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INWERKINGTREDING EN TOEPASSING 
 

 
 
INWERKINGTREDING  
Dit reglement is bekrachtigd in de vergadering van het Federatiebestuur op 29 oktober 2019 en treedt 
onmiddellijk in werking. Met ingang van deze datum vervalt het federatieve schietreglement geweer 
schieten van 10 april 2017.  
 
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, federatiekampioenschap, kring 
gildedagen, vrij gildefeest, liefdadigheidsfestijn en internationaal gildefeest.  
Voor wedstrijden op kringdagen en op kringwedstrijden, waaraan deelname door gilden uit andere 
kringen niet is toegestaan, mogen beperkte kring-specifieke wijzigingen op dit reglement en die per 
kringbesluit zijn vastgesteld, worden aangebracht.  
Op dit schietreglement kan middels een dag-reglement een aanvulling of aanpassing plaatsvinden. 
 
BEKRACHTIGINGEN  
Geconcipieerd door de Federatieve Schietcommissie, sectie Geweer, in haar vergadering op 10 oktober 
2019 in café 't Vrijthof te Oirschot.  
Akkoord namens de Federatieve Schietcommissie, sectie Geweer.  
 
Deze herziende reglementen zijn bekrachtigd in de Algemene Vergadering van de NBFS van 29 oktober 
2019 te Oirschot en worden van kracht vanaf 29 oktober 2019.  
 
Namens het Federatiebestuur, met dank aan de commissie,  
 
Annie Maas, Secretaris NBFS.  
 
 
COMMISSIE GEWEERSCHIETEN 
Voorzitter:    Frans Vriens    (Kring Maasland) 
Secretaris:    Silvia Verhoeven-Brands (Kring Maasland) 
 
KRING:    VERTEGENWOORDIGER: 
Land van Cuijk:   Leo Gommans  

Frans Siroen  
Peter Martens  

Kempenland:    Jack Evers  
Peter Bax  

Maasland:    Anthony Wehmeijer (vicevoorzitter)  
Vacant  

Kwartier van Oirschot:  Gerrit van de Ven  
Ben van de Berk  

Peelland:    Gerard van Ganzewinkel  
Jan Rovers  

Baronie-Markiezaat:   Cees Snellens  
    Vacant 
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GEWEERSCHIETEN ALGEMENE BEPALINGEN 
 

 
ARTIKEL 1. 
Alle schietwedstrijden op landjuwelen, federatiedagen en kringdagen, zomede op vrije en andere gilde 
dagen, worden gehouden onder leiding van een schietcommissie, die door het Federatiebestuur of het 
Kringbestuur is aangesteld. De verantwoordelijkheid voor de wedstrijden is vastgesteld in het 
veiligheidsreglement van het organiserende gilde (model KNTS). 
 
ARTIKEL 2. 
Begrippen:  

Lokale overheid: Onder lokale overheid wordt verstaan de Gemeente, de plaatselijke 
Politiecommandant 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 
lid van het organiserende gilde, een lid van de Kring Schietcommissie en een lid van 
de Federatie Schietcommissie. De schietcommissie stelt zelf de voorzitter vast voor 
de dag. De schietcommissie is met de algehele leiding belast.  

 

Schietsecretariaat:  Het schietsecretariaat is verantwoordelijk voor de uitreiking van de schietkaarten 
en registreert de resultaten van de schietwedstrijden. Bij onduidelijkheden vindt er 
overleg plaats met de schietcommissie.  

 

Wedstrijdcommissarissen: een wedstrijdcommissaris ondersteunt de schietcommissie met de 
uitvoering van de schietwedstrijd. De wedstrijdcommissarissen moeten ter zake 
kundig zijn en worden 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. 

  

Jeugdschutter: Een schutter die op de dag van de wedstrijd de maximale leeftijd heeft van 15 jaar. 
 

70+ Schutter: Een schutter die op de dag van de wedstrijd de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt 
 

Jeugdkoning: Onder het begrip Jeugdkoning vallen zowel de ‘echte’ Jeugdkoning of Jeugdprins 
van een gilde. Er kan geen plaatsvervangend jeugdlid aangewezen worden om op 
dit onderdeel deel te nemen. Wanneer een gilde zowel een Jeugdkoning als een  
Jeugdprins heeft mag alleen de Jeugdkoning deelnemen aan de wedstrijd.  

