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B i j l a g e n 
 

1 Adressenlijst afgevaardigden 
2 Prijzentabel vriendenwedstrijden 
3 Wedstrijdreglement beker stad Beringen 
4 NIHIL 
5 Karabijn met zijn toegestane hulp- of opbouwmiddelen 
6 Prijzentabel van verbondswedstrijden 
7 Stand van de kleppen op de vriendenwedstrijden alsook op al de  

verbondswedstrijden  
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9 Gegevens hoofdbestuur van al de gilden aangesloten bij het verbond Beringen 

 10 Gegevens hoofdbestuur van al de gilden aangesloten bij het verbond Lummen 
 
 

AAN ELKE GILDEVERANTWOORDELIJKE EN / OF SCHUT(S)TER: 
GELIEVE BIJ EVENTUELE VRAGEN OF PROBLEMEN AANGAANDE DE UITVOERING VAN 

DIT REGLEMENT STEEDS IEMAND VAN HET HOOFDBESTUUR TE RAADPLEGEN. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het belang van het privacy beleid informeren wij dat de nodige gegevens van de 
aangesloten leden gevraagd en gebruikt worden om de werking van het verbond te kunnen 
garanderen.  
Zo zijn naam, adres, telefoon en email van de verantwoordelijken van de gilden enkel te 
raadplegen via de gedrukte versie van bijlage 9 en 10 van het reglement verbond 
Beringen. Deze gegevens zijn dus NIET zichtbaar op de website.  
Van de schut(s)ters is alleen de naam, leeftijdscategorie en geslacht te raadplegen op de 
website. 
Er kunnen eveneens foto’s zichtbaar zijn op de website van de deelnemers en winnaars op 
wedstrijden of andere activiteiten (inclusief toevallige passanten). 

 
 

 
IN SEIZOEN 2020 EN 2021 HEBBEN ER GEEN 

WEDSTRIJDEN PLAATSGEVONDEN VANWEGE HET 
CORONAVIRUS COVID-19  
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Algemene bepalingen 
Algemeen 

 
Art. 1.    De vereniging draagt de naam:  
 

“KARABIJNSCHUTTERSGILDEN 
VERBOND BERINGEN - MIJNSTREEK” 

  
 en is opgericht op 23 maart 1958. 
   
 
Art. 2. Het verbond bestaat momenteel uit volgende 8 gilden:  
  - Karabijnschuttersgilde Sint-Denijs Beringen-Mijn VZW   
  - Sint-Jorisgilde Brelaar VZW    
  - Koninklijke Karabijnschuttersgilde Sint-Antonius Geenhout Paal VZW   
  - Karabijnschuttersgilde Eendracht L.S. Gestel VZW    
  - Schuttersgilde Sint-Franciscus Hulst VZW   
  - Sint-Lambertusgilde Laren VZW 
  - Karabijnschuttersgilde Sint-Trudo Linkhout VZW  
  - Karabijnschuttersgilde Sint-Ludovicusgilde Paalstraat VZW 
    
 
Art. 3. Het verbond is een adviserend orgaan en stelt zich tot doel: de wedstrijden in de schietsport (.22) te 

behartigen in de meest ruime zin, met in achtname van eventuele voorwaarden opgelegd door de 
milieudienst en de wapenwet. 

 
 
Art. 4. Het inrichten van wedstrijden valt onder de bevoegdheid en verantwoordelijkheid van de inrichtende gilde, 

doch met toepassing van de hierna volgende reglementen die zijn opgesteld en goedgekeurd in 
samenspraak met de aangesloten gilden. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Toetreding, lidgeld, uittreding 
 
Art. 5. Een gilde die wenst toe te treden tot het verbond dient een schriftelijke aanvraag in bij het bestuur en past, 

indien aangenomen, zijn deel bij in de verbondskas. In principe wordt elke gilde van Beringen en omstreken 
(uitgezonderd Lummen) aanvaard, doch de vergadering zal hierover beslissen. 

