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REGLEMENT WISSELBEKER MEESTER CREEMERS
De wisselbeker Meester Creemers is geschonken door wijlen de heer Pierre Creemers, gewezen
erevoorzitter en voorzitter van de bond Maas en Kempen, erebestuurslid en gewezen vicevoorzitter
van de Oud-Limburgse Schuttersfederatie.

Reglement:

Artikel 1:
De Wisselbeker Meester Creemers wordt georganiseerd door de vereniging waarvan het drietal
winnaar is geworden in het vorige jaar.
Dit op een zondag, tijdens het schuttersseizoen, te bepalen door die vereniging, in samenspraak met
de winnaar van de beker Maasvallei, zodanig dat een bekerwedstrijd georganiseerd wordt voor, en
een bekerwedstrijd na het OLS. Indien door omstandigheden de wedstrijd niet kan doorgaan op een
zondag, zal de organiserende vereniging alle schutterijen van de drie bonden hiervan verwittigen via
het secretariaat van de respectievelijke bond.
Artikel 2:
Aan deze wedstrijd kan alleen deelgenomen worden door leden van de schutterijen, lid zijnde van “de
schuttersbond De Maasvallei” en de “bond van schutterijen Maas en Kempen” en de Lommelse
schutterijen, met uitsluiting van de leden van de organiserende vereniging.
Artikel 3:
Drietallen die wensen deel te nemen aan deze wisselbeker moeten gevormd worden door leden
(mannelijk, vrouwelijk, gemengd) van een en dezelfde vereniging.
1 of 2 schutters uit een schutterij mogen aangevuld worden tot een volwaardig drietal door loting op
het secretariaat, van een tweede en/of derde persoon uit een ander drietal.
Artikel 4:
De wisselbeker moet uitgeschoten worden per drietal.
Inschrijven kan op de vrije schietwedstrijd, voorafgaande aan de uitkaveling van de beker, en kan
gebeuren tot het einde van de kaveling van de vrije schietwedstrijd. Bij de aanvang van de kaveling
voor de beker kan door elke deelnemende vereniging nog maximaal 1 extra kaart gekocht worden.
Inschrijfkaarten worden door de besturen van de beide bonden ter beschikking gesteld.
Artikel 5:
Bij het inschieten en het uitkavelen zijn van kracht alle eenvormige reglementen, bekend in
bovengenoemde bonden, verband houdende met de schietwedstrijden met de zware buks.
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Artikel 6:
Het inleggeld bedraagt momenteel €4,50 per kaart. Dit bedrag kan aangepast worden en of eventueel
gewijzigd worden in overleg met de afgevaardigden van de bonden. Van de totale inzet wordt 75%
aan geldprijzen uitgekeerd. Er zullen 5 prijzen voorzien worden, verdeeld als volgt: van de totale inzet
gaat 30% naar de eerste prijs, 18% naar de tweede prijs, 13% naar de derde prijs, 9% naar de vierde
prijs en 5% naar de vijfde prijs.
De organiserende vereniging zal aan iedere schutter van het winnend drietal een prijs toekennen als
persoonlijk aandenken.
Artikel 7:
Een kwartier voor de aanvang van de kaveling mag één schutter per buks, de buks testen op de
bovenste vijf (5) blokjes langs de middenlat.
Artikel 8:
De kaveling van de wisselbeker begint op de eerste zaterdag die volgt op de vrije schietwedstrijd. De
buksen kunnen ingeschoten worden om 13u15. Om 13u30 begint de kaveling met drie rondes op
blokjes van 1,5 cm ribbe. Hierna wordt de kaveling verder gezet op blokjes van 1 cm ribbe tot de
winnaar bekend is op diezelfde dag.
Artikel 9:
Indien, naar het oordeel van de aanwezige bestuursleden het nodig is, kan iedere vereniging verplicht
worden een tweede buks in te zetten. Deze buks mag op dat ogenblik ingeschoten worden door
slechts één schutter van de vereniging.
Artikel 10:
Er wordt gekaveld met drie schoten per lid van het drietal, ieder schot telt als zijnde één ronde. Bij een
misser is het stop en mag er niet verder geschoten worden, tenzij vanuit het secretariaat uitdrukkelijk
anders wordt bepaald.
Alleen de drietallen die nog aanspraak kunnen maken op het winnen van de beker kavelen verder met
3 schoten per schutter, tot de winnaar gekend is op deze kaveldag.
Artikel 11:
De wisselbeker wordt overhandigd aan het winnende drietal, in aanwezigheid van hun voorzitter, een
bestuurslid of een lid dat zich voor ontvangst verantwoordelijk stelt.
Artikel 12:
De schutterij waartoe het winnende drietal behoort, is verplicht de wisselbeker in het daarop volgende
jaar te laten uitschieten, zoals bepaald in artikel 1. Indien deze schutterij de bekerwedstrijd niet kan
organiseren in het daaropvolgende jaar, gaat de organisatie naar de respectievelijke bond. (Beker
Maasvallei naar de Maasvallei, Beker Meester Creemers naar bond Maas en Kempen).
Artikel 13:
Drietallen welke op bepaalde zaterdag of zondag niet zijn komen opdagen, op het ogenblik dat de
tweede kavelronde begint, verliezen hierdoor het recht op deelname. Drietallen waarvan één lid in de
onmogelijkheid verkeert om aanwezig te zijn op de kaveling, mogen dit lid vervangen door een ander
lid, welke niet op een andere kaart van de kaveling vermeld staat. Deze vervanging geldt enkel voor
de dag van de kaveling. Combineren is niet toegelaten.
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Artikel 14:
De winnaar van de beker heeft het recht om een vrije wedstrijd te organiseren. Elke vereniging die
wenst deel te nemen aan de uitkaveling van de beker, dient met minimaal één drietal deel te nemen
aan de kaveling van deze wedstrijd.
Artikel 15:
De organiserende vereniging stelt een reserve buks en munitie ter beschikking, in geval een
deelnemende vereniging onverhoopt problemen heeft met de eigen buks.
Artikel 16:
Er dienen minstens 7 schietbomen te worden geplaatst.
De deelnemende verenigingen tekenen onderling op tijdens de kaveling. En dit zolang er een drietal in
wedstrijd is.
De organiserende vereniging dient verder te zorgen voor vier reserve-optekenaars en voldoende
reservemateriaal.
Artikel 17:
Door het feit van deelname aan deze wedstrijd onderwerpt ieder deelnemer of deelneemster zich
onherroepelijk aan de bepalingen van dit reglement met uitsluiting van iedere rechtspraak van de
aanwezige afgevaardigden van beide bonden.
Artikel 18:
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslissen de aanwezige bestuursleden van
bovengenoemde bonden.
De leiding van de kaveling berust bij de afgevaardigden van beide bondsbesturen.

Dit reglement is gewijzigd en goedgekeurd op de voorjaarsvergadering van de bond van schutterijen
Maas en Kempen op vrijdag 25 februari 2013.
Herziening op de statutaire vergadering van 25 februari 2013 en onlangs op de statutaire
voorjaarsvergadering van de bond op vrijdag 17 februari 2017.
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