 
ARTIKEL 3. 
De voorzitter van de schietcommissie treedt op als wedstrijdleider en brengt in overleg met de schiet- 
commissie 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 (geweren, schutsbomen, wippen, e.d.).  
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GEWEERSCHIETEN ALGEMENE BEPALINGEN 
 

 
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 
af, indien zij deze ondeugdelijk of gevaarlijk achten.  
De afgekeurde wapens, alsmede alle andere afgekeurde of verboden materialen dienen onmiddellijk van 
het schietterrein te worden verwijderd. Het niet opvolgen van deze aanwijzingen leidt tot diskwalificatie 
van de schutter. 
 
ARTIKEL 5. 
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 wedstrijd(en). 

 

ARTIKEL 6. 
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, of klossen. Verder verrichten zij alle 
werkzaamheden welke hen door leden van de schietcommissie worden opgedragen.  
 
ARTIKEL 7. 
Er mag met of zonder vizier worden geschoten. Het gebruik van optische richtmiddelen is verboden. Een 
normale bril of zonnebril is toegestaan. Uitgangspunt is dat geen vergroting of verkleining van het doel 
middels het vizier of ander hulpmiddel mag plaatsvinden. Een kleurenfilter is wel toegestaan. Fysische of 
elektronische richtmiddelen, zoals laserstraalvizieren, zijn verboden.  
 
ARTIKEL 8. 
Op het terrein waar de schietwedstrijden worden gehouden moet een post voor eerste hulp bij 
ongelukken (EHBO) aanwezig zijn, die tijdens de duur van de schietwedstrijden moet zijn bemand.  
 
ARTIKEL 9. 
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 verwijderd. In 
dergelijke gevallen vindt er geen restitutie plaats van de inleggelden. Waarneming door de schiet- 
commissie en beslissing van de schietcommissie zijn bindend. Overleg met de hoofdman van 
desbetreffend gilde dient plaats te vinden.  
 
ARTIKEL 10. 
Indien door de organisatoren afzonderlijke jeugdwedstrijden tot en met 15 jaar worden gehouden, 
worden deze wedstrijden overeenkomstig dit reglement gehouden. Deze jeugdwedstrijd is een 
Jeugdkampioen wedstrijd, hierdoor mag de jeugdschutter niet deelnemen aan de wedstrijd Kampioen. De 
wedstrijd wordt overeenkomstig het bepaalde bij het Kampioen schieten gehouden, deze jeugdschutters 
hebben op de dag van de wedstrijd de maximale leeftijd van 15 jaar. 
Een jeugdschutter staat ten alle tijden onder toezicht en verantwoordelijkheid van zijn/haar begeleider, 
die in het bezit is van een verlof. 
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ARTIKEL 11. 
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 12. 
De wedstrijd dient door de schutter in herkenbaar gildetenue te worden geschoten. Op gildewedstrijden, 
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 gebruikelijk 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 noodzakelijk.  
Het niet voldoen aan het bovenstaande, kan diskwalificatie van de schutter 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 en de Hoofdman van het 
organiserende gilde gerechtigd een beslissing te nemen in overleg met het Kring- of het Federatiebestuur.  
De prijzen dienen in volledig gildetenue te worden afgehaald.  
 
ARTIKEL 13. 
De Koningen, Keizers, Jeugdkoningen, Vendeliers, Tamboers, Bazuinblazers, Jeu de Boulers en de 
Standaardruiters kunnen altijd mee schieten, maar voor hen gelden óók de aanvangstijden en 
sluitingstijden. Het organiserende gilde mag niet deelnemen aan de wedstrijden met uitzondering van de 
Koning, Keizer en Jeugdkoning. 
 
ARTIKEL 14. 
Inschrijving tot deelname aan één of meerdere wedstrijden geschiedt door middel van schietkaarten of 
schietlijsten. Deze kaarten en/of lijsten zijn op het schietterrein aanwezig.  
 
ARTIKEL 15. 
Op de schietkaarten en/of -lijsten wordt door de wedstrijdcommissaris aangetekend, naast de naam van 
de schutter en het gilde waartoe hij behoort, het aantal treffers.  
De schietkaart of schietlijst wordt door de wedstrijdcommissaris en de schutter ondertekend of 
geparafeerd. Na ondertekening of parafering is geen beroep meer mogelijk.  
 