 
 
Art. 6. Het jaarlijks lidgeld alsook de bijdrage van koning en koningin voor de beide keizerschietingen worden 

voorlopig op "nul" € gebracht, gezien de gunstige kastoestand. 
 Een bestuursvergadering kan dit bedrag wijzigen (vergadering van 15 oktober 1989). 
 
 
Art. 7. Een vereniging kan te allen tijde zelf uit het verbond treden, maar kan ook door het bestuur uit het verbond 

gesloten worden indien deze heeft gehandeld in strijd met de statuten en de reglementen van het verbond. 
Een lid, zetelend in het bestuur dat tot een uitgesloten gilde behoort, wordt geacht zijn functie neer te leggen 
op het einde van het schietseizoen. 
Een uitgesloten en / of uittredende vereniging kan geen enkel recht laten gelden op enig deel van het 
verbondsvermogen. 
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Het Bestuur 
 
Art. 8. De wetgevende macht van het verbond berust bij de bestuursvergadering. 

Een bestuursvergadering bestaat uit een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een 
schatbewaarder en één stemgerechtigd lid per aangesloten gilde. 
Zowel de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris en ook de penningmeester zijn niet stemgerechtigd. 
Enkel bij gelijkheid van stemmen heeft alleen de voorzitter de beslissende stem. 

 Iedere gilde kan te allen tijde zijn bestuurslid laten vervangen enkel door een ander lid van zijn eigen  
 gilde (dit kan geen hoofdbestuurslid zijn). 
 
 
Art. 9. Jaarlijks worden minstens drie bestuursvergaderingen gehouden volgens een vaste beurtregeling. 
 De beurtrol voor de 2 eerste bestuursvergaderingen is als volgt:  
  Paalstraat – Beringen – Hulst – Geenhout – Brelaar – Paalstraat ...    

In normale omstandigheden worden deze vergaderingen gehouden telkens op de 3de zondag van de maand 
oktober en november. 
De laatste vergadering is voorbehouden voor het opstellen van de schietkalender, samen met het verbond 
Lummen. Deze kalendervergadering is voorbehouden enkel voor de schuttersgilden van Gestel, Laren of 
Linkhout en zal gebeuren in dezelfde volgorde.  
In normale omstandigheden wordt de kalendervergadering gehouden op de 3de zondag van december. 

 Op deze vergadering wordt de kalender opgesteld van twee jaar nadien (bvb in 2022 de kalender van 2024). 
   
 
Art. 10. Op de uitnodiging van de bestuursvergadering zal de dagorde worden vermeld om de aangesloten gilden de 

gelegenheid te geven deze punten eerst intern te bespreken. 
 
 
Art. 11. Om de zes jaar zijn voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en schatbewaarder opnieuw verkiesbaar, met dien 

verstande, dat dit afwisselend om de drie jaar gebeurt. 
 Bvb, de voorzitter en schatbewaarder in 2024, de ondervoorzitter en secretaris in 2027. 
 
 
Art. 12. Voor geldafhalingen van de bankrekening zijn de vier hoofdbestuursleden gemachtigd, met dien verstande 

dat zij altijd met twee dienen te zijn, bvb voorzitter en schatbewaarder, ondervoorzitter en secretaris, … 
 
 
 
 

Reglementen 
 
Art. 13. De bestuursvergadering stelt zowel het huishoudelijk reglement als het schiet-  en het wedstrijdreglement 

op. Een bestuursvergadering kan te allen tijde de reglementen aanpassen. 
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Het kampioenschap 

 
Art. 14. Het officiële kampioenschap van het verbond Beringen - Mijn bestaat uit: 

a) Een kampioenschap voor ploegen verdeeld in een A - reeks, een B - reeks en eventueel een C - 
reeks. Een eventuele D - reeks, E - reeks enz, behoren eveneens tot de categorie "C - reeks". 

b) Een individueel kampioenschap voor jongeren, heren, dames en senioren. 
 - Jongeren:  vanaf het moment dat men effectief 16 jaar geworden is t/m het jaar dat men 21 wordt (er 

moeten minstens vijf jongeren deelnemen om de categorie te laten doorgaan. Wordt dit 
aantal niet gehaald, dan schieten de jongeren mee in de categorie heren of dames). 

