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Binnen de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden (NBFS) worden momenteel een drietal 
reglementen gebruikt ten behoeve van verschillende schietdisciplines. Naar aanleiding van onder-
ling overleg van de verschillende schietdiscipline commissies is aan het Algemeen Bestuur van de 
Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden aangegeven dat het wenselijk is om de schietre-
glementen te herzien. De schietcommissies hebben voorgesteld om van de drietal aanwezige 
schietreglementen er één te maken. Dit in verband met het feit dat in alle drie de reglementen een 
groot aantal algemene afspraken zijn gemaakt die feitelijk gelden voor alle schietdisciplines binnen 
de NBFS. In onderliggend reglement zijn alle schietdisciplines die binnen de NBFS worden beoe-
fend opgenomen. Voor de meest voorkomende schietdisciplines zijn per discipline de wedstrijd 
voorwaarden opgenomen. 
 
Hieronder is vanuit de oude schietreglementen de ontstaansgeschiedenis vermeld. 
 
Dit reglement is een herziening van het "Schietreglement, geweerschieten" dat dateert van 1 juni 
1999. 
De herziening volgde noodzakelijkerwijze uit: 
- het gestelde in de Circulaire Wapens en Munitie 2005. 
 
Dit reglement is een herziening van het reglement voor het boogschieten op wip, dat dateert van 
14 april 1992. 
De herziening volgde onder andere uit: 
- schieten met compound bogen op gildefeesten en gildewedstrijden is verboden (Algemene 

Vergadering 05-03-1996); 
- een losser bij een handboog (doel en wip) is alleen toegestaan indien de schutter door een li-

chamelijke handicap niet kan schieten zonder losser. Dit kan worden verklaard middels een 
doktersverklaring. Dit dient voor de wedstrijd aan de wedstrijdleider te worden kenbaar ge-
maakt (Algemene Vergadering, 05-03-1996); 

- de schietcommissie van de sectie boogschieten op wip heeft reeds lange tijd gediscussieerd 
over de veiligheid die minimaal in acht dient te worden genomen op een schietterrein voor het 
boogschieten op de wip waarop door een gilde wordt geoefend en wedstrijden of competities 
worden gehouden. De schietcommissie is het er unaniem over eens dat veiligheid een belang-
rijke zaak is. Daarom heeft de schietcommissie van de sectie boogschieten afgesproken om in 
het onderliggende gewijzigde schietreglement een aantal aanbevelingen op te nemen waarbij 
een gilde wordt gevraagd deze in acht te nemen om de veiligheid op haar schietterrein voor 
het boogschieten op wip te verbeteren. 

 
Dit reglement is een herziening van het reglement voor het boogschieten op doel, dat dateert van 
15 september 1992. 
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Het schieten in de NBFS omvat de volgende disciplines waarvoor reglementen c.q. richtlijnen gel-
den: 
- algemene bepalingen ten behoeve van de schietdisciplines (blz. 5); 
- het schieten met geweer (blz. 10); 
- het schieten met kruisboog op wip (blz. 15); 
- het schieten met handboog op wip (blz. 19); 
- het schieten met voetboog op wip (blz. 23); 
- het schieten met boog op doel algemeen (blz. 26); 
- het schieten met handboog op doel op 25 meter (blz. 27); 
- het schieten met kruisboog op doel op 20 en 28 meter (blz. 30); 
- het schieten met de St. Jans- of balansboog op 61 meter (blz. 33); 
- de slotbepalingen ten behoeve van de schietdisciplines (blz. 34). 
 
Indien schietdisciplines worden gehouden, dan dient men in elk geval de bepalingen, zoals voor 
de schietdisciplines zijn vastgelegd, in de artikelen 1 t/m 30, te hanteren. Voor de bijzondere en 
specifieke bepalingen overlegt men met de schietcommissie van kring en/of federatie. 
De herziening is verricht door de afzonderlijke schietcommissies van de NBFS en daarna hebben 
de voorzitters en secretarissen van deze commissies de laatste afrondingen verzorgd. De samen-
stelling van de verschillende schietcommissies is op de volgende bladzijde aangegeven. 
 
In dit reglement wordt alleen maar gesproken over schutter of schutters. Onder een schutter wordt 
zowel een gildebroeder als een gildezuster verstaan. 
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Geweerschieten 
Kring Vertegenwoordiger(s) 
Land van Cuijk: H. Jans 
 P. Martens 
Kempenland: N. in ’t Veld 
 A. van der Pluijm 
Maasland: F. Vriens, voorzitter 
 A. Wehmeijer, vice-voorzitter 
Kwartier van Oirschot: J. Beerens 
 G. van de Ven 
Peelland: A. de Groot 
 J. Rovers 
 M. Scheepers, secretaris 
Baronie-Markiezaat: Vacant 
 Vacant 
 
Boogschieten op wip 
Kring Vertegenwoordiger(s) Sectie 
Land van Cuijk: M. Pijnenburg, voorzitter kruisboog 
 M. van Lier – Van den Berg kruisboog 
Kempenland: J. Peeters kruisboog 
 A. van Dijck, secretaris kruisboog 
 J. Vromans kruisboog 
Maasland: F. van de Wiel handboog 
 R. van de Wiel kruisboog 
Kwartier van Oirschot: K. van de Ven kruisboog 
 C. van der Sanden kruisboog 
 P.C. Huijben handboog 
Peelland: P. van Otterdijk kruisboog 
Baronie-Markiezaat: A. van Gorp handboog 
 T. Daanen handboog 
 
Boogschieten op doel 
Kring Vertegenwoordiger(s) Sectie 
Land van Cuijk: -  
Kempenland: J. Peeters handboog 
Maasland: H. Basters, secretaris handboog 
 W. Cordang kruisboog 
Kwartier van Oirschot: F. Claassen, voorzitter kruisboog/handboog 
 P. Gruijthuijsen kruisboog 
 R. van Heerebeek handboog 
 C. Daas handboog 
Peelland: P. van Otterdijk kruisboog 
Baronie-Markiezaat: Sj. Hoogendoorn handboog 
 Th. Bos kruisboog 
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Inwerkingtreding 
Dit reglement is bekrachtigd in de vergadering van het federatiebestuur op 2 december 2008 en 
treedt per 1 januari 2009 in werking. Met ingang van deze datum vervalt het federatieve schietre-
glement geweerschieten van 1 juni 1999, boogschieten op wip van 14 april 1992 en boogschieten 
op doel van 15 september 1992. 
 
Werkingsgebied 
De artikelen in dit reglement moeten onverkort worden toegepast bij schietwedstrijden die worden 
gehouden onder auspiciën van de NBFS en/of van de hierbij aangesloten gildekringen. 
Hiertoe behoren de schietwedstrijden op een landjuweel, federatiefeest, federatietoernooi, kring-
gildedagen, vrij gildefeest, liefdadigheidsfestijn, internationaal gildefeest. 
Voor wedstrijden op kringdagen en op kringwedstrijden, waaraan deelname door gilden uit andere 
kringen niet is toegestaan, mogen beperkte kringspecifieke wijzigingen op dit reglement en die per 
kringbesluit zijn vastgesteld, worden aangebracht. 
Op dit schietreglement kan middels een dagreglement een aanvulling of aanpassing plaatsvinden  
 
Bekrachtigingen 
Geconcipieerd door de federatieve schietcommissie, sectie geweer, in haar vergadering op 8 ok-
tober 2008 in café 't Vrijthof te Oirschot. 
Akkoord namens de schietcommissie sectie geweerschieten. 
 
Geconcipieerd door de federatieve schietcommissie, sectie boogschieten op wip, in haar vergade-
ring op 14 oktober 2008 in café/zaal ’t Dorpsplein te Oostelbeers. 
 
Geconcipieerd door de federatieve schietcommissie, sectie boogschieten op doel, in haar verga-
dering op 8 oktober 2007 in het gildehuis van het St. Jorisgilde te Tilburg. 
 
Deze herziene reglementen zijn bekrachtigd in de Algemene Vergadering van de NBFS van 18 
november 2008 te Oirschot en worden van kracht vanaf 1 januari 2009.  
 
Namens het federatiebestuur, met dank aan de commissies, 
 
 
Ton de Brouwer, secretaris NBFS. 
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Artikel 1. 
Alle schietwedstrijden op landjuwelen, federatiedagen en kringdagen, zomede op vrije en andere 
gildedagen, worden gehouden onder leiding van een schietcommissie, die door het federatiebe-
stuur of kringbestuur is aangesteld. 
 
Artikel 2. 
Begrippen: 
Locale overheid: Onder locale overheid wordt verstaan de gemeente, de plaatselijke politiecom-
mandant of andere overheidsinstelling die eisen kan stellen voor de locatie en/of de omgeving van 
de locatie waar de schietwedstrijden plaatsvinden. 
 
Organisatoren: Dit is het gilde of gilden die de schietwedstrijden organiseren. 
 
Schietcommissie: per schietwedstrijd wordt er een schietcommissie vastgesteld, bestaande uit een 
gildelid van het organiserende gilde, een lid van de kring schietcommissie en een lid van de fede-
ratie schietcommissie. De schietcommissie stelt zelf de voorzitter vast voor de dag. Voor elke 
schietdiscipline (geweerschieten, boogschieten op wip en boogschieten op doel) kan een afzon-
derlijke schietcommissie worden vastgesteld. De schietcommissie is met de algehele leiding be-
last. 
 
Schietsecretariaat: het schietsecretariaat is verantwoordelijk voor de uitreiking van de schietkaar-
ten en registreert de resultaten van de schietwedstrijden. Bij onduidelijkheden vindt er overleg 
plaats met de schietcommissie. 
 
Wedstrijdcommissarissen: een wedstrijdcommissaris ondersteunt de schietcommissie met de uit-
voering van de schietwedstrijd. De wedstrijdcommissarissen moeten ter zake kundig zijn en wor-
den door de schietcommissie aangewezen in overleg met de gildeoverheid of overheden of met de 
instantie die de organisatie - ook wel organisatoren genoemd - op zich heeft genomen. 
 
Artikel 3. 
De voorzitter van de schietcommissie treedt op als wedstrijdleider en brengt in overleg met de 
schietcommissie de nodige maatregelen en/of de benodigde voorzieningen aan: 
 bij te verwachten stagnatie in het wedstrijdverloop; 
 bij optredende stagnatie in het wedstrijdverloop; 
 bij het in ongerede geraken van materiaal (bogen, geweren, schutsbomen, wippen, pijlen, doe-

len, e.d.). 
 
Artikel 4. 
De leden van de schietcommissie hebben het recht, al het schietmateriaal van iedere schutter te 
controleren. 
De leden van de schietcommissie staan het schieten niet toe en/of keuren wapens of munitie (ko-
gels / pijlen) af, indien zij deze ondeugdelijk of gevaarlijk achten. 
De afgekeurde wapens, alsmede alle andere afgekeurde of verboden materialen dienen onmiddel-
lijk van het schietterrein te worden verwijderd. Het niet opvolgen van deze aanwijzingen leidt tot 
diskwalificatie. 
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Artikel 5. 
Vanuit veiligheidsoverwegingen mag niet met compound bogen worden geschoten. 
 
