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Deze bepalingen zijn van toepassing tijdens schietwedstrijden zoals bijvoorbeeld die op het 

bondsschuttersfeest, het erekruis, het bondskoningsschieten en zo meer. 

 

REGLEMENT BETREFFENDE SCHIETEN EN 
GEBRUIKTE MATERIALEN  

 

 

1. Bepalingen betreffende de Limburgse of zware buks 

Buks: Ook wel Limburgse of zware buks genoemd. Dit is een enkelschots grendelgeweer. In 

het algemeen hebben deze geweren een kaliber van 12 of 16. 

1.1 Toegelaten op de buks: ster, ring, paal, staande, hangende, zwevende en verstelbare korrels. 

1.2 De verlengstukken (pijpjes aan de diopter) mogen niet langer zijn dan 50 mm. 

1.3 Aan de richtmiddelen mogen geen (plexi)glas, filters of optische middelen gebruikt worden. 

1.4 De beschermkap van de korrel en van het vizier mogen niet langer zijn dan 60 mm. 

1.5 Het vizier, de diopter en bijbehorende hulpstukken dienen van metaal of kunststof te zijn. 

1.6 Bij de schietwedstrijden is het niet toegestaan de volgende buksen te gebruiken: 

1.6.1 Waarvan de loopboring kleiner is dan 16 mm of groter dan 20 mm. 

1.6.2 Waarvan het kamersysteem niet overeenstemt met dat van hagelschotbuksen. Met ander 

woorden: de huls moet cilindrisch zijn. 

1.6.3 Waaraan zijn bevestigd optische instrumenten, lichtgevende, spiegelende of fluorescerende 

vizieren en/of lichtgevende korrels, doorzichtige ringkorrels en infrarood vizieren. 

1.7 Het is uitdrukkelijk verboden bij het schieten ook maar iets te gebruiken waardoor de trefkans 

zou kunnen worden vergroot. Het plaatsen van een diopter (oogdop of andere maat 

ringkorrel) behoort niet tot deze verboden handelingen.  

1.8 Nieuwe lopen of nieuwe buksen moeten voor het gebruik ervan ter controle voorgelegd 

worden aan de schietcommissie van de bond. 

 

2. Bepalingen voor de munitie van de Limburgse of zware buks 

2.1 Bepalingen voor de kogel 

2.1.1 De mondingssnelheid (Vo) van een kogel mag niet meer bedragen dan 230 m/s. 

2.1.2 Het kogelgewicht mag niet meer dan 45 gram bedragen. 

2.1.3 De kogel moet geheel van lood zijn. 

2.1.4 De kogel moet van ten minste het kaliber 16 en ten hoogste 12 zijn. 

2.1.5 De kogel mag niet meer dan één kwart van zijn lengte boven de huls uitsteken. 

2.1.6 Het ogief van de kogels moet zodanig zijn gevormd dat de diameter van het ontstane vlak 

tenminste 85% van de diameter van de kogel bedraagt.  
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2.1.7 Uitdrukkelijk is het bij het schieten niet toegestaan een kogel te gebruiken waar een 

aanpassing aan gedaan is waarmee de trefkans zou kunnen worden vergroot. 

2.2 Bepalingen voor de huls 

2.2.1 De huls moet van messing zijn. 

2.2.2 Het krimpen van de hulsmond is niet toegestaan (hulsrand ingedrukt in de kogel).  

2.3 Bepalingen voor het slaghoedje 

2.3.1 Het slaghoedje moet aangekocht zijn bij een (wapen)handel. 

2.3.2 Het slaghoedje mag niet buiten zijn ligplaats kunnen vallen en mag niet buiten de onderkant 

van de hulsbodem uitsteken  

2.4 Bepalingen voor het kruit 

2.4.1 De kruitlading moet los gestort en van het type rookzwak zijn. 

2.4.2 Het kruit mag door het plaatsen van de kogel niet zijn opgesloten.  

2.4.3 Opsluitmiddelen voor de lading mogen niet worden toegepast. 

2.5 Er mogen slechts patronen gebruikt worden die geladen zijn met in acht name van de daartoe 

opgestelde geldende regelgeving.  

2.6 Ieder lid van het dagelijks bestuur heeft te allen tijde het recht om de munitie waarmee 

geschoten wordt, ter plaatse te controleren of in te vorderen voor latere controle. 

 

3. Bepalingen betreffende de luchtdrukbuks 

Luchtdrukbuks: Ook wel windbuks genoemd. 