 - Heren:  Elke mannelijke schutter, vanaf het jaar dat men 22 zal worden en ervan uit gaande dat 
er een jongerencategorie is, t/m het jaar dat men 65 wordt 

 - Dames:  Elke vrouwelijke schutster, vanaf het jaar dat men 22 zal worden en ervan uit gaande dat 
er een jongerencategorie is, t/m het jaar dat men 65 wordt  

 - Senioren heren:  vanaf het jaar dat men 66 gaat worden 
 - Senioren dames: vanaf het jaar dat men 66 gaat worden 

Eens gestart in een bepaalde categorie, kan men in dat seizoen niet meer overgaan naar een andere. 
Men mag dus slechts in één categorie meeschieten. 

c) De afgevaardigden van de sportschuttersfederaties Fros en Vlas delen de ledenlijst aan de hand van 
hun licentielijst mee aan de secretaris.   

 
  
Art. 15. De kampioenenploeg van zowel de A, B en een eventuele C reeks mogen aan de intergewestelijke 

kampioenenwedstrijd deelnemen.  
 De winnaar van deze wedstrijd mag op de allereerste zaterdagwedstrijd van het volgende seizoen een 

vriendenwedstrijd inrichten.  
De volgorde voor het inrichten van deze intergewestelijke kampioenenwedstrijd werd door loting vastgelegd 
op 12 december 2004 (zie art. 109). 

   
 
Art. 16. De officiële prijsuitreiking van alle klassementen zal gehouden worden op een zaterdag van september of 

oktober, aanvang om 20.00 u.  
 Dit mag gepaard gaan met een dansavond, naar eigen wens van de inrichtende gilde. 

De volgorde van het inrichten van deze prijsuitreiking werd door het lot bepaald en de precieze datum wordt 
op de kalendervergadering vastgelegd. 

 Volgorde is:  2022 Linkhout   2027 Brelaar 
    2023 Gestel   2028 Laren 
    2024 Paalstraat   2029 Beringen 
    2025 Hulst   2030 Linkhout 
    2026 Geenhout          
             
 
Art. 17. a)  Jaarlijks worden twee oefenwedstrijden ingericht ten voordele van de verbondskas. Elke inrichtende gilde 

betaalt hiervoor 100,00 €. Deze som kan gewijzigd worden op de 1ste of de 2de  bestuursvergadering, 
afhankelijk van de toestand van onze verbondskas. 

   De automatisch ontstane beurtrol is als volgt:   
     2022 – 2026 Laren   2024 – 2028 Brelaar 
    2022 – 2026 Geenhout   2024 – 2028 Gestel     
    2023 – 2027 Paalstraat  2025 – 2029 Beringen 
    2023 – 2027 Linkhout  2025 – 2029 Hulst  

Een gilde, welke nog geen oefenwedstrijd heeft ingericht om welke reden dan ook, heeft altijd voorrang 
op een gilde die wel al een wedstrijd heeft ingericht en wordt dan opgenomen in de beurtrol. 

 De inschrijving en geldprijzen zijn identiek aan deze van de vriendenwedstrijden (zie art. 132 en 133). 
b) Jaarlijks zal er één verbondswedstrijd ingericht worden waarvan een gedeelte van de opbrengst is 

voorzien voor de verbondskas. Elke inrichtende gilde zal hiervoor 100,00 € afstaan aan de verbondskas. 
Niet elke gilde wil deze wedstrijd inrichten; Hulst onthoudt zich hiervan. Voor de 7 andere gilden werd een 
beurtrol opgesteld die door loting werd bepaald:  

  2022 - Paalstraat 2024 – Brelaar   2026 – Gestel   2028 - Beringen 
 2023 - Laren  2025 – Linkhout 2027 – Geenhout 2029 - Paalstraat 
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Art. 18. Alle aangesloten gilden zijn verplicht een goede verzekering te hebben ondertekend. 
Indien zij beschikken over een eigen schietstand, dan moet deze schietstand voldoen aan de geldende 
Vlarem reglementering en mag er uiteraard ook enkel geschoten worden volgens dezelfde Vlarem 
reglementering. 