Artikel 6. 
De schietcommissie is met de coördinatie van de werkzaamheden van de betreffende discipline 
belast. De schietcommissie is de woordvoerder vanuit de organisatie bij geschillen tijdens de wed-
strijd(en). 
 
Artikel 7. 
De wedstrijdcommissarissen zijn met het noteren van de schietresultaten belast. Zij bevestigen, of 
doen bevestigen op de spil, de vaste houten/gipsen vogels, puisten, gaaien, klossen of blazoenen. 
Verder verrichten zij alle werkzaamheden welke hen door leden van de schietcommissie worden 
opgedragen. 
 
Artikel 8. 
Er mag met of zonder vizier worden geschoten. Bij toepassing van een diopter dient deze open te 
zijn. Het gebruik van optische richtmiddelen is verboden. Een normale bril of zonnebril is toege-
staan. Uitgangspunt is dat geen vergroting of verkleining van het doel middels het vizier of ander 
hulpmiddel mag plaatsvinden. Fysische of elektronische richtmiddelen, zoals laserstraalvizieren, 
zijn verboden.  
Zie ook artikel 46 voor het geweer. 
 
Artikel 9. 
Op het terrein waar de schietwedstrijden worden gehouden moet een post voor eerste hulp bij on-
gelukken (EHBO) aanwezig zijn, die tijdens de duur van de schietwedstrijden moet zijn bemand. 
 
Artikel 10. 
Op de schietterreinen waar de schietwedstrijden worden gehouden mag geen sterke drank worden 
verkocht dan wel worden gebruikt. Personen die, 
 onder invloed van alcoholische drank verkeren en/of 
 zich hinderlijk gedragen en/of 
 anderen uit hun concentratie brengen en/of 
 zich onsportief gedragen en/of  
 vertragend optreden (bijv. onnodig lang richten voor het lossen van een schot) 
mogen niet aan de schietwedstrijden deelnemen en worden zo nodig van het schietterrein verwij-
derd. In dergelijke gevallen vindt er geen restitutie plaats van de inleggelden. 
Waarneming door de schietcommissie en beslissing van de schietcommissie zijn bindend. 
Overleg met de hoofdman van desbetreffend gilde dient plaats te vinden. 
 
Artikel 11. 
Om aan de schietwedstrijden deel te kunnen nemen moet de schutter de leeftijd van 16 jaar heb-
ben bereikt. Schutters die de leeftijd van 18 jaar niet hebben bereikt, mogen aan de schietwedstrij-
den deelnemen onder de verplichting, de voor hen door de schietcommissie vast te stellen richtlij-
nen nauwgezet na te komen. Bij het niet nakomen van deze richtlijnen worden zij van verdere 
deelname uitgesloten. Een minderjarige schutter staat onder toezicht en verantwoordelijkheid van 
zijn ouder(s), voogd(en), verzorger(s) of begeleider(s). Een verzorger of begeleider moet meerder-
jarig zijn en een ervaren schutter zijn. 
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Artikel 12. 
Indien door de organisatoren afzonderlijke jeugdwedstrijden tot 16 jaar worden gehouden, worden 
deze wedstrijden overeenkomstig dit reglement gehouden. 
Onder jeugdige schutters moeten worden verstaan, de schutters die op grond van hun leeftijd niet 
aan de normale schietwedstrijden mogen deelnemen. 
Jeugdige schutters staan onder toezicht en verantwoordelijkheid van hun ouder(s), voogd(en), 
verzorger(s) of begeleider(s). Een verzorger of begeleider moet meerderjarig zijn en een ervaren 
schutter zijn. 
 
Artikel 13. 
Aan de wedstrijden nemen alleen die schutters deel, die met hun gilde aan de eventueel vooraf 
gehouden gehele optocht hebben deelgenomen. Van deze verplichting kan een schutter, van een 
gilde dat aan de optocht heeft deelgenomen, worden ontheven door de schietcommissie. Een en 
ander na overleg met de hoofdman van het gilde waartoe de schutter behoort. Tevens dient dit 
vóóraf door die hoofdman aan het desbetreffende schietsecretariaat te worden gemeld. 
 
Artikel 14. 
De wedstrijd dient door de schutter in herkenbaar gildetenue te worden geschoten. Op gildewed-
strijden, waarop dit federatiereglement dan wel de federatiebesluiten van toepassing zijn, kunnen 
schutters alléén aan de wedstrijden deelnemen als zij verschijnen in het tenue dat in hun gilde ge-
bruikelijk is. Een aangepast tenue is bij het schieten toegestaan. Denk hierbij aan een waardige 
uitstraling! De schutters blijven een geheel gilde vertegenwoordigen, uniformiteit is derhalve nood-
zakelijk. 
Het niet beantwoorden aan het bovenstaande kan diskwalificatie tot gevolg hebben. Indien op dit 
punt verschil van mening ontstaat, is de schietcommissie in de betreffende discipline, na overleg 
met de betreffende hoofdman van het gilde waartoe de schutter behoort, gerechtigd een beslissing 
te nemen in overleg met het kring- of het federatiebestuur. 
De prijzen dienen in volledig gildetenue te worden afgehaald. 
 
Artikel 15. 
Koningen, keizers, vendeliers, tamboers, bazuinblazers en standaardruiters moeten zich, binnen 
de door de organisatie vastgestelde tijd, na de massale vendelhulde melden bij het secretariaat 
voor deelname aan de schietwedstrijden. De koningen, keizers, vendeliers, tamboers, bazuinbla-
zers en de standaardruiters kunnen altijd mee schieten, maar voor hen gelden óók de inschrijf slui-
tingstijden. 
 
Artikel 16. 
Inschrijving tot deelname aan één of meerdere wedstrijden geschiedt door middel van schietkaar-
ten of schietlijsten. Deze kaarten of lijsten zijn op een daartoe aangewezen plaats op het schietter-
rein verkrijgbaar. Zie bijgevoegd voorbeeld in bijlage 1. 
 
Artikel 17. 
Op de schietkaarten of -lijsten wordt door de wedstrijdcommissaris aangetekend, naast de naam 
van de schutter en van het gilde waartoe hij behoort, het aantal treffers. 
De schietkaart of schietlijst wordt door de wedstrijdcommissaris en de schutter ondertekend of ge-
parafeerd. Na ondertekening of parafering is geen beroep meer mogelijk. 
 



Schieten 
algemene bepalingen 
 
 

november 2008, schieten 
8

 

Artikel 18. 
Na afloop van de wedstrijdonderdelen worden de schietkaarten of schietlijsten zo spoedig mogelijk 
door de wedstrijdcommissaris bij het schietsecretariaat ingeleverd. Deze bepaalt op basis van de 
uitslagen het eindresultaat. Het eindresultaat wordt vervolgens aan het algemeen secretariaat 
aangeboden. 
 
Artikel 19. 
Iedere schutter die voor het kampen in aanmerking komt, maar niet tijdig aanwezig is, verliest het 
recht op deelname aan de betreffende kampronde. De schutter, die zijn beurt voorbij heeft laten 
gaan, wordt geacht de betreffende kampronde te hebben verspeeld. Voor deze schutter wordt een 
nulpunt genoteerd. 
 
Artikel 20. 
Korps- en koningschieten vinden plaats met het hoofdwapen van het gilde. Dit is of een geweer- of 
een boogschietdiscipline. Het wapen waar de koning op inschrijft is bepalend voor deelname aan 
de korpswedstrijd. 
Bij inschrijving voor meerdere korpswedstrijden wordt het gilde uitgesloten van de korpsprijs. 
 
Artikel 21. 
Elk gilde mag met meerdere viertallen aan de viertallenwedstrijden deelnemen. 
 
Artikel 22. 
De wedstrijd personeel 60+ wordt overeenkomstig het bepaalde bij het personeel schieten gehou-
den, met dien verstande dat de deelnemer kiest voor dit onderdeel, op basis van leeftijd. Hierdoor 
is deelname aan het onderdeel personeel uitgesloten. 
 
Artikel 23. 
De organisatoren van een gildedag, waarbij schietwedstrijden worden gehouden, zorgen er voor 
dat naar het oordeel van de schietcommissie een voldoende aantal schutsbomen / doelen wordt 
geplaatst. Spillen, beugels, doelen en ander materiaal, die door het federatiebestuur of kringbe-
stuur ter beschikking van de organisatoren worden gesteld, behoren binnen 14 dagen na afloop 
van de schietwedstrijden te zijn terugbezorgd. Een en ander in overleg met de materiaalbeheer-
der. Voor het gebruik wordt een huurprijs of een vergoeding gevraagd. 
Materiaal dat verloren is gegaan of ernstig is beschadigd wordt op kosten van de organisatoren 
vervangen of hersteld. 
 
Artikel 24. 
Een schutter mag maar met één soort wapen deelnemen aan de wedstrijden. Een schutter schiet 
of met het geweer, of met boog in één boogdiscipline. 
 
Artikel 25. 
Door een deelnemend gilde mag maximaal aan twee schietdisciplines worden deelgenomen. 
 
 
 
 
 
 



Schieten 
algemene bepalingen 
 
 

november 2008, schieten 
9

 

Artikel 26. 
Het schietterrein voor een boogschietwedstrijd dient te zijn ingericht volgens door de locale over-
heid gestelde regels. Indien de lokale overheid geen regels stelt, dient bij de ingangen van het 
schietterrein op ooghoogte een bord te worden geplaatst met de volgende tekst: 
 
SCHIETTERREIN 
Het achter dit bord gelegen terrein is levensgevaarlijk wegens schietwedstrijden, wanneer 
op dit bord een rode vlag is geplaatst. Het terrein mag niet worden betreden door onbe-
voegden. Toch betreden van het terrein is op eigen risico. 
 
Artikel 27. 
Bij zodanig slechte weersomstandigheden, bijvoorbeeld harde wind of onweer, waarbij gevaar kan 
ontstaan voor de schutters en of omstanders, dient de wedstrijd te worden stilgelegd of te worden 
afgelast. 
 
Artikel 28. 
Alléén de ware koning en / of keizer mag deelnemen aan het Koning- of Keizer-schieten. Dus 
geen plaatsvervanger, ook niet na overlijden van de koning / keizer. Als dit toch gebeurt, volgt uit-
sluiting van het gehele gilde.  
 
Artikel 29. 
De volgorde waarin de koningen schieten wordt vastgesteld op basis van de volgorde van de op-
tocht of op andere wijze door de schietcommissie bepaald en tevoren duidelijk kenbaar gemaakt. 
 
Artikel 30. 
Van het organiserende gilde mag alleen de koning / keizer deelnemen aan de wedstrijd. 
 