3.1 Er mag niet geschoten worden met een luchtdrukwapen dat een kinetische energie ontwikkeld 

van meer dan 7,5 joule. 

3.1.1 Luchtdrukwapens die een kinetische energie ontwikkelen van minder dan 7,5 joule zijn te 

herkennen aan de ingeslagen letter F. De F staat voor Frei en betekent dat er in Duitsland vrij 

mee mag worden geschoten. Alle "F-buksen" zijn beperkt tot een kracht van 7.5 joule. 

3.1.2 Het modificeren van de luchtdrukbuks waardoor een hogere kinetische energie ontwikkeld 

wordt dan 7.5 joule, is niet toegestaan.  

3.2 Toegelaten op de luchtdrukbuks: ster, ring, paal, staande, hangende, zwevende verstelbare 

korrels en doorzichtige ringkorrels. 

3.3 De verlengstukken (pijpjes aan de diopter) mogen niet langer zijn dan 50 mm. 

3.4 Aan de richtmiddelen mogen geen (plexi)glas, filters of optische middelen gebruikt worden. 

3.5 De beschermkap van de korrel en van het vizier mogen niet langer zijn dan 60 mm. 

3.6 Het vizier, de diopter en bijbehorende hulpstukken dienen van metaal of kunststof te zijn. 

3.7 Bij de schietwedstrijden is het niet toegestaan de volgende luchtdrukbuksen te gebruiken: 

3.7.1 Waarvan de loopboring groter is dan 4,5 mm. 

3.7.2 Waaraan zijn bevestigd: optische instrumenten, lichtgevende, spiegelende of fluorescerende 

vizieren en/of lichtgevende korrels en infrarood vizieren. 
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4. Bepalingen voor de munitie van de luchtdrukbuks 

4.1 De kogeltjes moeten geheel van lood en van kaliber 4,5 mm zijn. 

4.2 De kogeltjes moeten van het model "diabolo" zijn met een platte voorkant. 

 

5. Het schieten met luchtbuks met daar aan een tafelsteuntje en/of schouderbeugel is 

toegestaan, mits deze voldoen aan de maten zoals omschreven in dit artikel. Verder 

mogen geen hulpmiddelen aan de luchtdrukbuks gemonteerd worden waarmee de 

luchtdrukbuks beter gestabiliseerd kan worden.  

5.1 De technische eisen waaraan het tafelsteuntje moet voldoen, zijn:  

5.1.1 De tafelsteun mag niet meer dan twee steunpunten hebben. 

5.1.2 De maximale onderlinge afstand van de twee steunpunten mag niet groter zijn dan 120 mm. 

5.1.3 De dikte van de tafelsteun mag niet meer zijn dan Ø10 mm of vierkant 10 mm. 

5.1.4 De afstand tussen de onderkant van de buks en de onderkant van de tafelsteun mag niet 

meer zijn dan 150 mm. 

5.1.5 Het is niet toegestaan om de tafelsteun aan te passen zodat de buks een (haaks) aanlegvlak 

heeft ten opzichte van de aanlegpaal. 

5.2 De technische eisen waaraan de schoudersteun moet voldoen, zijn: 

5.2.1 De schoudersteun mag niet breder zijn dan 25 mm. 

5.2.2 De uitsteek lengte van de schoudersteun mag niet groter zijn dan 200 mm. 

 

6. Bepalingen betreffende de veiligheid 

6.1 De verantwoordelijkheid in verband met de veiligheid van het schootsveld en de schietstand 

ligt bij de organiserende schutterij. Zij dient te zorgen voor de nodige vergunningen in verband 

met de veiligheid van het schietterrein, voor noodzakelijke afbakening en verdere 

veiligheidsmaatregelen. Zij volgt hiervoor het veiligheidsreglement ‘Veiligheid schootsveld’ 

(document van de Oud-Limburgse Schuttersfederatie), tenzij het in de vergunning anders is 

bepaald. De organiserende vereniging laat zich hierbij bijstaan door een baancommandant. 

6.1.1 De baancommandant is een functionaris die namens de organiserende vereniging toeziet op 

het naleven van de regelgeving en veiligheid tijdens het schieten. 

6.1.2 De baancommandant is bekend met de regelgeving en de situering en toestand van het 

schootsveld en de onmiddellijke omgeving.  