 
 
Art. 19. Een gilde van dit verbond dat nog wil aansluiten bij een ander verbond moet eerst de toelating krijgen van de 

bestuursvergadering. 
 
 
Art. 20. Nevenactiviteiten op een wedstrijd (bvb miezen), zijn alléén toegelaten aan de gilden die dit op de 

bestuursvergadering verkregen hebben. 
Aanvragen met opgave van de reden, moeten ten laatste op de tweede vergadering bekend gemaakt 
worden. Het maximum is drie gilden per jaar op een eigen wedstrijd. 

 
 
Art. 21. Bij begrafenis van een schutter wordt de eucharistieviering bijgewoond met vlag en uniform. 
 De instructies van de verantwoordelijke dienen dan opgevolgd te worden. 
 Bij overlijden van een gildeafgevaardigde van het verbond heeft deze recht op een rouwkrans. 
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Wedstrijddagen en aanvangstijden 
 
Art. 22. a) De jaarlijkse verbondswedstrijden gaan door vanaf april t/m augustus. In de maand juli kan er normaal 

gezien geschoten worden t/m de 2de zondag. Daags nadien begint immers het jaarlijkse verlof. Het 
jaarlijkse verlof is op onze kalenders dus voorzien vanaf het 3de weekend van juli tot en met de laatste 
zondag van juli (volgens de datums vastgelegd op de kalendervergadering). In normale omstandigheden 
beginnen we terug te schieten begin augustus. 

 b) De laatste wedstrijd van het verbond (= de kampioenschapswedstrijd) is voorbehouden voor gilden die  
5 schietbomen ter beschikking hebben. Niet elke gilde die beschikt over 5 schietbomen wil deze wedstrijd 
inrichten. Enkel Laren, Beringen en Linkhout wensen deze wedstrijd wel in te richten. De inrichting ervan 
gebeurt volgens onderstaande beurtrol:  

   2022  St. - Lambertus Laren  
   2023 St. - Denijs Beringen    
   2024 St. - Trudo Linkhout   
   2025 St. - Lambertus Laren 
 
 
Art. 23. a) De verbondswedstrijden vangen aan om 14.00 u., de inrichtende gilde begint om 13.30 u.  
  Opgelet; de laatste wedstrijd (= kampioenschapswedstrijd) begint om 13.00 u., de inrichtende gilde start 

dan om 12.30 u. 
 b) De gilden schieten volgens uurrooster opgemaakt door de secretaris (of een ander aangeduid 

bestuurslid). 
 c) Alle ploegen van één en dezelfde gilde schieten achter elkaar op dezelfde schietboom die hen is 

toegewezen door beurtregeling. 
 d) Er wordt geschoten op 3 schietbomen. Bij slechte weersomstandigheden of een te grote achterstand 
  kan eventueel een extra schietboom in gebruik genomen worden. 
 e) Elke gildeafgevaardigde moet ten laatste 5 min vóór aanvang van hun wedstrijd de schutterslijst 

overhandigd hebben aan de secretaris of ander hoofdbestuurslid. 
De afgevaardigden van de twee gilden die volgen na de inrichtende gilde moeten ten laatste om 13.30 u 
(of 13.00 u in geval van de laatste verbondswedstrijd) aanwezig zijn om hun schietboom te kiezen tenzij 
zij reeds in de voormiddag hun voorkeur kenbaar gemaakt hebben. Zij die dan nog geen keuze gemaakt 
hebben, verliezen hun recht op voorkeur.  
De eerstvolgende gilde op de kalender na de inrichtende gilde mag als eerste een schietboom kiezen, 
daarna de tweede en tenslotte als laatste de inrichtende gilde. De vierde gilde neemt de eerst 
vrijgekomen stand in, enz.  
Wanneer een gilde een schietboom kiest waarop nog een andere gilde bezig is met vooruitschieten, moet 
deze wachten met schieten tot de schietboom vrij is. 