SCHIETWEDSTRIJD VOOR DE KEIZERS 
 
Artikel 31. 
Ingeval de organisatoren een afzonderlijke wedstrijd houden waaraan alleen de werkelijke gilde 
keizers van alle gilden gezamenlijk deelnemen, wordt deze wedstrijd met geweer verschoten in 
overeenstemming met de bepalingen voor de geweer schietwedstrijd voor keizers. 
Hiervoor wordt verwezen naar de artikelen 64 en 65. 
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ALGEMENE BEPALINGEN GEWEERSCHIETEN 
 
Artikel 32. 
Bij de geweerwedstrijden dienen de voorwaarden zoals die zijn opgenomen in de Circulaire Wa-
pens en Munitie 2005 te worden uitgevoerd.  
 
Artikel 33. 
Voor elk wedstrijdonderdeel is een daartoe geëigend type kaart beschikbaar, door tekst en kleur 
van elkaar te onderscheiden. 
Voor het korpsschieten wordt één kaart per gilde verstrekt (indien het hier het hoofdwapen betreft). 
Voor het viertalschieten kunnen meerdere kaarten per gilde worden verstrekt. 
Bij meer dan één op de kaart aangebrachte naamsverandering in viertal of korps, is deze kaart 
ongeldig. 
 
Artikel 34. 
Proefschoten zijn niet toegestaan, tenzij de wedstrijdleider anders bepaalt. 
 
Artikel 35. 
De oplegpaal moet tenminste 2,00 meter hoog zijn en stevig zijn verankerd. De oplegpaal moet 
voorzien zijn van stevige, in hoogte verstelbare, zijsteunen waarop het geweer kan rusten. 
De afstand tussen de oplegpaal en de schutsboom is afhankelijk van de hoogte van de schuts-
boom – tussen de 5,50 meter en 6,00 meter – en moet zodanig zijn dat onder een hellingshoek 
van 68 graden wordt geschoten (zie Circulaire Traditioneel Schieten van VROM). 
 
Artikel 36. 
De schutsbomen moeten met inbegrip van spil en vogel of wip een hoogte hebben van tenminste 
16,50 meter en ten hoogste 17,50 meter en deze dienen stevig te zijn verankerd. 
 
Artikel 37. 
De moeilijkheidsgraad dient in het wipmateriaal te worden gevonden. Plaats voldoende klein wip 
materiaal om de wedstrijd zo eerlijk mogelijk te laten verlopen. 
Mocht onverhoopt blijken dat door een verkeerde inschatting de wedstrijd niet tijdig tot een nor-
maal einde wordt gebracht, mag gebruik van de volgende regels worden gemaakt: 
Twee handen aan de kolf betekent: 

‘twee handen onder de haan van het geweer, zonder gebruik van de riem. (Fase I)’ 
Los van de boom betekent: 

‘twee handen onder de haan en niet met het lichaam steunen tegen de boom. (Fase II)’ 
Los van de boom, zonder knop betekent: 

‘twee handen onder de haan, niet steunen tegen de boom en geen knop, haak of iets der-
gelijks gebruiken. (Fase III)’ 

Toepassing van deze regels geschied pas indien het wedstrijdverloop dit noodzakelijk maakt en 
wordt dan door de wedstrijdleider bekend gemaakt. 
 
Artikel 38. 
Het geweer altijd laden op de oplegboom. Bij het onderdeel vrije – hand dient te allen tijde, met de 
loop omhoog te worden geladen. Er wordt indien nodig éénmaal gewaarschuwd, bij herhaling volgt 
uitsluiting van deelname aan alle onderdelen.  
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Artikel 39. 
Alvorens het geweer van de oplegsteun te halen, dient men eerst de grendel te openen. Het ge-
weer is, buiten gebruik, altijd met de grendel OPEN of in de koffer.  
 
Artikel 40. 
De wedstrijdcommissaris, de optrekker, dient de schutter mede te delen hoe er wordt geschoten. 
De schutter mag zijn deelnemerskaart pas afgeven als hij aan de beurt is. Dit om te voorkomen 
dat onenigheid ontstaat over wie wanneer moet schieten. De volgorde in de rij is bepalend. Hierop 
kan bij het vrije – hand schieten worden afgeweken indien twee schutters om beurten hun schoten 
afgeven. 
 
Artikel 41. 
Indien het organiserende gilde munitie beschikbaar stelt, mag ook geen andere munitie worden 
gebruikt. Wordt dit toch geconstateerd dan volgt automatisch uitsluiting van verdere deelname. 
 
Artikel 42. 
Er wordt geschoten met beide voeten op de grond staande en met twee handen aan het geweer. 
De geweerriem wordt in dit kader ook als deel van het geweer beschouwd. De geweerriem dient 
op twee punten aan het geweer te zijn bevestigd. De geweerriem dient bij het opgelegde geweer 
over de oplegsteun te worden gehangen, zodanig dat in geval van onverhoopt loslaten het geweer 
aan de oplegsteun blijft hangen. Het wedstrijdonderdeel vrije – hand schieten mag alleen worden 
gehouden indien dit niet verboden is, door het hoofd van de plaatselijke politie of bij algemene 
verordening. 
 
Artikel 43. 
Het schietterrein zal, overeenkomstig de Wet milieubeheervergunning en locaal gestelde regels, 
moeten zijn ingericht. De schietstanden waar alleen de schutters, leden van de schietcommissie 
en wedstrijdcommissarissen zich mogen bevinden, dient op veilige afstand afgezet te zijn van het 
deel dat voor het publiek toegankelijk is. 
 
Artikel 44. 
Er mag alleen worden geschoten met enkelschots kogelgeweren 0.22 LR. Semi-, of automatische 
geweren zijn verboden. 
 
Artikel 45. 
Er mag uitsluitend worden geschoten met mantelloze standaard randvuur fabrieksmunitie, kaliber 
.22 (0,22 inch kogeldiameter) met een reikwijdte van "1 mile" of 1,5 kilometer met een maximale 
mondingsnelheid van 330 meter/seconde. 
Indien naar oud gilde gebruik door deelnemende gilden met zwaarder kaliber wordt geschoten op 
een vaste vogel of puist, dan kan de schietcommissie zulks toestaan met inachtneming van de 
hiervoor geldende voorschriften. Deze discipline valt derhalve buiten de werking van dit reglement 
en zal op basis van de plaatselijke richtlijnen en gemeentelijke verordeningen worden georgani-
seerd. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de intentie van dit reglement. 
 
Artikel 46. 
Als uitzondering op artikel 8 mag met een gesloten diopter worden geschoten als een kleurenfilter 
wordt toegepast. 
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Artikel 47. 
Een schot wordt als geschoten aangemerkt zodra het geweer, op de oplegsteun liggend, ge-
schouderd is en de kogel de loop van het geweer heeft verlaten. 
Een schot wordt als raakschot aangemerkt, als de van tevoren aangewezen wip/klep na het schot 
zichtbaar en/of hoorbaar kan worden opgetrokken. Tijdens het lossen van het schot mag de op-
trekker het optrektouw niet aanraken. Bij het afkampen telt elk raakschot als rondepunt, maar 
kampt men af op dezelfde wip met drie schoten (1 1 1 systeem). 
 
WEDSTRIJDEN KORPSSCHIETEN EN VIERTALSCHIETEN 
 
Artikel 48. 
Elk gilde mag slechts met één viertal aan de wedstrijd voor de ‘gildekorpsprijs’ deelnemen. Elk 
gilde mag met meerdere viertallen aan de wedstrijd voor een ‘viertallenprijs’ deelnemen. Iedere 
schutter mag slechts éénmaal aan de wedstrijd om een viertallenprijs deelnemen. 
 
Artikel 49. 
Het korps dat het hoogste aantal treffers behaalt, verkrijgt de korpsprijs. Bij gelijk aantal treffers 
volgt het afkampen door alle leden van het korps. Hierbij telt een schot als rondepunt ook als ge-
kampt wordt op dezelfde wip met drie schoten volgens het 1 1 1 systeem. Hierbij worden de tref-
fers van de vier leden van het korps per ronde opgeteld. Tevens wordt hier gebruik gemaakt van 
het afvalsysteem (Het kampen geschiedt per korps, in volgorde, schot na schot. Het korps met de 
minste treffers valt af) totdat er één korps overblijft met het hoogst aantal treffers. 
Is na deze kampronde geen beslissing gevallen, dan zal opnieuw een kampronde worden gehou-
den, waarbij de wedstrijdleider bevoegd is de moeilijkheidsfactor te verzwaren zonder evenwel af 
te wijken van enige bepaling in dit reglement. 
 
Artikel 50. 
Het viertal dat het hoogste aantal treffers behaalt, verkrijgt de viertalprijs. Bij gelijk aantal treffers 
volgt het afkampen door alle leden van het viertal. Hierbij telt een schot als rondepunt ook als ge-
kampt wordt op dezelfde wip met drie schoten volgens het 1 1 1 systeem. Hierbij worden de tref-
fers van de vier leden van het viertal per ronde opgeteld. Tevens wordt hier gebruik gemaakt van 
het afvalsysteem (Het kampen geschiedt per viertal, in volgorde, schot na schot. Het viertal met de 
minste treffers valt af) totdat er één viertal overblijft met het hoogst aantal treffers. 
Is na deze kampronde geen beslissing gevallen, dan zal opnieuw een kampronde worden gehou-
den, waarbij de wedstrijdleider bevoegd is de moeilijkheidsfactor te verzwaren zonder evenwel af 
te wijken van enige bepaling in dit reglement. 
 
KORPSKLOS 
 
Artikel 51. 
Het gildekorps, bestaand uit tenminste vier schutters, dat met het minste aantal geloste schoten, 
ongeacht het aantal treffers, de puist of de klos afschiet, behaalt de prijs. 
 
Artikel 52. 
Bij gelijkheid van geloste schoten door twee of meerdere gildekorpsen zal worden gekampt over-
eenkomstig de door de wedstrijdleider te geven aanwijzingen. 
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WEDSTRIJD PERSONEEL SCHIETEN OP WIP 
 
Artikel 53. 
Om aan de kampronde te kunnen deelnemen moet de schutter bij het inschieten drie treffers uit 
vijf of zes geloste schoten hebben behaald (3 uit 5 of 3 uit 6, afhankelijk van Kring afspraken). 
 
Artikel 54. 
Deze wedstrijd wordt overeenkomstig het bepaalde bij het kampioen schieten gehouden. 
 
Artikel 55. 
De wedstrijd vrije – hand schieten wordt gehouden overeenkomstig het bepaalde bij het personeel 
schieten. 
 
WEDSTRIJD PERSONEEL SCHIETEN OP VOGEL, PUIST OF KLOS 
 
Artikel 56. 
Deze wedstrijd wordt gehouden op de daartoe bestemde schutsbomen waarop een vogel, gaai, 
puist of klos is geplaatst, die uitsluitend uit hout is vervaardigd. 
 
Artikel 57. 
Bij deze wedstrijd kan iedere schutter – voor zich zelf schietend – zoveel loten kopen als de schut-
ter wil. Hierbij wordt in volgorde van het getrokken lotnummer geschoten. 
 