6.1.2.1 Deze taak wordt uitgevoerd door een lid van de organiserende schutterij. 

6.1.3 De baancommandant is de enige die de wedstrijd kan herstarten, als die is stilgelegd.  

6.1.3.1 Iedereen die een onveilige situatie opmerkt, kan de wedstrijd stilleggen (of laten leggen). 

6.2 Alles wat betreft de materiële uitrusting (schietbomen, harken, aanlegpalen, tuidraden, enz.…) 

dient zoals aangegeven in dit reglement en het document ‘Draaiboek Organisatie 

bondsschuttersfeesten’ in orde te zijn. 
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6.3 Iedere buksmeester, 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. 

6.4 In de rustpauzes dient de buks op de daarvoor voorziene plaats zodanig neergelegd te 

worden dat de loopmonding naar het kogelveld gericht is. 

6.5 Bij elke verplaatsing van de buks dient voor iedereen duidelijk te zijn dat de buks ontgrendeld 

is middels het inbrengen van een gele kamervlag. 

6.6 De buks mag alleen ontgrendeld worden (geladen of ontladen) indien zij op de aanlegpaal 

rust met de loopmonding in de richting van het gedeelte van de schietboom waarop 

geschoten moet worden. 

6.7 Overtreding van deze voorschriften kan gestraft worden met uitsluiting. Onverminderd deze 

voorschriften is de persoon die de buks hanteert aansprakelijk voor eventuele ongevallen 

en/of beschadigingen ontstaan ten gevolge van gebrek aan zorg bij het laden en/of schieten. 

6.8 De buks mag alleen in ontladen toestand worden overgedragen van schutter naar schutter. 

6.9 Om te voorkomen dat kogels buiten het schootsveld komen, mag niet overkruis of over de 

hark geschoten worden. Dus: Er mag niet geschoten worden door het vlak gevormd door de 

aslijn gevormd door het midden van beide aanlegpalen en de aslijn van de schietboom.  

6.9.1 De zogenaamde opwarmschoten, die eventueel bij het inschieten gelost worden, mogen dus 

nooit over de hark of overkruis geschoten worden, maar wel gericht tussen twee latten door. 

6.10 De mondingssnelheid van een buks kan gecontroleerd worden. Dit kan gebeuren door: 

6.10.1 Het ter plekke controleren van de mondingssnelheid: de schutterij is dan verplicht één 

buksmeester met deze buks en voldoende munitie ter beschikking te stellen; of 

6.10.2 Door het ophalen van 5 kogels waarbij de controle van de mondingssnelheid op een ander af 

te spreken moment zal geschieden. 

6.10.3 De controle wordt uitgevoerd zoals is omschreven in het veiligheidsreglement ‘Veiligheid 

schootsveld’ (document van de Oud-Limburgse Schuttersfederatie). 

6.11 Herladen van de patronen mag alleen op de daarvoor aangewezen plaats gebeuren. 

 

7. Bepalingen betreffende het inschieten van de (luchtdruk-)buks (zgn. controleschoten) 

7.1 Iedere vereniging mag haar (luchtdruk-)buks op 5 bölkes inschieten, zodra dit is omgeroepen 

én er een optekenaar bij de schietstand aanwezig is: 

7.1.1 Aan het begin van de wedstrijd. 

7.1.2 Na overleg indien de buksen langer dan 1 uur uit wedstrijd zijn geweest, dan mag men op 3 

bölkes controleschoten doen. 

7.1.3 Bij de overgang op kleinere bölkes. 

7.1.4 Indien er als gevolg van een defect een andere buks moet worden ingezet. 

7.1.5 Indien men gevraagd wordt om een tweede buks in te zetten. 

7.2 De controleschoten moeten per (luchtdruk-)buks door één en dezelfde persoon worden gelost. 
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7.3 Het is niet toegestaan op restanten van stokjes (waarop geen bölkes meer zitten) te schieten. 

7.4 Voor het inschieten met de zware buks mogen voor iedere buks aan de linker- of rechterzijde 

bovenaan de middenlat 5 bölkes worden gebruikt.  

7.5 Voor het inschieten van de luchtdrukbuks geldt dat geen enkel normaal te schieten punt mag 

worden overgeslagen.  

7.5.1 Dus bij het inschieten van de luchtdrukbuks 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. 

7.5.2 De 5 bölkes die bij het inschieten van de luchtdrukbuks worden geschoten, worden in overleg 

met de optekenaar gekozen. 

7.5.3 Heeft een schutterij problemen bij het inschieten van de luchtdrukbuks, dan kan de 

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 die kaart kan inschieten. 

