen. Door
deze bepaling vervalt het ladingsgewicht;
het slaghoedje mag niet uit zijn ligplaats vallen en mag niet buiten de hulsbodem uitsteken;
het buskruit mag door het plaatsen van de kogel niet zijn opgesloten;
opsluitmiddelen voor de lading mogen niet worden toegepast;
de kogel mag niet méér dan een kwart van zijn lengte boven de huls uitsteken en de huls mag
niet in de kogel zijn gewurgd (hulsrand indrukken in de kogel);
het kogelgewicht mag niet meer dan 45 gram bedragen. Bovendien is het bij het schieten
uitdrukkelijk verboden kogels te gebruiken waardoor de trefkans zou kunnen worden vergroot.
Bij constatering van overtreding hiervan wordt de vereniging uitgesloten van deelname aan
alle wedstrijden en kan zij door het bondsbestuur bestraft worden.
Nieuwe lopen of nieuwe buksen moeten voor het gebruik ervan ter controle voorgelegd
worden aan de schietcommissie van de bond;
iedere deelnemende vereniging is verantwoordelijk voor tekortkomingen in verband met de in
artikel 19 en 20 genoemde bepalingen.

Artikel 21:
Iedere vereniging waarvan de zestallen gerechtigd zijn aan de kaveling deel te nemen, wordt hiervan
via de omroep in kennis gesteld. Het begin van de kaveling wordt via de omroep bekend gemaakt.
Artikel 22:
Van een linker aanlegpaal wordt er altijd geschoten van boven naar beneden en van links naar rechts
(van buiten naar binnen).
Van een rechter aanlegpaal wordt er altijd geschoten van boven naar beneden en van rechts naar
links (van buiten naar binnen).
Artikel 23:
In de kaveling wordt er geschoten door dezelfde schutters en in dezelfde volgorde als zij geschoten
hebben voor het korpsschieten.
In uitzonderlijke zwaarwichtige gevallen kan het dagelijks bestuur de opstelling van één of meerdere
reserveschutter(s) toestaan.
Deze reserveschutter(s) moet(en) deelgenomen hebben aan het korpsschieten. Deze moet(en)
genomen worden uit een zestal van een lagere categorie wat niet in een andere kaveling betrokken is
en moet(en) zijn (hun) negen punten geschoten hebben.
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Artikel 24:
Voor ieder zestal dat kavelt moeten er in dezelfde rij 18 blokjes opeenvolgend geschoten kunnen
worden.
Kan dat niet, dan mag, maar moet niet, aan een volle rij blokjes begonnen worden.
Artikel 25:
Tijdens de gehele schietwedstrijd zal de bepaling van de voorwaarden met betrekking tot het schieten
op de hark van kracht zijn.
Deze bepaling luidt:
Er mag niet geschoten worden door het vlak gevormd door de as van de aanlegpaal en de as
van de schietboom. Met andere woorden: er mag niet geschoten worden van op de rechter
aanlegpaal naar de linker helft van de hark en niet van op de linker aanlegpaal naar de rechter
helft van de hark.
Artikel 26:
Het is uitdrukkelijk verboden bij het schieten ook maar iets te gebruiken waardoor de trefkans zou
kunnen worden vergroot. Het plaatsen van een diopter behoort niet tot deze verboden handelingen.
Bij vaststelling van overtreding hiervan wordt de vereniging uitgesloten van prijzentoekenning
betrekking hebbende op de schietwedstrijden verbonden aan een bondsschuttersfeest.
Artikel 27:
Pleegt een schutter fraude bij het schieten in een persoonlijke wedstrijd, dan wordt hij van verdere
deelname aan de wedstrijd uitgesloten en kan aan hem geen prijs worden toegekend.
Artikel 28:
Bij een direct aantoonbare overtreding van de voorschriften ten aanzien van de schutterswedstrijden,
kan een vereniging onmiddellijk en onherroepelijk worden uitgesloten.
Artikel 29:
De organiserende schutterij zorgt voor een dagprijs, in de vorm van een schaal of beker, die eventueel
kan geschonken zijn door het gemeentebestuur.
De winnaar van deze dagprijs wordt bepaald door samentelling van de punten behaald in de optocht,
met uitzondering van de punten voor de bordjesdrager, met de punten van het korpsschieten, van de
categorieën A en B en indien mogelijk C. Dit als alle schutterijen een C-ploeg hebben ingezet. Mocht
hier een ex aequo uitkomen, dan wordt er rekening gehouden met de punten van de beoordeling door
genodigden.
Artikel 30:
Door het feit van deelname aan de wedstrijden, wordt elke vereniging evenals elke persoon geacht
met de inhoud van dit reglement bekend te zijn en zich onherroepelijk hieraan te onderwerpen,
evenals aan de eventuele uitspraken van het dagelijks bestuur, met uitsluiting van iedere andere
rechtspraak.
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Artikel 31:
Er zullen per bondsfeest geen medailles meer uitgereikt worden voor: beste houding optocht, beste
commandant, vaandeldrager en tamboer-majoor. Voortaan worden de punten van de bondsfeesten
per seizoen samengeteld, hiervan wordt een gemiddeld bepaald en per categorie de stand
opgemaakt. Zowel voor de categorieën Belgische Exercitie als voor de Gilden Exercitie worden voor
de eerste drie plaatsen extra prijzen ter beschikking gesteld. De overige plaatsen ontvangen een
herinneringsaandenken. In geval van een gedeelde eerste, tweede of derde prijs worden er meerdere
extra prijzen ter beschikking gesteld.
Artikel 32:
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het dagelijks bestuur als enige en hoogste
instantie.

Aldus vastgesteld op de algemene bondsvergadering van 16 april 2004 en voor het laatst herzien op
de statutaire vergadering van 11 februari 2011 en de algemene statutaire voorjaarsvergadering van 17
februari 2017.
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