WEDSTRIJD KAMPIOEN SCHIETEN 
 
Artikel 58. 
Om aan de kampronde te kunnen deelnemen moet de schutter bij het inschieten drie treffers uit 
drie geloste schoten hebben behaald (3 uit 3). 
 
Artikel 59. 
De schutter die de meeste treffers behaalt, wint de kampioenprijs. 
Bij gelijkheid in het aantal treffers van twee of meerdere schutters wordt per schutter gekampt. 
Het kampen geschiedt per schutter, in volgorde, schot na schot. De schutter met de minste treffers 
valt af. 
Is na deze kampronde geen beslissing gevallen, dan zal opnieuw een kampronde worden gehou-
den, waarbij de wedstrijdleider bevoegd is, de moeilijkheidsgraad te verzwaren door een kleiner 
wip toe te wijzen. Alleen als het wedstrijdverloop dreigt te stagneren kan de moeilijkheidsgraad 
conform artikel 36 worden verzwaard. 
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WEDSTRIJD VOOR DE KONINGEN 
 
Artikel 60. 
De prijs wordt verschoten op een vaste vogel, vervaardigd van hout. 
 
Artikel 61. 
Als eerste schiet de koning van het organiserende gilde en vervolgens de andere koningen.  
De koning die de tweede ronde niet heeft mee geschoten, is van verdere deelname uitgesloten. 
 
Artikel 62. 
Iedere koning die aan de wedstrijd deelneemt schiet uitsluitend met het geweer en met de stan-
daardmunitie welke door het organiserende gilde ter beschikking is gesteld. 
Bij hoge uitzondering is het mogelijk dat door de wedstrijdleider wordt beslist om met zwaarder 
kaliber of met eigen geweer te schieten, doch altijd met munitie die door de organisatie wordt ge-
leverd. 
 
Artikel 63. 
De koning die het laatste gedeelte van de vogel afschiet of de vogel in één schot afschiet, verkrijgt 
de koningprijs. Indien de vogel geheel is losgeschoten van de spil of hulpstuk, wordt hij geacht te 
zijn afgeschoten. 
De wedstrijdleider is bevoegd maatregelen te nemen, indien naar zijn oordeel de vogel, niet afge-
schoten zijnde, geen voldoende trefkans meer biedt (Het zogenaamde afstropen van de vogel is 
niet toegestaan). 
Iedere koning moet minimaal 1 gerichte kans krijgen op de koningsvogel. Indien de koningsvogel 
valt alvorens de laatste koning voor de eerste keer heeft geschoten dient er een nieuwe konings-
vogel te worden geplaatst. De wedstrijd gaat verder bij de eerst volgende koning. 
 
WEDSTRIJD VOOR DE KEIZERS 
 
Artikel 64. 
Aan deze wedstrijd nemen alleen de werkelijke gilde keizers van het mannelijk of vrouwelijk ge-
slacht deel (er kan maar 1 deelnemer zijn per gilde). Dus geen plaatsvervanger ook niet na overlij-
den van de keizer. Als dit toch gebeurt volgt uitsluiting van het gehele gilde. De prijs wordt ver-
schoten op een vaste vogel, vervaardigd van hout. 
Verder vindt deze wedstrijd overeenkomstig de bepalingen voor het koningschieten plaats. 
 
Artikel 65. 
Alleen keizers worden in de gelegenheid gesteld om op een gildedag met twee wapens te schieten 
indien zij niet verder uitkomen op de discipline geweerschieten. Als eerste schiet de keizer van het 
organiserende gilde en vervolgens de andere keizers. 
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ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Artikel 66. 
De organisatoren dragen zorg voor een beveiligd terrein, waarop de benodigde schutsbomen wor-
den geplaatst. 
Bij iedere schutsboom dient een tafel met twee stoelen voor de wedstrijdcommissarissen te zijn 
geplaatst. 
Ook dient er een goed onderkomen ten behoeve van het schietsecretariaat in de nabijheid van de 
opgestelde schutsbomen aanwezig te zijn, in de vorm van bijvoorbeeld een directiewagen of 
bouwkeet. 
 
Artikel 67. 
Iedere schutsboom moet een vrij schootsveld hebben van ten minste 30 meter vóór de boom, ten 
minste 30 meter achter de boom en ten minste 25 meter aan de buitenzijde van zowel de uiterst 
links als de uiterst rechts geplaatste boom. De schrijver dient ten minste 25 meter vóór de boom 
een plaats te krijgen. Tevens dient de plaats van de schrijver minimaal 2 meter van de afzetting 
van het schietterrein te zijn, zodat hij of zij ongestoord de puntentelling kan verrichten. 
De onderlinge afstand tussen de schutsbomen behoort ten minste 17 meter te zijn. 
Bij het opstellen van 2 rijen bomen dient dit altijd in overleg met de schietcommissie plaats te vin-
den. 
Bij het gebruik van pijlenvangers mag de afstand tussen de schutsbomen 8 meter bedragen. De 
schrijver mag dan ook dichter bij de schutsbomen zitten. De afstand tot de buitenzijden van het 
schietveld kan dan tot 10 meter van de schutsbomen worden verkleind. 
 
Artikel 68. 
De schutsbomen, met inbegrip van spil, vogel en/of wip moeten minimaal een hoogte hebben van 
12,0 meter en maximaal van 12,5 meter. Ze worden zonodig gespannen met tuidraden die niet 
hinderlijk voor de schutters en andere schutsbomen mogen zijn. 
 
Artikel 69. 
De wedstrijden worden op schutsbomen gehouden waarop een metalen wip met een dikte van 3 
mm tot 6 mm is geplaatst. Indien de wip van aluminium is, dient de dikte 5 mm tot 12 mm te zijn. 
De diameter van de wip moet ten minste 70 mm en ten hoogste 80 mm bedragen. De buitendia-
meter van de spil moet minimaal 25 mm en maximaal 30 mm bedragen. De spil dient minimaal 
een lengte van 1 meter te hebben. 
 
Artikel 70. 
De staanplaats van de schutter dient middels een V-vormig lint op de grond voor onder de schuts-
boom te worden aangeven. De schutter dient op zijn of haar normale afstand tijdens het schieten 
in deze aangegeven ruimte te gaan staan. 
 
Artikel 71. 

De dikte van de pijl mag ten hoogste Ø 24 mm bedragen. De dwarsdoorsnede van de kop moet 
rond zijn. Inkepingen aan de onderkant van de kop zijn niet toegestaan. 
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Artikel 72. 
Er mogen ten hoogste 5 schutters zich tegelijkertijd bij eenzelfde schutsboom bevinden. Onder de 
schutsboom mag zich maar één schutter bevinden. De overige schutters dienen op minimaal 5 
meter van de schutsboom te staan. 
 
Artikel 73. 
Een schot wordt als geschoten aangemerkt, zodra de boog is gespannen en omhoog is geheven, 
de pijl door de pees van de boog is vrijgemaakt en de halve hoogte van de boom is gepasseerd. 
 
Artikel 74. 
Een schot wordt als raak schot aangemerkt, indien de van tevoren aangewezen wip na het schot 
zichtbaar en/of hoorbaar wordt opgetrokken. Als de pijl in opgaande lijn de wip mist, maar deze 
raakt in neergaande lijn de wip, waardoor de wip kan worden opgetrokken, dan wordt dit als een 
raakschot beschouwd. 
 
WEDSTRIJDEN KORPSSCHIETEN EN VIERTALSCHIETEN 
 
Artikel 75. 
Elk gilde mag slechts met één viertal aan de wedstrijd voor de ‘gildekorpsprijs’ deelnemen. Elk 
gilde mag met meerdere viertallen aan de wedstrijd voor ‘viertallenprijs’ deelnemen. Iedere schut-
ter mag slechts éénmaal aan de wedstrijd om viertallenprijs deelnemen. 
 
Artikel 76. 
Het korps dat het hoogste aantal treffers behaalt met het eerste tot en met het vijftiende schot, wint 
de korpsprijs. 
Alleen het eerste viertal komt in aanmerking voor toekenning van de korpsprijs (zie ook artikel 20). 
Het viertal dat de tweede plaats behaalt met het eerste tot en met het vijftiende schot, wint de eer-
ste prijs voor viertallen. 
De viertallen die de hierop volgende plaatsen behalen, verkrijgen de resterende beschikbare prij-
zen voor viertallen. 
Bij gelijkheid in aantal treffers van twee of meerdere viertallen, wordt door dezelfde schutters van 
deze viertallen gekampt. 
Het kampen geschiedt per viertal, in volgorde, schot na schot. Het viertal met de minste treffers 
valt af. 
Is na deze kampronde geen beslissing gevallen, dan wordt opnieuw een kampronde gehouden, 
waarbij de wedstrijdleider is bevoegd, de moeilijkheidsgraad te verzwaren. 
 
WEDSTRIJD PERSONEEL SCHIETEN 
 
Artikel 77. 
De schutter die deelneemt aan de viertallenwedstrijd doet automatisch mee aan de wedstrijd per-
soneel schieten. De schutter die niet aan de viertallenwedstrijd deelnemen, schrijven zich afzon-
derlijk in voor het onderdeel personeel schieten. 
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Artikel 78 
Iedere schutter schiet 15 pijlen voor de klassering, voorafgegaan door één vrij proefschot. Als dit 
proefschot raak is, wordt het schot als het eerste schot van de 15 schoten voor de klassering aan-
gemerkt. 
Bij gebreken aan de pijl(en) c.q. boog tijdens de wedstrijd van de schutter mag de schutter een 
proefschot aanvragen. Dit proefschot is dan een verplicht proefschot en wordt niet in het aantal 
treffers meegeteld.  
Als er gebreken aan de boom zijn kan men ook één verplicht proefschot aanvragen. 
 
Artikel 79. 
De schutter die op een schietkaart de meeste treffers behaalt uit de 15 geloste schoten (vrij proef-
schot), wint de prijs. Bij gelijkheid in het aantal treffers van twee of meerdere schutters wordt per 
schutter gekampt. 
Het kampen geschiedt per schutter, in volgorde, schot na schot. De schutter met de minste treffers 
valt af. 
Is na deze kampronde geen beslissing gevallen, dan wordt opnieuw een kampronde gehouden, 
waarbij de wedstrijdleider bevoegd is, de moeilijkheidsgraad te verzwaren. 
 
WEDSTRIJD KAMPIOEN SCHIETEN 
 
Artikel 80. 
Op basis van de inschrijvingen en de mogelijkheden van het terrein in combinatie met de tijdsin-
spanning wordt bepaald of er een afzonderlijke kampioenswedstrijd wordt georganiseerd. 
Een afzonderlijke kampioenswedstrijd wordt op een afzonderlijke boom verschoten. 
Indien nodig kan een wip worden gebruikt met een middellijn van minimaal 40 mm en maximaal 60 
mm. 
Indien er geen aparte wedstrijd wordt verschoten komt de kampioen voort uit de 15 schoten van 
de schutters in het korps c.q. viertal(len) of bij de individuele schutter uit het onderdeel personeel. 
 