ARTIKEL 16. 
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 17. 
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.  
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ARTIKEL 18. 
Korps- en Koningschieten vinden plaats met het hoofdwapen van het gilde. Dit is of een geweer- of een 
boogschietdiscipline. Het hoofdwapen van het gilde is bepalend voor deelname aan de korpswedstrijd.  
Het gilde mag maar één korps inschrijven. Een jeugdschutter mag in het korps ingedeeld worden. 
 
ARTIKEL 19. 
Elk gilde mag met meerdere viertallen aan de viertallenwedstrijden deelnemen. Een jeugdschutter mag in 

een viertal worden ingedeeld. De vier schutters van het korps mogen ook deelnemen aan het viertal 

schieten. 

ARTIKEL 20. 
De wedstrijd Kampioen 70+ wordt overeenkomstig het bepaalde bij het Kampioen schieten gehouden, 
met dien verstande dat de deelnemer kiest voor dit onderdeel, op basis van leeftijd. Hierdoor is deelname 
aan het onderdeel Kampioen uitgesloten. De schutter die aan dit onderdeel deelneemt heeft op de dag 
van de wedstrijd, de leeftijd van 70 jaar bereikt. 
 
ARTIKEL 21. 
De organisatoren van een gildedag, waarbij schietwedstrijden worden gehouden, zorgen ervoor dat naar 
het oordeel van de schietcommissie een voldoende aantal schutsbomen wordt geplaatst. Spillen, 
oplegpalen, doelen en ander materiaal, die door het Federatiebestuur of Kringbestuur 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 materiaalbeheerder. Voor het gebruik kan een huurprijs of 
een vergoeding worden gevraagd.  
 
ARTIKEL 22. 
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 23. 
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. Deze beslissing wordt genomen door de organiserende instantie. 
 
ARTIKEL 24. 
Alléén de ware Koning, Jeugdkoning of Keizer mag deelnemen aan het Koning-, Jeugdkoning- of 
Keizerschieten. Dus geen plaatsvervanger, ook niet na overlijden van de Koning/Keizer. Als dit toch 
gebeurt volgt uitsluiting van het gehele gilde, dus ook de vendeliers, tamboers enz.  
 
ARTIKEL 25. 
Van het organiserende gilde mogen alleen de Koning/Jeugdkoning/Keizer deelnemen aan het Koning-, 

Jeugdkoning- en Keizerschieten. 

 

ARTIKEL 26. 
Bij de geweerwedstrijden dienen de voorschriften zoals die zijn opgenomen in de actuele Circulaire 
Wapens en Munitie te worden uitgevoerd. Verder dient men zich te houden aan de door de KNTS 
opgestelde protocollen. 
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ARTIKEL 27. 
Voor elk wedstrijdonderdeel is een daartoe geëigend type schietkaart 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 28. 
Proefschoten zijn niet toegestaan, tenzij de wedstrijdleider anders bepaalt.  
 
ARTIKEL 29. 
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 schutsboom 
-tussen de 5,50 meter en 6,00 meter- en moet zodanig zijn dat onder een hellingshoek van 68 graden 
wordt geschoten.  
 
ARTIKEL 30. 
De schutsbomen moeten, met inbegrip van spil en vogel of wip, een hoogte hebben van tenminste 15,75 
meter en ten hoogste 17,50 meter en deze dienen stevig te zijn verankerd.  
 
ARTIKEL 31. 
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 normaal einde wordt gebracht, mag gebruik van de 
volgende regels worden gemaakt:  

Fase I   - Twee handen aan de kolf.  
Betekenis: twee handen onder de haan van het geweer, zonder gebruik van de riem. 

Fase II  - Los van de boom.  
Betekenis: twee handen onder de haan, zonder gebruik van de riem en niet met het 
lichaam steunen tegen de boom. 

Fase III - Los van de boom, zonder knop. 
Betekenis: twee handen onder de haan, zonder gebruik van de riem, niet steunen tegen 
de boom en geen knop, haak of iets dergelijks gebruiken.  

Toepassing van deze regels geschiedt pas indien het wedstrijdverloop dit noodzakelijk maakt en wordt 
dan door de wedstrijdleider bekend gemaakt. Denk te allen tijde aan de veiligheid. 
 
ARTIKEL 32. 
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.  
 