f) In normale omstandigheden zal een gilde die een thuiswedstrijd heeft gehad, op de volgende 
verbondswedstrijd pas als laatste gilde aan de beurt komen. Dit is zo voor alle gilden die maximum 3 
ploegen hebben. Enkel Geenhout zal op de volgende wedstrijd na hun thuiswedstrijd niet als laatste 
schieten maar worden eerder ingepast in de uurregeling. Zij hebben immers minimum 4 ploegen of meer.  
In ieder geval wordt de uurrooster zo opgemaakt dat de laatst aan de beurt zijnde gilden allemaal 
ongeveer op hetzelfde tijdstip hun ploegenwedstrijd beëindigd hebben. Om dit te bekomen kan het zijn 
dat gilden die maar 3 ploegen hebben toch eerder ingepast worden in de uurregeling ten nadele van 
gilden die maar 2 ploegen hebben. 
 
 

Art. 24. Een gilde mag niet op een andere rangorde schieten dan deze die voor hen is bepaald en dienen aan te 
treden volgens uurrooster opgesteld door de secretaris. 

 
 
 
 
 

Inschrijvingen 
 
Art. 25. Vanaf seizoen 2022 bedraagt het inschrijvingsgeld 3,00 € per ploeg voor alle verbondswedstrijden. 
 De inrichtende gilde zelf betaalt extra 12,50 €.  

Van deze 3,00 € inschrijvingsgeld wordt 2,50 € verdeeld over de drie reeksen A, B en C (volgens tabel in  
bijlage 6). De overblijvende 0,50 € zal dienen voor het bekostigen van de trofeeën op het einde van het 
seizoen. 
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Prijzen 
   
Art. 26.  De dagprijzen voor de ploegen worden uitbetaald volgens de vooropgestelde tabellen van bijlage 6. 

Wanneer meerdere ploegen met gelijke punten eindigen dan worden de geldprijzen evenredig verdeeld.  
De prijzen worden altijd op de volgende verbondswedstrijd uitgereikt.  
Ingeval van mogelijke betwistingen kunnen de prijzen ingehouden worden tot er een bestuursvergadering 
heeft plaats gevonden en het twistpunt werd opgelost. 
In de tabellen van bijlage 6 vind je de prijslijsten van de A, B en C ploegen, de prijslijst van de eindstand van 
de ploegen en de prijslijst op individueel vlak. 

 
 
Art. 27. a) De inrichtende gilde van verbondswedstrijden voorziet 2 enveloppen met een bedrag van 10,00 € voor 

elke eerste van de A reeks en de B reeks. Sinds seizoen 2022 zijn er te weinig ploegen (minstens 5) om 
nog een C reeks op te starten. Deze werd dan ook (voorlopig) afgeschaft.  

b) Op de laatste kampioenschapswedstrijd worden er ook nog extra 12 drankbonnen gegeven aan elke 
kampioenenploeg. Voor de individuele kampioenen is dit niet verplicht, de inrichtende gilde heeft hierover 
de vrije keuze. 

 
 
Art. 28. Al de hierna volgende prijzen en trofeeën zijn ten laste van de verbondskas: 
  a) Alle prijzen van het eindklassement van de ploegen alsook individueel. 
  b) Een trofee voor de ploegenkampioen van zowel de A en de B reeks (C reeks is voorlopig afgeschaft). 
  c) Een pin met het logo en het jaartal voor de eerste van de vier of vijf individuele categorieën  

(afhankelijk van het aantal gestarte categorieën in dat seizoen), een zilveren medaille voor de 2de en 
een bronzen medaille voor de 3de van elke individuele categorie. 

  d) Een wisselbeker voor zowel de keizer als keizerin van ons verbond + een pin om op te spelden. 
  e)  Een wisselbeker voor zowel de keizer als keizerin van het gewest Beringen + Lummen + extra pin om 

op te spelden. Het aanschaffen van deze beker wordt bekostigd door beide verbonden, de beide 
pinnen worden betaald door het inrichtend verbond. 

  f)  De prijzenverdeling voor het eindklassement wordt procentueel verdeeld naargelang het aantal 
deelnemers in de reeksen.         

  g) De prijzen en trofeeën die niet persoonlijk worden afgehaald op de officiële prijsuitreiking zullen op de 
1ste verbondsvergadering na het seizoen overhandigd worden aan hun gildeafgevaardigde. 