Artikel 81. 
Iedere schutter schiet 10 pijlen of 15 pijlen. Proefschoten zijn niet toegestaan. 
 
Artikel 82. 
De schutter die de meeste treffers behaalt, wint de kampioensprijs. 
Bij gelijkheid in het aantal treffers van twee of meerdere schutters wordt per schutter gekampt. 
Het kampen geschiedt per schutter, in volgorde, schot na schot. De schutter met de minste treffers 
valt af. 
Is na deze kampronde geen beslissing gevallen, dan wordt opnieuw een kampronde gehouden, 
waarbij de wedstrijdleider bevoegd is, de moeilijkheidsgraad te verzwaren. 
 
SCHIETWEDSTRIJD VOOR DE KONINGEN 
 
Artikel 83. 
De prijs wordt op een vaste vogel verschoten, vervaardigd van gips met bedrading of hout, waar-
van het grondvlak of trefvlak een grootte heeft van minimaal 12 cm doorsnede. 
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Artikel 84. 
Iedere koning moet minimaal 1 gerichte kans krijgen op de koningsvogel. Indien de koningsvogel 
valt alvorens de laatste koning voor de eerste keer heeft geschoten dient er een nieuwe konings-
vogel te worden geplaatst. De wedstrijd gaat verder bij de eerst volgende koning. 
De koning die het laatste gedeelte van de vogel afschiet of de vogel in één schot afschiet, verkrijgt 
de koningprijs. Indien de vogel geheel is losgeschoten van de spil of hulpstuk, wordt hij geacht te 
zijn afgeschoten. De koning wordt diegene die het laatst heeft geschoten, nadat de vogel geheel is 
gevallen van de spil of hulpstuk. 
De wedstrijdleider is bevoegd maatregelen te nemen, indien naar zijn oordeel de vogel, niet afge-
schoten zijnde, geen voldoende trefkans meer biedt. 
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ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Artikel 85. 
De organisatoren dragen zorg voor een beveiligd terrein, waarop de benodigde schutsbomen wor-
den geplaatst. 
Bij iedere schutsboom dient een tafel met twee stoelen voor de wedstrijdcommissarissen te zijn 
geplaatst. 
Ook dient er een goed onderkomen ten behoeve van het schietsecretariaat in de nabijheid van de 
opgestelde schutsbomen aanwezig te zijn, in de vorm van bijvoorbeeld een directiewagen of 
bouwkeet. 
 
Artikel 86. 
Iedere schutsboom moet een vrij schootsveld hebben van ten minste 30 meter vóór de boom, ten 
minste 30 meter achter de boom en ten minste 25 meter aan de buitenzijde van zowel de uiterst 
links als de uiterst rechts geplaatste boom. De schrijver dient ten minste 25 meter vóór de boom 
een plaats te krijgen. Tevens dient de plaats van de schrijver minimaal 2 meter van de afzetting 
van het schietterrein te zijn, zodat hij of zij ongestoord de puntentelling kan verrichten. 
De onderlinge afstand tussen de schutsbomen behoort ten minste 17 meter te zijn. 
Bij het opstellen van 2 rijen bomen dient dit altijd in overleg met de schietcommissie plaats te vin-
den. 
Bij het gebruik van pijlenvangers mag de afstand tussen de schutsbomen 6 meter bedragen. De 
schrijver mag dan ook dichter bij de schutsbomen zitten. De afstand tot de buitenzijden van het 
schietveld kan dan tot 8 meter van de schutsbomen worden verkleind. 
 
Artikel 87. 
De schutsbomen, met inbegrip van spil, vogel en/of wip moeten een hoogte hebben van ten min-
ste 12,0 meter en van ten hoogste 12,5 meter. Ze worden zonodig gespannen met tuidraden die 
niet hinderlijk voor de schutters en andere schutsbomen mogen zijn. 
 
Artikel 88. 
De wedstrijden worden op schutsbomen gehouden waarop een metalen wip met een dikte van 3 
mm tot 6 mm is geplaatst. Indien de wip van aluminium is dient de dikte 5 mm tot 12 mm te zijn.  
De middellijn van de wip moet ten minste 130 mm en ten hoogste 150 mm bedragen. De buitendi-
ameter van de spil moet minimaal 25 mm en maximaal 35 mm bedragen. De spil dient minimaal 
een lengte van 1 meter te hebben. 
 
Artikel 89. 
De staanplaats van de schutter dient middels een V-vormig lint op de grond voor onder de schuts-
boom te worden aangeven. De schutter dient op zijn of haar normale afstand tijdens het schieten 
in deze aangegeven ruimte te gaan staan. 
 
Artikel 90. 
De trekkracht van de boog c.q. latten mogen niet meer dan 38 pond bedragen. 
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Artikel 91. 
Lossers zijn alleen toegestaan indien de schutter door een lichamelijke handicap niet kan schieten 
zonder losser. De handicap dient door de wedstrijdleider - al dan niet gesteund door een dokters-
verklaring - te worden vastgesteld en kenbaar gemaakt aan de schietcommissie en de baancom-
missarissen. 
 
Artikel 92. 
De diameter van de dop van de pijl mag ten hoogste 26 mm bedragen. 
Een pijl heeft een minimale lengte die overeenkomt met de armlengte en van maximaal 1,50 me-
ter. 
 
Artikel 93. 
Er mogen ten hoogste 5 schutters zich tegelijkertijd onder eenzelfde schutsboom bevinden, tenzij 
de schietcommissie anders oordeelt. 
 
Artikel 94. 
Een schot wordt als geschoten aangemerkt, zodra de boog is gespannen en omhoog is geheven, 
de pijl door de pees van de boog is vrijgemaakt en de halve hoogte van de boom is gepasseerd. 
 
Artikel 95. 
Een schot wordt als raakschot aangemerkt, indien de van tevoren aangewezen wip na het schot 
zichtbaar en/of hoorbaar wordt opgetrokken. 
 
WEDSTRIJDEN KORPSSCHIETEN EN VIERTALSCHIETEN 
 
Artikel 96. 
Elk gilde mag slechts met één viertal aan de wedstrijd voor de ‘gildekorpsprijs’ deelnemen. Elk 
gilde mag met meerdere viertallen aan de wedstrijd voor de ‘viertallenprijs’ deelnemen. Iedere 
schutter mag slechts éénmaal aan de wedstrijd om viertallenprijs deelnemen. 
 
Artikel 97. 
Het korps dat het hoogste aantal treffers behaalt met het eerste tot en met het vijftiende schot, wint 
de korpsprijs. 
Alleen het eerste viertal komt in aanmerking voor toekenning van de korpsprijs (zie ook artikel 20). 
Het viertal dat de tweede plaats behaalt met het eerste tot en met het vijftiende schot, wint de eer-
ste prijs voor viertallen. 
De viertallen die de hierop volgende plaatsen behalen, verkrijgen de resterende beschikbare prij-
zen voor viertallen. 
Bij gelijkheid in aantal treffers van twee of meerdere viertallen, wordt door dezelfde schutters van 
deze viertallen gekampt. 
Het kampen geschiedt per viertal, in volgorde, schot na schot. Het viertal met de minste treffers 
valt af. 
Is na deze kampronde geen beslissing gevallen, dan wordt opnieuw een kampronde gehouden, 
waarbij de wedstrijdleider bevoegd is, de moeilijkheidsgraad te verzwaren. 
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WEDSTRIJD PERSONEEL SCHIETEN 
 
Artikel 98. 
Iedere schutter schiet 15 pijlen voor de klassering, voorafgegaan door één vrij proefschot. Als dit 
proefschot raak is, wordt het schot als het eerste schot van de 15 schoten voor de klassering aan-
gemerkt. 
Bij gebreken aan de pijl(en) c.q. boog tijdens de wedstrijd van de schutter mag de schutter een 
proefschot aanvragen. Dit proefschot is dan een verplicht proefschot en wordt niet in het aantal 
treffers meegeteld. 
Als er gebreken aan de boom zijn kan men ook één verplicht proefschot aanvragen. 
 
Artikel 99. 
De schutter die op een schietkaart de meeste treffers behaalt uit de 15 geloste schoten (exclusief 
verplicht proefschot), wint de prijs. Bij gelijkheid in het aantal treffers van twee of meerdere schut-
ters wordt per schutter gekampt of naar oordeel van de schietcommissie op afschot tellende vanaf 
het 15e schot en terug. 
Het kampen geschiedt per schutter, in volgorde, schot na schot. De schutter met de minste treffers 
valt af. 
Is na deze kampronde geen beslissing gevallen, dan wordt opnieuw een kampronde gehouden, 
waarbij de wedstrijdleider bevoegd is, de moeilijkheidsgraad te verzwaren. 
 
WEDSTRIJD KAMPIOEN SCHIETEN 
 
Artikel 100. 
Op basis van de inschrijvingen en de mogelijkheden van het terrein in combinatie met de tijdsin-
spanning wordt bepaald of er een afzonderlijke kampioenswedstrijd wordt georganiseerd. 
Een afzonderlijke kampioenswedstrijd wordt op een afzonderlijke boom verschoten. 
Indien nodig kan een wip met een middellijn van minimaal 130 mm en maximaal 150 mm worden 
gebruikt. 
Indien er geen aparte wedstrijd wordt verschoten, komt de kampioen voort uit de 15 schoten van 
de schutters in het korps c.q. viertal(len) of bij de individuele schutter uit het onderdeel personeel. 
 
Artikel 101. 
Iedere schutter schiet 10 pijlen of 15 pijlen. Proefschoten zijn niet toegestaan. 
 
Artikel 102. 
De schutter die de meeste treffers behaalt, wint de kampioensprijs. 
Bij gelijkheid in het aantal treffers van twee of meerdere schutters wordt per schutter gekampt. 
Het kampen geschiedt per schutter, in volgorde, schot na schot. De schutter met de minste treffers 
valt af. 
Is na deze kampronde geen beslissing gevallen, dan zal opnieuw een kampronde worden gehou-
den, waarbij de wedstrijdleider bevoegd is, de moeilijkheidsgraad te verzwaren. 
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SCHIETWEDSTRIJD VOOR DE KONINGEN 
 
Artikel 103. 
De prijs kan verschoten worden: 
a. op een vaste vogel, vervaardigd van gips met bedrading, waarvan het grondvlak of trefvlak een 

grootte heeft van minimaal 12 cm doorsnede (zie artikel 104.a.); 
b. op een wipvogel, zoals deze voor het korpsschieten is voorgeschreven (zie artikel 104.b.). 
De organisatoren zijn bevoegd, de wijze van koningschieten te bepalen uit voornoemde keuzemo-
gelijkheden. 
Koningschieten op beide wijzen tegelijk is niet toegestaan. 
 