ARTIKEL 33. 
Alvorens het geweer van de oplegsteun te halen, dient men eerst de grendel te openen. Het geweer is, 

buiten gebruik, altijd in de koffer/foedraal of met de grendel OPEN in een geweerrek. 
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ARTIKEL 34. 
De wedstrijdcommissaris -de optrekker- dient de schutter mede te delen hoe er wordt geschoten. De 
schutter mag zijn deelnemerskaart pas afgeven aan de schrijver 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 35. 
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 van de 
desbetreffende schutter op alle wedstrijdonderdelen.  
 
ARTIKEL 36. 
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. 
 
ARTIKEL 37. 
Het schietterrein zal, overeenkomstig het KNTS model -permanent of evenement- moeten zijn ingericht.  
 
ARTIKEL 38. 
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.  
Naar oud gilde gebruik mag door deelnemende gilden met zwaarder kaliber worden geschoten op 
wip/klep en houten vogel/puist. Echter alleen met de door de KNTS erkende kalibers en wapentypes. 
 
ARTIKEL 39. 
Een schot wordt als geschoten aangemerkt zodra het geweer, op de oplegsteun liggend, geschouderd 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 optrekker het 

optrektouw niet aanraken.  

 

WEDSTRIJDEN KORPSSCHIETEN EN VIERTALSCHIETEN OP WIP 
 
ARTIKEL 40. 
Elk gilde mag slechts met één korps 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. De vier schutters van het korps 
mogen ook deelnemen aan de viertallenprijs. 
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ARTIKEL 41. 
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 ronde-punt ook als gekampt wordt op 
dezelfde wip met drie schoten volgens het 1 1 1 systeem. Hierbij worden de treffers 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 gehouden, 
waarbij de wedstrijdleider bevoegd is de moeilijkheidsfactor te verzwaren zonder evenwel af te wijken 
van enige bepaling in dit reglement.  
 
ARTIKEL 42. 
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 ronde-punt ook als gekampt wordt 
op dezelfde wip met drie schoten volgens het 1 1 1 systeem. Hierbij worden de treffers 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 gehouden, 
waarbij de wedstrijdleider bevoegd is de moeilijkheidsfactor te verzwaren zonder evenwel af te wijken 
van enige bepaling in dit reglement.  
 

KORPS- EN VIERTALKLOS 
 
ARTIKEL 43. 
Het gildekorps en -viertal, 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 44. 
Bij gelijkheid van geloste schoten door twee of meerdere gildekorpsen/-viertallen zal worden gekampt 
overeenkomstig de door de wedstrijdleider te geven aanwijzingen.  
 

WEDSTRIJD PERSONEEL SCHIETEN OP WIP 
 
ARTIKEL 45. 
Om aan de kampronde te kunnen deelnemen moet de schutter bij het inschieten drie treffers uit 
maximaal vijf of zes geloste schoten hebben behaald (3 uit 4 of 3 uit 5, afhankelijk van Kring afspraken). 
Steunschoten zijn niet toegestaan. 
 
ARTIKEL 46. 
De wedstrijd vrije-hand schieten wordt gehouden overeenkomstig het bepaalde, bij het personeel 

schieten. Voor het schieten van één punt mag maximaal twee keer worden afgezet. De derde keer 

afzetten houdt automatisch in dat er een misser genoteerd wordt. 
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WEDSTRIJD PERSONEEL SCHIETEN OP VOGEL, GAAI, PUIST OF KLOS 
 
ARTIKEL 47. 
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 48. 
Bij deze wedstrijd kan iedere schutter zoveel loten kopen als de schutter wil. Hierbij wordt in volgorde van 
het getrokken lotnummer geschoten.  
 
 

WEDSTRIJD KAMPIOEN SCHIETEN 
 
ARTIKEL 49. 
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 50. 
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. De 
schutter met de minste treffers valt af, volgens het 1 1 1 systeem. Is na deze kampronde geen beslissing 
gevallen, dan zal opnieuw een kampronde worden gehouden, waarbij de wedstrijdleider bevoegd is, de 
moeilijkheidsgraad te verzwaren door een kleiner wip toe te wijzen. 
  

WEDSTRIJD VOOR DE KONINGEN/JEUGDKONINGEN 
 
ARTIKEL 51. 
De prijs wordt verschoten op een vogel, vervaardigd van hout. Deze vogel is geplaatst op een paal of in 
een kogelvanger die op hoogte wordt gebracht met een hijsmiddel, waarvan onderzijde vogel tussen de 
15,75 meter en 17,50 meter zal worden geplaatst. 
 
