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          VZW 415627083 

REGLEMENT BETREFFENDE DE SCHIETWEDSTRIJD  

OP DE BONDSSCHUTTERSFEESTEN 

Artikel 1: 

Om een goed verloop te kennen van de schietwedstrijden op het bondsfeest, dienen er minimaal 9 

bomen geplaatst te worden, welke een hoogte hebben van 16 meter. Zij moeten neerlaatbaar zijn. 

Artikel 2: 

De blokjes waarop geschoten wordt voor het inschieten (3 rondes van 18) behoren een ribbe te 

hebben van 1.5 cm x 1.5 cm x1.5 cm. De blokjes waarop geschoten wordt tijdens de kaveling hebben 

een ribbe van 1 cm x 1 cm x 1 cm. 

Artikel 3: 

Betreffende het schieten op het bondsschuttersfeest worden naast dit reglement het “Reglement 

Schieten en gebruikte materialen” en “Reglement jeugdschieten” gehanteerd. 

Artikel 4: 

Om deel te nemen aan de schietwedstrijd dient iedere deelnemende vereniging een inschrijfgeld te 

betalen per categorie momenteel is dat vastgesteld op: cat. A €11,50; cat B. €6.50; cat. C en verdere 

ploegen €4,50.  In iedere categorie mag er maar met één zestal deelgenomen worden.  

De inzetten dienen binnen te zijn vóór 15u30. 

Artikel 5: 

Men is verplicht in te zetten voor de A en B ploegen.  

Artikel 6: 

De te winnen prijzen in de A en in de B categorie bij een deelname van 18 schutterijen aan het 

bondsfeest zijn vastgesteld als volgt: 

 categorie A: €32,00; €24,00; €20,00; €14,00; €10,00; €8,00; €7,00; 

 categorie B: €28,00; €20,00; €14,00; €10,00; €8,00; €7,00; 

 categorie C en verdere ploegen: 75% van de inzet wordt in prijzen verdeeld. 

De prijswinnaar van de categorie A, B, C en D e.v. ontvangt bovendien een zilveren schild. 

Artikel 7: 

Ingeval door een zestal uit de verschillende categorieën 54 punten zijn geschoten en dit zestal bij de 

kaveling buiten de prijzen valt, wordt aan dit zestal toch een prijs toegekend, gelijk aan €5,00. Deze 

bijkomende prijzen zijn ten laste van de organiserende vereniging. 

Vanaf de D-categorie worden alle verdere ploegen samengevoegd (26/04/1984 en aangepast op 

21/02/2014 en 11/02/2022). 

Artikel 8: 

Voor iedere categorie zijn er afzonderlijke kaarten klaargemaakt (19/10/1990). Zo kan de uitslag tijdig 

door de bestuursleden opgehaald worden en kan men ononderbroken verder schieten. 

Men kan met onbeperkt aantal ploegen schieten, met dien verstande dat de uitslag van het laatste 

zestal om 18u30 binnen moet zijn op het secretariaat. 
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Artikel 9: 

Bij het inzetten mag er geen enkele ploeg overgeslagen worden. Onvolledige ploegen (max. 2 

personen) betalen geen inzet en worden niet meegerekend in het bepalen van de uitslag. 

Artikel 10: 

Om 15u45 worden de buksen ingeschoten. 

Artikel 11: 

Iedere schutterij dient 1 optekenaar per buks in te zetten. Deze dient al aanwezig te zijn bij het 

inschieten. 

Artikel 12: 

Om 16u00 begint de wedstrijd. Men krijgt per zestal 12 minuten om de 18 schoten te lossen. 

Alle zestallen dienen 54 schoten gelost te hebben om 18u30. 

Afwijkingen worden alleen door bondsbestuur toegestaan en via omroeping bekend gemaakt. 

Artikel 13: 

De leden van die schutterijen die aan een bepaalde boom geschoten hebben, zijn verplicht te helpen 

bij het plaatsen van de nieuwe harken. 

Artikel 14: 

Zodra men op het secretariaat klaar is met de indeling van de kaveling en geïnformeerd is over welke 

schutterijen met twee buksen deelnemen aan de kaveling, moet men aan de kaveling beginnen. Men 

krijgt per buks en per zestal 12 minuten tijd om de 18 schoten te lossen. 

Artikel 15: 

Gebruik van twee buksen bij deelname van 5 ploegen of meer zal opgelegd worden. 

Artikel 16: 

Indien men aan de kaveling deelneemt met minder dan 54 punten, moet men na twee ronden stoppen 

met kavelen en worden de eventuele prijzen gedeeld.  

Uitzondering op deze regel geldt alleen als er geen maxima zijn. 

Artikel 17: 

Men kavelt als volgt: men begint met de A-ploeg, heeft men geen A dan moet de B beginnen of 

eventueel een van de verdere ploegen; dit tot de lichtmeter 100 LUX aanwijst. Na 100LUX kavelen de 

ploegen gelijktijdig, dus eerst de A, dan de B en dan de verdere ploegen. 

Artikel 18: 

De winnaar van het feest wordt gekend, indien er meerdere kanshebbers zijn, bij het stoppen bij 20 

LUX naargelang de uitslag behaald in de B en of verdere ploegen van dezelfde vereniging. 

Artikel 19: 

De kaveling zal voor alle zestallen doorgaan op punten van 1 cm x 1 cm x 1 cm.  

 

Aldus overgenomen uit het reglement betreffende de bondsfeesten, goedgekeurd op de algemene vergadering 

van 21 februari 1976 en aangevuld met de gewijzigde teksten met vermelding van de data. 

Deze versie werd goedgekeurd op de voorjaarsvergadering van 16 april 2004 van de Bond van Schutterijen Maas 

en Kempen en aangepast op de statutaire vergadering van 2005, en op deze van 24-02-2006 en van 15-02-2008. 

Laatste herzieningen op statutaire vergadering van 11-02-2011 en op de statutaire vergadering van 17-02-2017.  
Op de statutaire vergadering van 14 februari 2020 werden de artikels 1, 15 en 29 aangepast. 
Op de statutaire vergadering van 11 februari 2022 werden de artikels 16 en 17 aangepast. 
Op de statutaire vergadering van 10 februari 2023 werden de artikels 1, 10, 12, 13, 15 en 17 aangepast. De 
artikels 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en 11 zijn geschrapt. 