Artikel 104. 
a. Koningschieten op een vaste vogel overeenkomstig artikel 103.a. Iedere koning moet minimaal 

1 gerichte kans krijgen op de koningsvogel. Indien de koningsvogel valt alvorens de laatste ko-
ning voor de eerste keer heeft geschoten dient er een nieuwe koningsvogel te worden ge-
plaatst. De wedstrijd gaat verder bij de eerst volgende koning. 
De koning die het laatste gedeelte van de vogel afschiet of de vogel in één schot afschiet, ver-
krijgt de koningprijs. 
Indien de vogel geheel is losgeschoten van de spil, wordt hij geacht te zijn afgeschoten. 
De wedstrijdleider is bevoegd maatregelen te nemen, indien naar zijn oordeel de vogel, niet af-
geschoten zijnde, geen voldoende trefkans meer biedt. 
 

b. Koningschieten op de wipvogel overeenkomstig artikel 103.b. 
De koningen, die elk op de wipvogel 5 pijlen schieten, lossen bij toerbeurt telkens een schot. 
De koning die de meeste treffers of punten behaalt, verkrijgt de prijs. Bij gelijkheid in treffers of 
in puntenaantal van twee of meerdere koningen wordt gekampt. 
Het kampen geschiedt per schutter, in volgorde, schot na schot. De schutter met de minste 
treffers valt af. 
Is na deze kampronde geen beslissing gevallen, dan wordt opnieuw een kampronde gehou-
den, waarbij de wedstrijdleider bevoegd is, de moeilijkheidsgraad te verzwaren. 
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ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Artikel 105. 
De organisatoren dragen zorg voor een beveiligd terrein, waarop de benodigde schutsbomen wor-
den geplaatst. 
Bij iedere schutsboom dient een tafel met twee stoelen voor de wedstrijdcommissarissen te zijn 
geplaatst. 
Ook dient er een goed onderkomen ten behoeve van het schietsecretariaat in de nabijheid van de 
opgestelde schutsbomen aanwezig te zijn, in de vorm van bijvoorbeeld een directiewagen of 
bouwkeet. 
 
Artikel 106. 
Iedere schutsboom moet een vrij schootsveld hebben van ten minste 40 meter vóór de boom, ten 
minste 40 meter achter de boom en ten minste 40 meter aan de buitenzijde van zowel de uiterst 
links als de uiterst rechts geplaatste boom. De schrijver dient ten minste 25 meter vóór de boom 
een plaats te krijgen. 
 
Artikel 107. 
De schutsboom met inbegrip van spil moet een hoogte hebben van 28,0 meter. Zonodig gespan-
nen met tuidraden die niet hinderlijk voor de schutters en andere schutsbomen mogen zijn. 
 
Artikel 108. 
De wedstrijden worden gehouden op schutsbomen waarop een rubberen wip met een diameter 
van tenminste 20 cm en ten hoogste 40 cm is geplaatst. 
 
Artikel 109. 
De staanplaats van de schutter dient middels een V-vormig lint op de grond voor onder de schuts-
boom te worden aangeven. De schutter dient op zijn of haar normale afstand tijdens het schieten 
in deze aangegeven ruimte te gaan staan, ten hoogste 3 meter van de schutsboom. 
 
Artikel 110. 
De pijl moet geheel van hout zijn. De diameter van de pijl mag variëren tussen de 20 en 35 mm. 
De pijl dient te zijn voorzien van veren. 
 
Artikel 111. 
Er mogen ten hoogste 5 schutters zich tegelijkertijd onder de schutsboom bevinden. Onder de 
schutsboom mag zich maar één schutter bevinden. De overige schutters dienen op minimaal 5 
meter van de schutsboom te staan. Er wordt om beurten geschoten. 
 
Artikel 112. 
Een schot wordt als geschoten aangemerkt, zodra de boog is gespannen en omhoog is geheven, 
de pijl door de pees van de boog is vrijgemaakt en de halve hoogte van de boom is gepasseerd. 
 
Artikel 113. 
Een schot wordt als raakschot aangemerkt, indien de van tevoren aangewezen wip na het schot 
zichtbaar en/of hoorbaar wordt opgetrokken. Als de pijl in opgaande lijn de wip mist, maar deze 
raakt in neergaande lijn de wip, waardoor de wip er kan worden opgetrokken, dan wordt dit als een 
raakschot beschouwd. 
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WEDSTRIJDEN KORPSSCHIETEN EN VIERTALSCHIETEN 
 
Artikel 114. 
Elk gilde mag slechts met één viertal aan de wedstrijd voor de ‘gildekorpsprijs’ deelnemen. Elk 
gilde mag met meerdere viertallen aan de wedstrijd voor ‘viertallenprijs’ deelnemen. Iedere schut-
ter mag slechts éénmaal aan de wedstrijd om viertallenprijs deelnemen. 
 
Artikel 115. 
Het korps dat het hoogste aantal treffers behaalt wint de korpsprijs. 
Alleen het eerste viertal komt in aanmerking voor toekenning van de korpsprijs (zie ook artikel 20). 
Het viertal dat de tweede plaats behaalt wint de eerste prijs voor viertallen. 
De viertallen die de hierop volgende plaatsen behalen, verkrijgen de resterende beschikbare prij-
zen voor viertallen. 
Bij gelijkheid in aantal treffers van twee of meerdere viertallen, wordt door dezelfde schutters van 
deze viertallen gekampt. 
Het kampen geschiedt per viertal, in volgorde, schot na schot. Het viertal met de minste treffers 
valt af. 
Is na deze kampronde geen beslissing gevallen, dan wordt opnieuw een kampronde gehouden, 
waarbij de wedstrijdleider bevoegd is, de moeilijkheidsgraad te verzwaren. 
 
WEDSTRIJD PERSONEEL SCHIETEN 
 
Artikel 116. 
De schutter deelneemt aan de viertallenwedstrijd doet automatisch mee aan de wedstrijd perso-
neel schieten. De schutter die niet aan de viertallenwedstrijd deelnemen, schrijven zich afzonder-
lijk in voor het onderdeel personeel schieten. 
 
Artikel 117. 
Het aantal pijlen dat wordt verschoten, wordt van te voren door de schietcommissie bekend ge-
maakt. 
Iedere schutter schiet het vastgestelde aantal pijlen voor de klassering, voorafgegaan door één vrij 
proefschot. Als dit proefschot raak is, wordt het aangemerkt als het eerste schot van de schoten 
voor de klassering. 
Bij gebreken aan de pijl(en) c.q. boog tijdens de wedstrijd van de schutter mag de schutter een 
proefschot aanvragen. Dit proefschot is dan een verplicht proefschot en wordt niet in het aantal 
treffers meegeteld. 
 
Artikel 118. 
De schutter die op een schietkaart de meeste treffers behaalt uit het aantal geloste schoten (vrij 
proefschot), zoals vastgesteld volgens artikel 117, wint de prijs. Bij gelijkheid in het aantal treffers 
van twee of meerdere schutters wordt per schutter gekampt. 
Het kampen geschiedt per schutter, in volgorde, schot na schot. De schutter met de minste treffers 
valt af. 
Is na deze kampronde geen beslissing gevallen, dan wordt opnieuw een kampronde gehouden, 
waarbij de wedstrijdleider bevoegd is, de moeilijkheidsgraad te verzwaren. 
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SCHIETWEDSTRIJD VOOR DE KONINGEN 
 
Artikel 119. 
Het aantal pijlen dat dient te worden verschoten door de koningen wordt van te voren door de 
schietcommissie bekend gemaakt. Voor het koning schieten zijn er geen proefschoten. 
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ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Artikel 120. 
De organisatoren dragen zorg voor een beveiligd, horizontaal vlakliggend terrein, waarop de be-
nodigde doelen worden geplaatst. Bij de doelen dient een schrijftafel met twee stoelen voor de 
wedstrijdcommissarissen te zijn geplaatst. De doelen moeten oplopend van links naar rechts wor-
den genummerd. De gildenblazoenen dienen zwart – wit te zijn met een puntentelling van 1 tot en 
met 5. 
Ook dient er een goed onderkomen ten behoeve van het schietsecretariaat in de nabijheid van de 
doelen aanwezig te zijn, in de vorm van bijvoorbeeld een directiewagen of bouwkeet. 
 
Artikel 121. 
Indien doelen met disciplines voor de diverse baanlengten naast elkaar zijn geplaatst, dienen bij 
voorkeur de schutters op één lijn staan (schietlijn), in opeenvolgende orde van banen: 10-meter, 
20-meter, 25-meter, 28-meter, St. Jans- of Balansboog op 61-meter en St. Jansboog op 71-meter. 
 
SCHIETWEDSTRIJD VOOR DE KONINGEN 
 
Artikel 122. 
De koningsprijs kan slechts dan worden verschoten als er twee of meerdere gildekoningen deel-
nemen. 
 
Artikel 123. 
Iedere koning schiet beurtelings 5 pijlen, voorafgegaan door één verplicht proef schot. 
De koning die de meeste punten behaalt wint de prijs. Bij gelijkheid in puntenaantal van twee of 
meerdere koningen wordt overeenkomstig het bepaalde in artikel 124. gekampt. 
 
Artikel 124. 
Iedere kampronde bestaat uit 3 schoten, beurtelings te lossen. 
De koning met het minste aantal punten valt af. 
Is er na een kampronde geen beslissing gevallen, dan zal opnieuw een kampronde worden ge-
houden. 
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Artikel 125. 
Naast artikel 8 geldt er voor de handboog op doel op 25 meter dat de te gebruiken handboog in-
clusief het eventuele vizier moet voldoen aan de door de NHB (Nederlandse Handboogbond) 
vastgestelde richtlijnen. 
 
Artikel 126. 
Lossers zijn alleen toegestaan indien de schutter door een lichamelijke handicap niet kan schieten 
zonder losser. De handicap dient door de wedstrijdleider - al dan niet gesteund door een dokters-
verklaring - te worden vastgesteld en kenbaar worden gemaakt aan de schietcommissie en de 
baancommissarissen. 
 
Artikel 127. 
De gildeblazoenen worden tegen stro, rietmatten of ander materiaal, die de pijlen veilig en zonder 
beschadiging moeten kunnen opvangen, bevestigd. 
Het middelpunt van het blazoen moet zich op 1,30 meter boven de begane grond bevinden. 
 
Artikel 128 
Om de veiligheid tijdens het schieten te bevorderen, wordt er door de wedstrijdleider telkens een 
start/ stop fluitsignaal gegeven. 
 
Artikel 129. 
Het noteren van de geschoten punten geschiedt altijd door een schrijver van de naastgelegen 
schietbaan. Dit betekent dat de schrijver van baan 1 schrijft voor baan 2 en de schrijver van baan 
2 voor baan 1. Baan 3 voor baan 4, enz. 
De schietkaart of schietlijst wordt na de wedstrijd door de schrijver en een schutter ondertekend of 
geparafeerd. Na ondertekening of parafering is geen beroep meer mogelijk. 
 