ARTIKEL 52. 
Als eerste schiet de Koning/Jeugdkoning van het organiserende gilde en vervolgens de andere 
Koningen/Jeugdkoningen. De Koning/Jeugdkoning die de tweede ronde niet heeft mee geschoten, is van 
verdere deelname uitgesloten. De volgorde waarin de Koningen/Jeugdkoningen schieten, wordt 
vastgesteld op basis van de volgorde van de optocht of op andere wijze door de schietcommissie bepaald 
en tevoren duidelijk kenbaar gemaakt.  
 
ARTIKEL 53. 
Iedere Koning/Jeugdkoning die aan de wedstrijd deelneemt, schiet uitsluitend met het geweer en met de 
munitie, welke door het organiserende gilde ter beschikking is gesteld.  
Men mag alleen schieten met de door de KNTS erkende geweren. 
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GEWEERSCHIETEN ALGEMENE BEPALINGEN 
 

 
ARTIKEL 54. 
De Koning/Jeugdkoning die het laatste gedeelte van de vogel afschiet, verkrijgt de Koningsprijs. 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 afgeschoten 
zijnde, geen voldoende trefkans meer biedt. 
Iedere Koning/Jeugdkoning moet minimaal één gerichte kans krijgen op de koningsvogel. Indien de 
koningsvogel valt alvorens de laatste Koning voor de eerste keer heeft geschoten dient er een nieuwe 
koningsvogel te worden geplaatst. De wedstrijd gaat verder bij de eerstvolgende Koning/Jeugdkoning. 
Ook bij deze vogel moeten de resterende Koningen/Jeugdkoningen, één gerichte kans krijgen op de 2e 
(3e) koningsvogel. 
 

WEDSTRIJD VOOR DE KEIZERS 
 
ARTIKEL 55. 
De prijs wordt verschoten op een vogel, vervaardigd van hout. De Keizers van alle schietdisciplines 
schieten voor het Keizerschieten met geweer. 
Verder vindt deze wedstrijd overeenkomstig de bepalingen voor het Koningschieten plaats.  
 
ARTIKEL 56. 
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. De volgorde waarin de Koningen schieten, wordt 
vastgesteld op basis van de volgorde van de optocht of op andere wijze door de schietcommissie bepaald 
en tevoren duidelijk kenbaar gemaakt.  
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GEWEERSCHIETEN SLOTBEPALINGEN 
 

 

ARTIKEL 57. 
De korpschef van de regio waar een gilde optocht wordt gehouden kan een draagverlof voor geweren 
afgeven die meegedragen mogen worden in een optocht. Er zijn minimaal 2 voorwaarden aan verbonden. 
De wapens mogen alleen meegedragen worden door personen die op grond van de wet bevoegd zijn 
wapens voorhanden te hebben en de Burgemeester van de gemeente, waar de optocht wordt gehouden, 
moet schriftelijk verklaren geen bedenkingen te hebben van het meevoeren van wapens in de optocht, 
De voorwaarden in het afgegeven draagverlof moeten verder stipt worden nagekomen, ongeacht of dit in 
strijd is met de bepalingen van dit reglement. 
 
ARTIKEL 58. 
Door de gemeente kan een (evenementen-) vergunning worden verleend. De voorschriften zoals vermeld 
in een evenementenvergunning dienen te worden nageleefd, ongeacht of deze in strijd zijn met de 
bepalingen van dit reglement.  
 
ARTIKEL 59. 
De door de verantwoordelijke schietcommissie gemaakte reiskosten moeten door de organisatoren 
worden vergoed, mochten deze worden ingediend, conform de prijs per kilometer. 
 
ARTIKEL 60. 
De schietcommissie heeft het recht, naar goeddunken te handelen. Een en ander met als doel, de 
wedstrijd een vlot verloop te doen hebben.  
Indien de schietcommissie het nodig acht wordt de schutter gevraagd, bij het kansloos zijn op behalen 
van een prijs, de wedstrijd te staken.  
 
ARTIKEL 61. 
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet en bij geschillen inzake toepassing en uitleg, beslist de 
wedstrijdleider in overleg met de schietcommissie. Hij/zij neemt geen beslissing alvorens -zo mogelijk ter 
plaatse- de organisatoren en eventueel het Federatiebestuur of Kringbestuur te hebben gehoord.  
 
ARTIKEL 62. 
Voorstellen inzake wijzigingen van of aanvullingen op dit reglement moeten schriftelijk en gemotiveerd 

worden ingediend bij het bestuur van de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


