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          VZW 415627083 

REGLEMENT UITKAVELING EREKRUIS 

Het erekruis schieten is een werkelijk onderdeel van het bondsschuttersfeest. Enkel die schutters, die 

op het bondsfeest deelgenomen hebben aan het korpsschieten of die zich in uniform na de optocht 

aanmelden bij het secretariaat, komen hiervoor in aanmerking. 

Daarom moeten we de grootste zorg hieraan besteden en via reglementen ervoor zorgen dat alles 

een goed verloop kent. 

Reglement: 

Artikel 1: 

De uitkaveling van het erekruis gaat in normale omstandigheden door op de zaterdag na het 

bondsfeest. 

Artikel 2: 

De organiserende vereniging dient te zorgen voor voldoende reserve harken. 

Artikel 3: 

De inzet voor deze wedstrijd is voor alle categorieën €2,50 en voor de jeugd €1,00. 

Deze inzet kan aangepast en/of gewijzigd worden op een algemene bondsvergadering. 

Van deze inzet, behalve die voor de jeugd, gaat 80% naar de bondskas voor de aankoop van de 

zilveren schilden. De rest gaat naar de inrichter voor het indekken van de onkosten. 

De inzetten van de jeugd worden integraal uitbetaald. 

Artikel 4: 

Op het secretariaat moeten om 12u30 twee personen aanwezig zijn voor de inschrijving in de 

verschillende categorieën: 

 er wordt een doorlopende nummering gebruikt; 

 deze nummering wordt aangebracht op een lijst. 

De schutter vult zelf op de schietkaart zijn naam en voornaam in alsook de naam van zijn schutterij, de 

datum en de categorie waarin hij schiet. 

Deze namen worden bij het binnenbrengen van de kaart op de lijst aangevuld. 

Artikel 5: 

Voor de jeugdige schutters is er een wedstrijd volgens de geldende en heersende wetten en 

bepalingen aangaande schietstanden en vuurwapens. De leeftijd is tot 16 jaar en de geboortedatum is 

hier bepalend. Deze geboortedatum dient dan ook op de kaart vermeld te worden. 
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Artikel 6: 

Elke schutter mag maar éénmaal inzetten voor het erekruis. 

Artikel 7: 

De buksen kunnen getest worden tot 13 uur, aan de boom waar men gaat kavelen. 

Artikel 8: 

Voor het gemak om de onderlinge optekenaars te leveren begint de eerst binnenkomende schutterij 

met twee buksen aan boom 13 en zo schuift men verder aan. Schutterijen met één buks worden 

verwezen naar boom 1. De schutterijen lossen onderling of in samenspraak met het secretariaat 

plaats tekorten op. 

Artikel 9: 

Er wordt onderling opgetekend. Zolang men in wedstrijd is dient men een bekwame optekenaar te 

leveren per buks. Deze optekenaar blijft in functie zolang de eigen buks waarvoor hij is aangeduid in 

wedstrijd blijft. 

De organiserende schutterij dient te zorgen voor een reserve optekenaar. 

Artikel 10: 

Er wordt voor de voet geschoten. Geen enkel normaal te schieten punt mag overgeslagen worden. In 

geval van twijfel dient een lid van het dagelijks bestuur geraadpleegd te worden. Er wordt altijd van 

boven naar beneden en van buiten naar binnen geschoten. 

Artikel 11: 

Bij een misser moet men onmiddellijk stoppen, tenzij anders vermeld wordt vanuit het secretariaat. 

(Sinds de vergadering van 17/10/2014 staat het de schutterijen vrij om iemand die mist door te laten 

schieten tot 36 mits duidelijke markering dat er een misser is opgetekend. Bijsturing op vergadering 

van 18/02/2016 om schutters in dezelfde volgorde te laten schieten om zo geen rij terug vol te maken 

voor de volgende schutter ) 

Artikel 12: 

Er wordt geschoten met 6 schoten per schutter in de verschillende categorieën tot men aan 36 punten 

is. 

Artikel 13: 

Het verloop van de schietwedstrijd voor het erekruis wordt ingedeeld in twee ronden, vastgesteld als 

volgt: 

 eerste ronde: 36 punten tot 17 uur; 

 tweede ronde: van 37 tot 102 schoten. 

De wedstrijd wordt stopgezet bij 102 schoten of eerder indien de lichtmeter slechts 20 LUX aanwijst. 

Schutters die om 17 uur geen 36 punten af hebben worden automatisch uitgesloten van verdere 

deelname. 

Artikel 14:  

komt te vervallen  
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Artikel 15: 

De eigenlijke erekruisen en de daaraan verbonden geldprijzen vervallen. Het erekruis van meer dan 

100 schoten wordt vervangen door een zilveren schild waarop de naam van de schutter, het aantal 

gewonnen erekruisen met opgave van de categorie, het aantal schoten en de plaatsen waar het 

behaald is per seizoen wordt genoteerd. 

De waarde van het schild stijgt naargelang het aantal gewonnen erekruisen (23 februari 1996). 

Artikel 16: 

Op het erekruis schieten van het laatste bondsfeest van het seizoen (indien dit in augustus valt) wordt 

het uurschema integraal met één uur vervroegd. 

Artikel 17: 

In alle gevallen die zich zouden voordoen tijdens deze wedstrijd en die niet in dit reglement vermeld 

zijn, zullen de aanwezige leden van het dagelijks bestuur naar een aanvaardbare oplossing zoeken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanpassingen werden goedgekeurd op de voorjaarsvergadering van 16 april 2004 van de bond van 

schutterijen Maas en Kempen. Eveneens op de statutaire vergadering van 11 februari 2011 en op de 

statutaire vergadering van 17 februari 2017. 


