
VZW 415627083 
 

Reglement betreffende het jeugdschieten (versie voorjaar 2020)                      Pagina 1 van 4 

 

 

REGLEMENT BETREFFENDE  
HET SCHIETEN DOOR DE JEUGD OP 

BONDSSCHUTTERSFEESTEN EN EREKRUISWEDSTRIJDEN 
 
 
Artikel 1: 
Jeugd tot 16 jaar schiet op bondsfeesten en erekruiswedstrijden met de luchtbuks. De geboortedatum is 
hierbij bepalend. Dit schieten van de jeugd is individueel.  
Het schieten gebeurt steeds onder toezicht van een buksmeester.  
Door de organiserende vereniging is er één verantwoordelijke te voorzien voor het coördineren van het 
jeugdschieten.  
 
Artikel 2: 
Er wordt geschoten in 3 leeftijdscategorieën, namelijk: 

• categorie C: van 6 tot en met 9 jaar; 

• categorie B: van 10 tot en met 12 jaar; en 

• categorie A: van 13 tot en met 15 jaar.   
 

De geboortedatum bepaalt in welke categorie geschoten worden. 
 
Artikel 3: 
De inzet per schutter bedraagt 1 euro. Bij aanvang van het seizoen worden de prijzen bepaald per 
categorie en per wedstrijd (bondsfeest of erekruis). 
 
Artikel 4: 
Elke schutterij waarvan jeugd deelneemt aan de luchtbukswedstrijden, dient een optekenaar in te zetten.  
 
Artikel 5: 
Voor iedere categorie zijn er afzonderlijke kaarten klaargemaakt. Zo kan de uitslag tijdig door de 
bestuursleden opgehaald worden en kan men ononderbroken verder schieten. 
Men kan met een onbeperkt aantal jeugdigen schieten, met dien verstande dat de volgorde, zoals die via 
de omroep bekend gemaakt wordt, gerespecteerd wordt. 
 
Artikel 6: 
De blokjes, waarop geschoten wordt voor het inschieten en het kavelen behoren vervaardigd te zijn van 
zachte canada of vurenhout en een ribbe hebben van 1cm x 1cm x 1cm. Zij moeten een doffe, zwarte, 
goed waterbestendige kleur hebben, door en door geboord zijn in de richting van de houtdraad en vrij zijn 
van schors en noest. 
 
Artikel 7: 
Het inschieten van de luchtbuksen kan gebeuren door een buksmeester, of een van de deelnemers aan 
de wedstrijd voor de jeugd. Hiervoor zijn 5 punten beschikbaar. Ook voor het inschieten van de luchtbuks 
geldt dat geen enkel normaal te schieten punt mag worden overgeslagen. Dus ook bij het inschieten dient 
er van boven naar beneden en van buiten naar binnen te worden geschoten, dit in tegenstelling tot het 
inschieten van de buksen voor het korpsschieten. 
 
  



VZW 415627083 
 

Reglement betreffende het jeugdschieten (versie voorjaar 2020)                      Pagina 2 van 4 

 

Artikel 8: 
Heeft een schutterij problemen bij het inschieten van de luchtbuks, dan kan de desbetreffende 
buksmeester op het secretariaat een kaart vragen, waarop een zwarte lijn is aangebracht. Deze kaart 
wordt dan bevestigd op de hark, waarna de buksmeester van de betreffende vereniging de buks op deze 
kaart kan inschieten. 
 
Artikel 9: 
Tussen de aanlegpalen en de afrastering dient een ruimte te zijn van 2 meter waarin zich alleen de 
optekenaar, de schutter en de buksmeester mogen bevinden. 
 
Artikel 10: 
De aanlegpalen moeten, gemeten van voet tot voet, 7,5 meter van de schietboom verwijderd staan.  
Zij dienen in hoogte verstelbaar te zijn.  
 
Artikel 11: 
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. 
 
Artikel 12: 
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. 
 
Artikel 13: 
Een schot wordt geacht te zijn gelost, nadat de kogel de loop verlaten heeft. 
 
Artikel 14: 
Wedstrijdverloop op bondsfeesten: 
Op de bondsfeesten gebeurt het inschieten met 9 punten per schutter, vergelijkbaar met het 
korpsschieten.  Daarna wordt er gekaveld, tot er een winnaar per categorie bekend is. 
 
Het wedstrijdverloop van de uitkaveling van het erekruis is als volgt: 

• categorie A: 
o inschieten: 18 punten; 
o daarna volgt eventueel de kaveling: tot er werd gemist of tot 36 punten. 

• categorie B: 
o inschieten: 12 punten; 
o daarna volgt eventueel de kaveling: tot er werd gemist of tot 27 punten. 

• categorie C:  
o inschieten: 9 punten; 
o daarna volgt eventueel de kaveling: tot er werd gemist of tot 18 punten. 

 
Artikel 15: 
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. 
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Artikel 16: 
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 opgeslagen te worden in de daarvoor bestemde beschermhoes. 
Schutterijen waarbij een overtreding van deze voorschriften wordt vastgesteld worden gestraft met uitslui-
ting van deelname aan die bepaalde wedstrijd. 
De vereniging waartoe bedoelde schutter behoort, draagt hiervoor de verantwoordelijkheid. 
 
Artikel 17: 
Toegestaan: 

• ster-, ring-, paal-, staande-, zwevende- en verstelbare korrels van metaal of kunststof; 
• diopter met bijbehorende hulpstukken van metaal of kunststof; 
• één vizier, de vizierklep of vizierkeep; 
• de lengte van de beschermkap van de korrel en van het vizier is maximaal 60 mm; 
• de lengte van de verlengstukken, pijpjes aan de diopter, is maximaal 50 mm; 
• het gebruik van een origineel tafelsteuntje en/of originele schoudersteun. 

 
NIET toegestaan: 

• korrels en diopter met bijbehorende hulpstukken anders dan van metaal of kunststof; 
• het gebruik van glas, filters of optische middelen; 
• beschermkap van de korrel en van het vizier langer dan 60 mm; 
• verlengstukken, pijpjes aan de diopter, langer dan 50 mm; 
• aan de buks gemonteerde hulpmiddelen (uitgezonderd het origineel tafelsteuntje) 

 waarmee de buks op de aanlegpaal beter gestabiliseerd kan worden.   
 
Artikel 18: 
Ieder vereniging waarvan schutters 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. Bij het 
bereiken van 102 punten in de kaveling wordt deze gestopt. 
 
Artikel 19: 
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 20: 
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 linkerhelft van de hark en niet van op de linker aanlegpaal naar de rechterhelft 
van de hark.  

 
Artikel 21: 
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. 
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Artikel 22: 
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/haar geen prijs worden toegekend.  
 
Artikel 23: 
Bij een direct aantoonbare overtreding van de voorschriften ten aanzien van de schutterswedstrijden, kan 
een vereniging onmiddellijk en onherroepelijk worden uitgesloten. 
 
Artikel 24: 
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. 
 
Artikel 25: 
Uitzonderingen: 
Het kan gebeuren dat een punt niet geschoten kan worden, vanwege de achtergrond (struiken of bomen). 
Dit punt mag worden overgeslagen, nadat de optekenaar en de verantwoordelijke van de organiserende 
vereniging, of de afgevaardigde van het bondsbestuur hiervan op de hoogte zijn gebracht. 
 
Artikel 26: 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het dagelijks bestuur als enige en hoogste 
instantie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herzieningen op de statutaire vergadering van: 

• 17 februari 2017;  

• 15 februari 2019; en 

• 14 februari 2020 (artikel 2) 

 
 
 