  
 

Organisatie 

 
Art. 29. Het is niet toegelaten aan de inrichtende gilde van een verbondswedstrijd om op de vijfde schietboom een 

nevenwedstrijd te houden (wel na aanvraag en goedkeuring op een bestuursvergadering; zie art. 20). 
 
 
Art. 30. Elke inrichtende gilde moet het algemeen telefoonnummer van de medische diensten (dokter en apotheker) 

goed zichtbaar ophangen in het lokaal. 
 
 
Art. 31. Een inrichtende gilde moet beschikken over minstens vier degelijke schietbomen die de dag van de wedstrijd 

zelf volledig moeten in orde zijn. Bij aanwezigheid van een vijfde schietboom kan deze in gebruik genomen 
worden als de wedstrijd een vertraging van meer dan een half uur heeft opgelopen. 

 Bij het in orde brengen van de schietstand wordt er voor gezorgd dat de vloer rondom de aanlegpaal volledig 
proper is, m.a.w. er mag zich geen (beginnende) mosvorming voordoen.  

 
 
Art. 32. De prijs van de consumpties wordt op de tweede bestuursvergadering vastgelegd. 
 
 
Art. 33. De inrichtende gilde zorgt voor de juryleden van dienst "gedurende" de wedstrijd voor een versnapering 

(sandwich of pistolet of stukje taart. …) en drank. "Na afloop" van de wedstrijd dient er geen maaltijd of iets 
dergelijks meer voorzien te worden voor deze juryleden. Deze regel geldt zowel voor elke vriendenwedstrijd 
alsook voor een verbondswedstrijd.  

 
 
Art. 34. Indien het weer te koud is, moet er gezorgd worden voor verwarming in de jurycabines. 
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Technische bepalingen 
 
Algemeen 
 
Art. 35. a) Een schietstand bestaat uit minstens 4 schietbomen met elk een aanlegpaal. Deze dienen voor het 

publiek afgeschermd te zijn met een vaste afsluiting op minstens twee meter van de aanlegpaal. 
 b) Aan de ingangspoort dient een plaatje gehangen te worden met volgende vermelding: 

ENKEL TOEGANG VOOR:   
- LICENTIEHOUDERS 
- HOUDERS VAN MODEL 4 
- DAGKAART. 

 
 
Art. 36. Een schietboom met doel (klep), afgeschermd met verplichte kogelvanger, is min. 18 en max. 22 meter hoog 

(voorkeur is 20 m.). De schietboom dient vastgesnoerd te zijn met tenminste drie stalen spankabels aan 
vaste aanhechtingspunten. Elke kabel moet afzonderlijk vastgehecht zijn.  

 Het geheel dient afgeschermd te zijn voor het publiek. 
 
 
Art. 37. De aanlegpaal is een verticale ronde paal van min. Ø 12 cm en max. Ø 25 cm, onbeweeglijk in een 

betonnen vloer geplaatst met drie verschuifbare aanlegpinnen die haaks staan ten opzichte van de 
schietboom, min. 15 cm uitstekend (links of rechts) op respectievelijk 175 cm, 205 cm en 235 cm hoogte, 
vanaf de vaste vloer gemeten tot aan middelpunt aanlegpin. 
Deze aanlegpinnen moeten overtrokken zijn met een degelijke beschermende laag, (een PVC elektrische 
buis is niet toegestaan). 

 
 
Art. 38. Iedere aanlegpaal moet een betonnen vloer hebben van minstens 2 op 2 meter. De aanlegpaal dient in het 

midden van deze vloer te staan. Bij overgangsmaatregel wordt er een afwijking toegestaan. 
 De vloer rondom deze aanlegpaal dient volledig proper te zijn (zie art. 31). 