 

8. Bepalingen betreffende de optekenaar 

8.1 De optekenaar is meerderjarig en heeft als taak toe te zien of de wedstrijd volgens het 

reglement verloopt.  

8.2 De optekenaar wendt zich bij onduidelijkheid en/of meningsverschil tot de schietcommissie. 

8.3 Indien de optekenaar zijn/haar plaats moet verlaten, dient de schutterij te stoppen met 

schieten. Er mag niet geschoten worden indien de optekenaar zijn/haar plaats verlaten heeft. 

8.4 De optekenaar controleert of op de kaarten alle namen en voornamen volledig zijn ingevuld. 

8.5 Bij twijfel of een bölke al dan niet is gemist, vraagt de optekenaar in de 1ste plaats de schutter 

en/of de buksmeester.  

8.5.1 Indien de optekenaar nog twijfelt, raadpleegt hij één van de leden van de schietcommissie. 

8.6 De optekenaar noteert het resultaat van elke schutter op de schietkaart. 

8.6.1 Een schot is raak (P) als: 

8.6.1.1 Het bölke helemaal van de lat is verwijderd. 

8.6.1.2 Het bölke in de juiste volgorde is geschoten. 

8.6.2 Een schot is mis (X) als: 

8.6.2.1 Het bölke of een stukje ervan nog op de lat aanwezig is. 

8.6.2.2 Het bölke in de verkeerde volgorde is geschoten. 

8.6.2.3 Indien het bölke of stokje door de schutter wordt geraakt maar niet valt, dan mag de 

betreffende schutter, met de buks geschouderd, één minuut wachten. Is na een minuut het 

bölke niet gevallen dan wordt het schot als misser genoteerd. 

8.7 De optekenaar ondertekent steeds de kaarten. 
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8.8 Bij het buksschieten dient voor de optekenaars bij de aanlegpalen 1 tafel en 2 stoelen met 

parasol beschikbaar te zijn. 

8.9 Bij het buksschieten heeft de optekenaar het recht te eisen dat de patronen waarmee 

geschoten wordt, op zijn tafeltje worden neergezet. 

 

9. Bepalingen betreffende het doel  

9.1 Het gehele schietterrein waarop de schietbomen zijn geplaatst, moet over de lengte van de 

geplaatste schietbomen afgescheiden worden met een deugdelijke afrastering. 

9.2 De bölkes waarop geschoten wordt, behoren vervaardigd te zijn van vurenhout of zachte 

canada. Zij moeten een doffe, zwarte, goed waterbestendige kleur hebben. De bölkes moeten 

door en door geboord zijn in de richting van de houtdraad en vrij zijn van schors en noest. 

9.3 Er wordt altijd van boven naar beneden en van buiten naar binnen geschoten. 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).  

9.4 Geen enkel normaal te schieten punt mag worden overgeslagen.  

9.5 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 afgevaardigde van het bondsbestuur hiervan op de 

hoogte zijn gebracht. 

9.6 Een schot wordt geacht te zijn gelost, nadat de kogel de loop verlaten heeft. 

9.6.1 Het kan gebeuren dat door een herlaadfout de kogel in de loop blijft steken.  

9.6.1.1 De optekenaar vergewist zich er dan van dat de buksmeester controleert of de kogel uit de 

loop is. 

9.7 Indien andere, dan de bölkes waarop geschoten moet worden, geschoten worden, geldt dit 

schot als misser.  

9.8 Gelden eveneens als misser:  

9.8.1 Schoten die de hark of de schietbomen beschadigen, ongeacht of het bölke meegeschoten is.  

9.8.2 Indien het bölke valt nadat de buks ontgrendeld is, van de aanlegpaal genomen is of een 

volgende schutter onder de buks heeft plaats genomen, dan blijft het betreffende schot als 

misser opgetekend.  

9.9 Na het lossen van een schot heeft de schutter maximum één minuut tijd, alvorens de buks 

ontgrendeld wordt. 

 

10. Bepalingen betreffende het doel bij het buksschieten 

10.1 Er wordt geschoten op schietbomen die neerlaatbaar zijn en een hoogte hebben van 16 

meter. Op iedere schietboom dient een houten hark geplaatst te worden. 
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10.2 Er dient een duidelijke markering aangebracht te worden tussen ofwel het 9de en 10de punt 

ofwel tussen het 6de en 7de en tussen het 12de en 13de punt van elke schietlat. Dit laatste 

geniet de voorkeur. 

