
Stand van de kleppen op provinciale wedstrijden
Hieronder vind je de tabel zoals de keuringscommissie de kleppen laat plaatsen.

De keuze van schietboom waarop de individuele wedstrijd zal geschoten worden, is vrij te bepalen door de

inrichter.

De ploegenwedstrijd wordt geschoten op een klep van Ø 30.

Voor het kavelen van de ploegen wordt er nooit een klep van Ø 25 gebruikt.

Er wordt enkel gekaveld op een klep van Ø 20, 16, 12 en 10 (zie art. 93 b van het reglement).

De klep van Ø 25 wordt enkel gebruikt bij de individuele wedstrijden voor jongeren, kampioene, koning(in), 

keizer(in) en senioren.

Bij de heren (individueel kampioen) wordt er onmiddellijk begonnen op een klep van Ø 20.

Voor de oefensessies vóór een provinciale wedstrijd moeten ALLE kleppen ter beschikking staan. Deze mogen

door de inrichter willekeurig geplaatst worden. Op de wedstrijddag zelf dienen ze wel geplaatst te zijn volgens

de onderstaande tabellen naargelang de bijbehorende individuele discipline.

ploegen ploegen ploegen individueel

Kampioen boom boom boom boom boom

1 2 3 4 5

2 kleppen 30 - 20 30 - 16 30 - 12 20 - 16 12 - 10

3 kleppen 20-30-10 20-30-16 20-30-12 20-12-16 12-30-10

20-30-16

- Eerste individuele ronde bestaat uit 2 schietbeurten: eerst 5 kogels op een klep van Ø 20 en onmiddellijk daarna
  3 kogels op een klep van Ø 16. Deze 2 kleppen dienen steeds beiden tegelijkertijd opgetrokken te zijn.

- In al de volgende ronden steeds 3 kogels

- Jury beslist welke klep(pen) in een volgende ronde
- MISSEN IS STOPPEN

Jongeren, Kampioene, ploegen ploegen ploegen individueel

Juweel, Koning(in) boom boom boom boom boom

Keizer(in) en Senioren 1 2 3 4 5

2 kleppen 30 - 20 30 - 16 30 - 12 25 - 20 16 - 12

3 kleppen 20-30-10 20-30-16 20-30-12 25-16-20 12-30-10

25-30-20

- Eerste individuele ronde bestaat uit 2 schietbeurten: eerst 5 kogels op een klep van Ø 25 en onmiddellijk daarna

  3 kogels op een klep van Ø 20. Deze 2 kleppen dienen steeds beiden tegelijkertijd opgetrokken te zijn.

- ENKEL INDIEN MAAR 4 SCHIETBOMEN MET 3-KLEPPENSYSTEEM: als de eerste ronde volledig is beëindigd 

  laat men de kogelvanger naar beneden en vervangt men de 2 grootste kleppen door een klep van Ø 12 en Ø 10; 

  indien in het midden nog een klep van Ø 30 staat wordt ook deze vervangen door een klep van Ø 16.

- In al de volgende ronden steeds 3 kogels

- Jury beslist welke klep(pen) in een volgende ronde

- MISSEN IS STOPPEN

Kortom: de kleppen dienen (waar mogelijk) volgens onderstaande regel geplaatst te worden:

- op schietbomen met een "twee kleppensysteem" staat de grootste klep altijd links

- op schietbomen met een "drie kleppensysteem" staat de grootste klep altijd in het midden, de 2 de  grootste 

  staat links van de grootste en de 3 de  grootste staat rechts van de grootste; (bvb 25 – 30 – 20)

- op schietbomen met een "vier kleppensysteem" staat de grootste klep altijd de tweede van links, de 2 de  grootste 

  staat links van de grootste, de 3 de  grootste staat rechts van de grootste en de 4 de  grootste staat rechts van de 

  de 3 de  grootste; (bvb 25 – 30 – 20 – 16)

- op schietbomen met een "vijf kleppensysteem" staat de grootste klep altijd in het midden, de 2 de  grootste staat 

  links van de grootste, de 3 de  grootste staat rechts van de grootste, de 4 de  grootste staat dan weer links van de

  2 de  grootste en de 5 de  grootste staat dan weer rechts van de 3 de  grootste; (bvb 16 – 25 – 30 – 20 – 12).

OPGELET!!! indien maar 4 schietbomen, in de voormiddag →

reserve individueel (indien aanwezig)

reserve individueel (indien aanwezig)

BIJLAGE 1: 

OPGELET!!! indien maar 4 schietbomen, in de voormiddag →
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