 
 
Art. 39. De afstand tussen de schietboom en de aanlegpaal is 6 meter (een afwijking van 5% wordt toegestaan), 

gemeten van het midden van de aanlegpaal tot aan het midden van de schietboom.  
 Voor pylonen wordt de afstand gemeten van middelpunt aanlegpaal tot voorkant pyloon. 
 
 
Art. 40.  Het doel waarop geschoten wordt, is een kantelbare klep die geplaatst is in een kogelvanger. 

Deze kogelvanger wordt van beneden naar het hoogste punt van de schietboom getrokken via motorische of 
eigen kracht. 

 
 
Art. 41. Het aanschietvlak van de klep is cirkelvormig en van voldoende gehard staal. 
 
 
Art. 42.  De doormeter van het aanschietvlak van de klep is gelijk aan of groter dan deze van hun draagelement 

(aanhechtingsvlak). 
 
 
Art. 43. De stand van het aanschietvlak van de klep dient haaks te staan op de kogelbaan. 
 
 
Art. 44. De klep is derwijze ontworpen en bevestigd dat haar kanteling niet kan belemmerd worden. 
 
 
Art. 45. De afstand van de klep tot het kleppenhuis moet minimum 5 cm en mag maximum 12 cm bedragen. 
 
 
Art. 46. Een aanschietvlak (klep) met overmatige inslag dient onmiddellijk vervangen te worden. 
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Art. 47. De onderlinge afstand tussen de schietbomen bedraagt minimum twee meter. 
 
 
Art. 48. De schietruimte (= de ruimte zowel links als rechts als vóór de schutter) dient afgeschermd te zijn voor 

andere schutters. 
 
 
Art. 49. De hoogte van deze afscherming bedraagt min 1,70 m. en max 2,20 m. gemeten van begane grond, een 

opening van 50 cm is toegestaan van begane grond tot aan de eerste afschermingsplaat, doch wordt niet 
aanbevolen. 

 
 
Art. 50. Deze afscherming moet dusdanig geplaatst zijn dat de schutter niet gehinderd wordt in zijn bewegingen. 
 
 
Art. 51. Op deze afscherming wordt, duidelijk zichtbaar vanaf de aanlegpaal, volgende vermelding aangebracht: 

"LADEN IN SCHIETRICHTING". 
 
 
Art. 52. a) De verlichting bij een kogelvanger moet van zodanige kwaliteit zijn dat het doel goed zichtbaar is voor de 

schutter, m.a.w. het glasplaatje moet volledig proper zijn.  
  Het hoofdbestuur zal, in samenspraak met de jury, bepalen wanneer de verlichting niet meer optimaal is 

en er dient overgegaan te worden tot het schuren van de bovenplaat en het reinigen van de verlichting. 
Er wordt aan de inrichtende gilde gevraagd, om tussen 12.00 u. en 13.30 u., alle kogelvangers naar 
beneden te laten om deze opnieuw voldoende te schuren en te reinigen. 

 b) Indien er wordt vooruitgeschoten op een eerdere verbondszondag, dan moeten er minstens 2 
kogelvangers volledig proper of in orde zijn alsof het was een verbondswedstrijd. M.a.w., de gehele 
schietstand dient dus eigenlijk volledig in orde te zijn! 
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Schietreglement 
Algemeen 
 
Art. 53. Elk lid van uw gilde dat deelneemt aan eender welke activiteit dan ook, dient verzekerd te zijn tegen 

ongevallen en tegen derden in naam van hun gilde. 
 
 
Art. 54. Het schieten is verboden aan personen kennelijk onder invloed van drank of verdoving. 
   
 
Art. 55. Eender welk merk van karabijn .22 inch enkelvoudige kogel is toegelaten.  
 De vizierkorrel moet een balk of een korrel zijn. Voor de toegelaten hulp- of opbouwmiddelen, zie bijlage 5.     
   