10.3 De organiserende schutterij zorgt voor voldoende reserveharken. 

10.4 Voor iedere schietboom worden 2 aanlegpalen geplaatst met daarop telkens 2 dwarslatten. 

10.5 De bovenste dwarslat is bevestigd op 2,45 meter en de onderste dwarslat op 2,25 meter. 

10.6 De dwarslatten moeten vervaardigd zijn van zacht canada of vurenhout.  

10.7 Tussen de aanlegpaal en de afrastering dient een ruimte te zijn van 5 meter. In deze ruimte 

mogen alleen de schutter, buksmeester, helper en schietcommissieleden aanwezig zijn. 

10.8 De aanlegpalen moeten, gemeten van voet tot voet, tien meter van de schietboom verwijderd 

staan, loodrecht worden geplaatst op een onderlinge afstand van 1,60 meter en degelijk 

worden vastgezet en geschoord. 

10.9 Om de twee schietbomen moet men in de nabijheid van de optekenaar een waskom, zeep, 

water en een handdoek ter beschikking stellen ten gerieve van de buksmeesters. 

10.10 De pennen behoren gezaagd te zijn van droog vurenhout, vrij van schors en noest en moeten 

een lengte hebben van respectievelijk 18 en 22 cm, naargelang het geval waar ze worden 

geplaatst. Zij worden in de bölkes en de harken geplaatst zonder hulpmiddelen en zodanig 

dat de bölkes niet loodrecht boven elkaar staan, maar wel één vlak vormen met de hark. De 

bölkes dienen volledig opgestoken te zijn. 

 

11. Bepalingen betreffende het doel bij het buksschieten, niet zijnde kogelvangers 

11.1 De schietbomen worden met drie snoeren van een goede kwaliteit draad aan paaltjes in de 

grond verankerd. De paaltjes worden geplaatst in de vorm van een gelijkzijdige driehoek. 

11.2 De harken worden aan de buitenzijde van de bovenste dwarslat op gelijke wijze met vier 

snoeren bevestigd. Hiervoor dienen afzonderlijke paaltjes te worden geplaatst. 

 

12. Bepalingen betreffende het doel bij het luchtdrukbuksschieten 

12.1 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. 

12.2 De aanlegpalen moeten, gemeten van voet tot voet, 7,5 meter van de schietboom verwijderd 

staan. Zij dienen in hoogte verstelbaar te zijn.  

 

13. Algemeen 

13.1 Tekeningen ter verduidelijking van schietbomen, aanlegpalen, afrastering en afstanden, zijn te 

raadplegen in het document ‘Draaiboek Organisatie bondsschuttersfeesten’. 

13.2 De middellijn van een te gebruiken regen- of zonnescherm dat mag gebruikt worden om de 

schutter tegen regen of zon te beschermen, mag niet meer bedragen dan 1,20 meter. Dit 
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scherm dient door de helper zodanig te worden vastgehouden dat de optekenaar, de schutter 

bij het laden en ontladen van de buks, kan blijven waarnemen. 

13.3 Pleegt een schutter fraude bij het schieten in een persoonlijke wedstrijd, dan wordt hij van 

verdere wedstrijddeelname uitgesloten en kan aan diegene geen prijs worden toegekend. 

13.4 Schutterijen waarbij een overtreding van deze voorschriften wordt vastgesteld, kunnen door 

het bondsbestuur worden gestraft met uitsluiting van deelname aan wedstrijden of op een 

andere manier.  

13.5 Onverminderd deze voorschriften is de persoon die de buks hanteert aansprakelijk voor 

eventuele ongevallen en/of beschadigingen ten gevolge van gebrek en zorg bij het (ont)laden 

en/of het schieten. 

13.6 Er wordt geschoten in 4 leeftijdscategorieën, namelijk: 

 Luchtdrukbuks: 

o categorie Jeugd C: van 6 tot en met 9 jaar; 

o categorie Jeugd B: van 10 tot en met 12 jaar; en 

o categorie Jeugd A: van 13 tot en met 15 jaar.   

 Buks: 16 jaar of ouder. 

13.7 De geboortedatum bepaalt in welke categorie geschoten worden. 

13.8 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. 

13.9 In alle gevallen die zich zouden voordoen en die niet in dit reglement vermeld zijn, zullen de 

aanwezige leden van het dagelijks bestuur naar een aanvaardbare oplossing zoeken. 

 

 

 

 

 

 

 

Dit reglement werd goedgekeurd op de voorjaarsvergadering van 10 februari 2023 van de bond van 

schutterijen Maas en Kempen. 


