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REGLEMENT BETREFFENDE HET SCHIETEN DOOR DE 
JEUGD OP BONDSSCHUTTERSFEESTEN EN 

EREKRUISWEDSTRIJDEN 
 
Artikel 1: 
Het schieten van de jeugd is individueel en gebeurt steeds onder toezicht van een buksmeester. Door de 
organiserende vereniging is er 1 verantwoordelijke te voorzien voor de coördinatie van het jeugdschieten.  
 
Artikel 2: 
Betreffende het schieten wordt het “Reglement Schieten en gebruikte materialen” gehanteerd. 
 
Artikel 3: 
De inzet per schutter bedraagt 1 euro. Bij aanvang van het seizoen worden de prijzen bepaald per 
categorie en per wedstrijd (bondsschuttersfeest 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: 
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: 
 

 Inschieten Daarna volgt eventueel de kaveling: tot er werd gemist of tot … 

Categorie A 18 tot 36 punten. 
Categorie B 12 tot 27 punten. 
Categorie C 9 tot 18 punten. 

 
Artikel 7: 
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 8: 
In 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; 

 14 februari 2020 (artikel 2); en 

 10 februari 2023 (artikels 1 en 2 gewijzigd en artikels 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24 en 25 

geschrapt) 