Artikel 130. 
Een treffer op de lijn wordt in het voordeel van de schutter geteld. 
Toekenning van het aantal punten en het noteren van de scores geschiedt, voordat alle pijlen uit 
het blazoen zijn getrokken. 
 
Artikel 131. 
De boog mag, met of zonder pijl, alleen worden uitgetrokken op de standplaats van de schutter 
aan de schietlijn indien zich niemand in de onveilige zone bevindt. Tijdens het uittrekken en het 
lossen dient steeds op het blazoen te worden gericht om te voorkomen dat de pijl buiten de veilig-
heidszone terecht komt als deze te vroeg of per ongeluk wordt losgelaten. De schutters mogen de 
boogarm niet heffen voordat het signaal om met het schieten te beginnen is gegeven. 
 
Artikel 132. 
Een schot wordt als geldig geschoten aangemerkt, zodra de boog is gespannen en de pijl door de 
pees van de boog is vrijgemaakt en de halve lengte van de baan is gepasseerd. 
Een geldig schot dat het blazoen niet treft wordt als een M (misser) genoteerd. 
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Artikel 133 
Een schutter mag per schot slechts 2 keer het richten onderbreken. Onderbreekt een schutter 
voor de derde keer het richten, dan dient hij de schietlijn te verlaten en wordt een misser (M) ge-
noteerd. Wordt naar het oordeel van de wedstrijdleider de wedstrijd opgehouden door het onder-
breken van het richten, het te laat aan de schietlijn verschijnen of andere vertragende oorzaken, 
dan is hij bevoegd om een tijdslimiet  van 45 seconden op te leggen waarbinnen de pijl moet wor-
den geschoten. 
 
Artikel 134. 
Bij vastgesteld defect aan de boog (ook zijnde de pees of pijl) mag de schutter na herstel of met 
ander materiaal verder schieten. De schutter krijgt hier op verzoek twee proefschoten. Deze 
proefschoten zijn verplichte proefschoten en worden niet in het aantal treffers meegeteld. 
 
Artikel 135. 
De banen moeten een lengte hebben van 25 meter, gerekend vanaf de schietlijn tot aan het bla-
zoen. 
Alleen bij gecombineerde banen (handboog en kruisboog) moeten de banen zijn beveiligd door 
plaatsing van een voldoend aantal schermen, van een bepaalde afmeting (0,50 x 1,50 m) en dikte 
18 mm (betonplex). Er moet een veilige loopgang aanwezig zijn voor de pijlendragers. 
 
Artikel 136. 
Het begin van de baan wordt door middel van een lijn (wachtlijn) aangegeven. Deze wachtlijn ligt 
op 2 meter voor de schietlijn, waarachter de schutters zich moeten opstellen. 
 
SCHIETWEDSTRIJDEN KORPS, VIERTAL, KAMPIOEN, PERSONEEL 
 
Artikel 137. 
Deze wedstrijden worden gecombineerd verschoten. 
De schutter die niet deelneemt aan de viertallenwedstrijden kan individueel schieten voor de kam-
pioensprijs en de personeelsprijs. 
 
Artikel 138. 
Aan de korpswedstrijd kunnen alleen de gilden deelnemen die als hoofdwapen hebben gekozen 
voor de handboog op doel. 
De korpsprijs kan slechts worden verschoten, als er twee of meerdere gilden deelnemen. 
 
Artikel 139. 
Elk gilde mag met slechts één viertal aan de korpswedstrijd deelnemen en met meerdere viertal-
len aan de viertallenwedstrijd. Een schutter mag slechts in één viertal zijn ingedeeld. 
 
Artikel 140. 
Iedere schutter schiet 16 pijlen, onmiddellijk na 2 voorafgegane verplichte proefschoten. 
 
Artikel 141. 
Het viertal dat heeft ingeschreven voor de korpswedstrijd en het hoogste aantal punten behaalt 
met het negende tot en met het zestiende wedstrijdschot, wint de korpsprijs. Bij gelijkheid in pun-
tenaantal van twee of meerdere viertallen wordt de regeling van het laatste afschot toegepast. De 
winnaar van de korpsprijs komt niet in aanmerking voor een viertallenprijs. 
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Artikel 142. 
Het viertal dat heeft ingeschreven voor de viertallenwedstrijd en het hoogste aantal punten be-
haalt met het eerste tot en met het achtste wedstrijdschot, wint de viertallenprijs. De resterende 
viertalprijzen worden achtereenvolgens toegekend aan de viertallen die daarna de meeste punten 
hebben behaald. Bij gelijkheid in puntenaantal van twee of meerdere viertallen wordt de regeling 
van het laatste afschot toegepast. 
 
Artikel 143. 
De schutter die op één schietkaart de meeste punten behaalt uit de 16 geloste schoten wint de 
kampioensprijs. Bij gelijkheid in puntenaantal van twee of meerdere schutters wordt de regeling 
van het laatste afschot toegepast. 
 
Artikel 144. 
De personeelsprijzen worden achtereenvolgens toegekend aan de schutters die na de kampioen 
de meeste punten hebben behaald. 
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Artikel 145. 
Naast artikel 8 geldt er voor de kruisboog op doel op 20 en 28 meter dat de lengteas van het vi-
zier, met inbegrip van schroef en oogplaat, ten hoogste 3 cm mag bedragen, niet meegerekend 
de standaard rubberdop ter bescherming van oog en/of bril. De korrel mag niet doorboord zijn. 
 
Artikel 146. 
De blazoenen worden tegen leem of kleibakken met rondom kopshout, die de pijlen veilig en zon-
der beschadiging moeten kunnen opvangen, bevestigd. 
Het middelpunt van het blazoen dient zich ten minste 1,25 meter en ten hoogste 1,50 meter boven 
de begane grond bevinden. 
De blazoenen voor 20 meter zijn volgens de uitvoering van de Nederlandse Kruisboogbond. 
De blazoenen voor 28 meter zijn volgens de uitvoering van de gildeblazoen. De gildenblazoenen 
dienen zwart – wit te zijn met een puntentelling van 1 tot en met 5. 
 
Artikel 147. 
Het noteren van de geschoten punten geschiedt altijd door neutrale schutters van verschillende 
gilden. 
 
Artikel 148. 
Een treffer op de lijn wordt altijd in het voordeel van de schutter geteld. 
Toekenning van het aantal punten geschiedt pijl voor pijl voordat de pijl uit het blazoen is getrok-
ken. 
 
Artikel 149. 
Een schutter mag pas een pijl op zijn boog leggen als deze daadwerkelijk op het doel is gericht. 
Er wordt steeds in groepen van 3 schutters geschoten. Pas wanneer de laatste schutter van die 
groep zijn schot heeft gelost, worden door de pijlentrekker de punten bepaald en de pijlen eruit 
getrokken. Een schutter mag ten hoogste 1 minuut tijd nemen voor het lossen van zijn schot. 
Neemt de schutter meer tijd, dan wordt er misser (M) op de schietkaart achter zijn naam geno-
teerd. Na het verwijderen van de pijlen, mag de volgende groep van 3 schutters hun schot lossen. 
 
Artikel 150. 
Een schot wordt als geldig geschoten aangemerkt, zodra de boog is gespannen en geschouderd, 
de pijl door de pees van de boog is vrijgemaakt en de gehele lengte van de baan is gepasseerd. 
Een geldig schot dat het blazoen niet treft wordt als een misser (M) genoteerd. 
 
Artikel 151. 
Bij vastgesteld defect aan de boog (ook zijnde de pees of pijl) mag de schutter na herstel of met 
ander materiaal verder schieten. De schutter krijgt hiervoor twee proefschoten. Deze proefschoten 
zijn verplichte proefschoten en worden niet in het aantal treffers meegeteld.  
 
Artikel 152. 
Ingeval een pijl, het blazoen geraakt hebbende, uit het blazoen valt, voordat het met de pijl be-
haalde punt is vastgesteld, wordt onmiddellijk opnieuw overgeschoten. 
 
Artikel 153. 
De pijlentrekkers kunnen door cijferaanduiding of op andere wijze aan de schutters desgewenst 
het behaalde punt bekend maken. 
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Artikel 154. 
De 28 meter banen moeten een lengte hebben van 28 meter, gerekend vanaf de schietlijn tot aan 
het blazoen. De linker en rechter buitenkant van de schietbaan worden door voldoende schermen 
beveiligd. Bij de doelen worden buiten de beveiligde schermen de tafels geplaatst voor het note-
ren van de punten. Als extra beveiliging worden hier ook 2 schermen geplaatst van 122 cm. Te-
vens vindt hier het terugdraaien van de pijlen plaats. Alle doelen worden voorzien van volgnum-
mers 1 t/m 6. Ook de tafels bij het begin van de baan krijgen deze volgnummers. Tussen de 
schietbanen 1-2-3 en 4-5-6 wordt tevens een beveiliging aangebracht van ongeveer 15 meter lang 
en 2 meter hoog. 
 
Artikel 155. 
De 20 meter banen moeten een lengte hebben van 20 meter, gerekend vanaf de schietlijn tot aan 
het blazoen. 
Alleen bij gecombineerde banen (handboog en kruisboog) moeten de banen zijn beveiligd door 
plaatsing van een voldoend aantal schermen, van een bepaalde afmeting (0,50 x 1,50 m) en dikte 
18 mm (betonplex). Er moet een veilige loopgang aanwezig zijn voor de pijlendragers. 
 
Artikel 156. 
Het begin van de baan wordt door middel van een tafel aangegeven, waarachter de schutter zich 
moeten opstellen. 
 
SCHIETWEDSTRIJDEN KORPS, VIERTAL, KAMPIOEN, PERSONEEL 
 
Artikel 157. 
Deze wedstrijden worden samen gecombineerd verschoten. 
De schutter die niet deelneemt aan de viertallenwedstrijden kan individueel schieten voor de kam-
pioensprijs en de personeelsprijs. 
 
Artikel 158. 
Aan de korpswedstrijd kunnen alleen de gilden deelnemen die als hoofdwapen voor de kruisboog 
op doel hebben gekozen. 
De korpsprijs kan slechts worden verschoten, als er twee of meerdere gilden deelnemen. 
 
Artikel 159. 
Elk gilde mag met slechts één groep aan de korpswedstrijd deelnemen en met meerdere groepen 
aan de viertallenwedstrijd. Een schutter mag slechts in één groep zijn ingedeeld. 
 
Artikel 160. 
Iedere schutter schiet 12 pijlen, onmiddellijk na 2 voorafgegane verplichte proefschoten. 
 
Artikel 161. 
Het viertal dat heeft ingeschreven voor de korpswedstrijd en het hoogste aantal punten behaalt 
met het zevende tot en met het twaalfde schot, wint de korpsprijs. Bij gelijkheid in puntenaantal 
van twee of meerdere viertallen wordt de regeling van het laatste afschot toegepast. 
De winnaar van de korpsprijs komt niet in aanmerking voor een viertallenprijs. 
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Artikel 162. 
Het viertal dat heeft ingeschreven voor de viertallenwedstrijd en het hoogste aantal punten be-
haalt met het eerste tot en met het zesde schot wint de eerste prijs voor viertallen. 
De resterende viertalprijzen worden achtereenvolgens toegekend aan de viertallen die daarna de 
meeste punten hebben behaald. 
Bij gelijkheid in puntenaantal van twee of meerdere viertallen wordt de regeling van het laatste af 
schot toegepast. 
 
Artikel 163. 
De schutter die op één schietkaart de meeste punten behaalt uit de 12 geloste schoten wint de 
kampioensprijs. Bij gelijkheid in puntenaantal van twee of meerdere schutters wordt de regeling 
van het laatste afschot toegepast. Indien op afschot ook gelijk is, vindt kampen plaats. De 
kamprondes beginnen met 1 verplicht proefschot daarna maximaal 3 rondes van 3 schoten. Zijn 
er dan nog 2 of meer schutters met hetzelfde aantal punten, gaat de kampronde verder (zonder 
proefschot), maar dan op afschot. 
 
Artikel 164. 
De personele prijzen worden achtereenvolgens toegekend aan de schutters die na de kampioen 
de meeste punten hebben behaald. Bij gelijkheid in puntenaantal van een of meerdere schutters 
wordt de regeling van het laatste afschot toegepast. (Voor kampen zie artikel 163). 
 
SCHIETWEDSTRIJD VOOR DE KONINGEN 
 
Artikel 165. 
De koningsprijs kan slechts dan worden verschoten als er twee of meerdere gildenkoningen deel-
nemen. 
 
Artikel 166 
Iedere koning zal beurtelings 5 pijlen schieten, voorafgegaan door één verplicht proefschot. De 
koning die de meeste punten behaalt verkrijgt de prijs. Bij gelijkheid in puntenaantal van twee of 
meerdere koningen wordt gekampt overeenkomstig het bepaalde in artikel 163. 
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ALGEMEEN 
 
Artikel 167 
Voor de wedstrijden met betrekking tot de St. Jans- of Balansboog op doel op 61 meter wordt ver-
wezen naar het reglement dat door de St.-Jorisgilden zelf is opgesteld ten behoeve van deze 
schietdiscipline. 
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Artikel 168. 
De door de korpschef van de politieregio afgegeven draagverlof voor de geweren moet stipt wor-
den nagekomen, ongeacht of deze in strijd zijn met de bepalingen van dit reglement. 
 
Artikel 169. 
Door het gemeente kan een (evenementen)vergunning worden verleend. De voorschriften zoals 
vermeld in een evenementen vergunning dienen te worden nageleefd, ongeacht of deze in strijd 
zijn met de bepalingen van dit reglement. 
 
Artikel 170. 
De door de schietcommissie gemaakte redelijke onkosten moeten door de organisatoren worden 
vergoed. 
 
Artikel 171. 
De schietcommissie heeft het recht, naar goeddunken te handelen. Een en ander met als doel, de 
wedstrijd een vlot verloop te doen hebben, zodat ongeacht het aantal deelnemers, tussen 18.00 
uur en 19.00 uur de prijsuitreiking kan plaatsvinden. 
Indien de schietcommissie het nodig acht wordt de schutter gevraagd, bij het kansloos zijn op be-
halen van een prijs, de wedstrijd te staken. 
 
Artikel 172. 
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet en bij geschillen inzake toepassing en uitleg, beslist 
de wedstrijdleider in overleg met de schietcommissie. Hij neemt geen beslissing alvorens - zo mo-
gelijk ter plaatse - de organisatoren en eventueel het federatiebestuur of kringbestuur te hebben 
gehoord. 
 
Artikel 173. 
Voorstellen inzake wijzigingen van of aanvullingen op dit reglement moeten schriftelijk en gemoti-
veerd worden ingediend bij het bestuur van de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden. 
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Gildedag:
Kampioen geweer wip

Gilde: Plaats: 

Naam schutter:

Inschieten Kampronde
1 2 3 - - - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Voorbeeld 1 1 1 x x x 111 101 110 100
Kampioen x x x
Paraaf

 
 
Gildedag:
Personeel geweer wip

Gilde: Plaats: 

Naam schutter:

Inschieten Kampronde
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Voorbeeld 1 0 0 1 0 1 111 101 110 100
Personeel
Paraaf

 
 
Gildedag:
Personeel 60+ geweer wip

Gilde: Plaats: 

Naam schutter:

Inschieten Kampronde
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Voorbeeld 1 0 1 0 0 1 111 101 110 100
Personeel 60+
Paraaf

 
 
Gildedag:
Vrije hand geweer wip

Gilde: Plaats: 

Naam schutter:

Inschieten Kampronde
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Voorbeeld 1 0 1 0 0 1 111 101 110 100
Vrije hand
Paraaf
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Gildedag: 0

Korps geweer wip

Gilde: Plaats: 

Boomnummer:

Inschieten Afkampen
Nr. Naam schutter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1

2

3

4
Handtekeningen:

Totaal korps

 
 
Gildedag:
Viertal geweer wip

Gilde: Plaats: 

Boomnummer:

Inschieten Afkampen
Nr. Naam schutter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1

2

3

4
Handtekeningen:

Totaal viertal

 
 
Schietkaart voor het boogschieten op wip 
 
 
                   

Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden           

Schietkaart boogschieten op de wip   
Boomnummer:  

    

           
Gilde:    Datum:       
                   

                   
                  Totaal 
Naam Schutter Vrij proefschot ▼ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Persoonlijk

 
 

                  

 
 

                  

 
 

                  

 
 

                  

Ruimte voor aantekeningen:                  
      Totaal Korps of Viertal   
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Schietkaart voor het handboogschieten op doel 
 

Handboog op doel            Datum:         
                        
                        
                        

SCHIETKAART VAN HET GILDE                   

Baan:                         
EERSTE  Viertal/Korps                        
                         

            Viertal                 Korps       Totaal 
Naam schutter    Pijl   Sub     Pijl   Sub Totaal    Pijl   Sub     Pijl   Sub Totaal Kampioen 
  1 2 3 4 Tot. 5 6 7 8 Tot. 1 t/m 8 9 10 11 12 Tot. 13 14 15 16 Tot. 9 t/m16 /Personeel 

                                                

                                                

                                                 

                                                
                                                 XXXXXXX 
Restschutters                  Totaal                      Totaal     XXXXXXX 
                    viertal                     korps   XXXXXXX 
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Aanbeveling 1. 
Het schietterrein en onderkomen alsmede de (kruis/hand)bogen moeten steeds in goede staat van 
onderhoud verkeren. 
 
Aanbeveling 2. 
Het schieten moet steeds plaats vinden onder leiding en verantwoordelijkheid van een deskundige 
schietmeester (baancommandant) waarbij de instructies van de schietmeester met betrekking tot 
de veiligheid moeten worden opgevolgd. 
 
Aanbeveling 3. 
Op het terrein waar de bomen staan voor het (kruis/hand)boog op wip schieten, mag uitsluitend 
met kruis/handbogen worden geschoten. 
 
Aanbeveling 4. 
Vanuit veiligheidsoverwegingen mag niet met compoundbogen worden geschoten. 
 
Aanbeveling 5. 
Er dienen zodanige maatregelen en voorzieningen aanwezig te zijn of te worden getroffen dat af-
geschoten pijlen niet buiten het schietterrein geraken. 
 
Aanbeveling 6. 
De schutters dienen zich te richten naar de algemene veiligheidsregels zoals vermeldt in het 
schietreglement `boogschieten op de wip` van de NBFS. 
 
Aanbeveling 7. 
De afstand tussen de schietboom en de standplaats voor de schutter of schutster dient ongeveer 
een boogafstand te zijn, gemeten tussen de schutter en de boom. 
 
Aanbeveling 8. 
Voor de kruisboogschutters geldt dat de pijl pas op de boog mag worden gelegd nadat deze om-
hoog is gericht en de pijl mag pas worden verschoten nadat de schutter die voorafgaand heeft ge-
schoten achter de boom is teruggekeerd. 
 
Aanbeveling 9. 
Voor de handboogschutters geldt dat de boog met daarop de pijl pas mag worden gespannen na-
dat deze omhoog is gericht en de pijl mag pas worden verschoten nadat de schutter die vooraf-
gaand heeft geschoten achter de boom is teruggekeerd. 
 
Aanbeveling 10. 
De hand/kruisboog en de pijlen dienen te voldoen aan de eisen, zoals gesteld in het schietregle-
ment `boogschieten op wip` van de NBFS. 
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Aanbeveling 11. 
Het schietterrein dient te worden afgezet met een lint of gelijkwaardige voorziening. Voor de bo-
men dient een onderlinge afstand van bij voorkeur minimaal 17 meter te worden aangehouden. De 
buitenste bomen dienen 25 meter van de kant te staan. Achter de bomen moet een afstand van 
ten minste 25 meter worden gewaarborgd en voor de bomen een afstand van 25 meter (gezien 
vanaf de standplaats van de schutter). 
 
Toelichting: 
Binnen de aangegeven afmetingen van het schietterrein mag ook een groenstrook of een onge-
bruikte strook grond zijn gelegen. De aangegeven afmetingen geven een minimaal gewenste af-
stand aan. Een grotere afstand is altijd nog beter. Echter bij bestaande schietterreinen en bepaal-
de terreinindeling kan het betekenen dat niet kan worden voldaan aan de opgegeven afstand. In-
dien de afstanden niet worden behaald dient er door de wedstrijdleiding, de schutter bij afzwaai-
ende pijlen extra aandacht te worden besteed aan mogelijke gevaarlijke situaties. 
Bij het gebruik van pijlenvangers mag de afstand tussen de schutsbomen 8 meter bedragen. De 
afstand tot de buitenzijden van het schietveld kan dan tot 10 meter van de schutsbomen worden 
verkleind. 
 
Aanbeveling 12 
Bij de ingangen van het schietterrein dient op ooghoogte een bord te worden geplaatst met de vol-
gende tekst; 
 
SCHIETTERREIN 
Het achter dit bord gelegen terrein is levensgevaarlijk wegens schietwedstrijden wanneer 
op dit bord een rode vlag is geplaatst. Het terrein mag niet worden betreden door onbe-
voegden en is betreden van het terrein op eigen risico. 
 
Aanbeveling 13. 
De staanplaats van de schutter dient middels een V-vormig lint op de grond onder de schutsboom 
te worden aangeven. De schutter dient op zijn of haar normale afstand tijdens het schieten in deze 
aangegeven ruimte te gaan staan. 
 
Aanbeveling 14. 
Er mag niet worden geschoten indien de windsnelheid meer bedraagt dan windkracht 7. 
 
Aanbeveling 15. 
Als doelen mogen worden toegepast: 

 een wip van metaal; 
 een wip van aluminium; 
 een houten (koning ‘s)vogel; 
 een gipsen (koning ‘s(vogel). 

 
 