 
Art. 56. Verbouwingen of toevoegingen aan de karabijn, van welke aard ook, zijn verboden evenals haak en riem 
 aan het wapen. Doch officiële vaste tussenstukken bij de schoudersteun bijvoegen is wel toegelaten. 

Dit om een gelijkheid te betrachten met de karabijnen met een verstelbare schoudersteun. 
 
 
Art. 57. De aanwezigheid en het dragen van het gildehoofddeksel of herkenningsteken bij het schieten, is 

aangeraden doch niet verplicht.  
 
   
Art. 58. Een schutter mag slechts één beurt (= 5 kogels voor elke wedstrijd behalve een verbondswedstrijd = 6 

kogels) schieten in een opgestelde ploeg. Hij mag eventueel wel een onvolledige laatste ploeg aanvullen 
(met uitzondering van de eventuele kaveling). 

 
 
Art. 59. Men is verplicht om de schietbeurt in een onafgebroken reeks te voltooien. 
 
 
Art. 60. Het is ten strengste verboden de karabijn, al dan niet geladen, te richten op personen of eigendommen. 

Het aanbrengen of ontsluiten van de grendel is enkel toegestaan binnen in de schietstand. Misbruik van 
munitie is uiteraard ook verboden. 

 
 
Art. 61. Wanneer een schutter aan het schieten is, mag er geen contact zijn tussen de begeleidende persoon en de 

schutter zelf alsook niet met het wapen van deze schutter. Indien het wapen geladen wordt door een derde, 
dan wordt dit niet aanzien als contact met schutter of wapen!  

 
 
Art. 62. Aan andersvaliden worden bepaalde faciliteiten toegestaan die nodig blijken om probleemloos te kunnen 

schieten. De verbondsjury zal dit ter plaatse beslissen. 
 
 
Art. 63. Bij slechte weersomstandigheden zal de inrichtende gilde samen met het hoofdbestuur een beslissing 

nemen of er kan (verder) geschoten worden of niet. 
 
 
Art. 64. De munitie moet een standaard randvuurpatroon .22 L.R. 5,68 mm Ø zijn. De kogelpunt moet rond zijn en is 

een ogivale loden kogel, al of niet verkoperd of van een gelijkwaardig zacht metaal.  
 Het gewicht van een kogel varieert tussen de 2,55 à 2,60 gr. 
   
 
Art. 65. Het is toegelaten om te schieten met een schuttersbril. 
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Art. 66. Het wapen moet volgens de regels van de wapenwet naar de schietstand gebracht worden, dus hetzij in een 
afgesloten kist, hetzij in een zak. Het wapen zelf moet ofwel voorzien zijn van een goedgekeurd trekkerslot 
ofwel moet de grendel verwijderd zijn uit het wapen. Het wapen mag pas klaargemaakt worden om te 
schieten als men zich binnen in de schietstand bevindt en mag slechts geladen worden op het ogenblik dat 
de schut(s)ter aan de schietstand klaar is voor zijn of haar schietbeurt.  

 Wapenmeesters en vergunninghouders zullen hier zeer streng op toezien. Sancties zullen volgen voor 
diegenen die hier moedwillig in overtreding gaan.  

 Enkel personen die in het bezit zijn van een (voorlopige) licentie of houder zijn van een “model 4” mogen de 
schietstand betreden tenzij er de volgens de wapenwet voorziene dagkaart werd ingevuld.  

 
 
Art. 67. Het wapen wordt steeds geladen met de loop in de richting van het doel.  
 Voor ieder schot is men verplicht opnieuw te laden (inzet van kogel per kogel). 
 
 
Art. 68.  a) Een schot wordt als geldig gerekend van het ogenblik dat de schut(s)ter zich in de schietstand bevindt, 

het wapen in de hand, het schot heeft gelost en de kogel de loop verlaten heeft. In het geval van een 
"flauwe kogel", moet er onmiddellijk door de jury gecontroleerd worden of de kogel wel daadwerkelijk de 
loop verlaten heeft. 

 b)  Elk schot, gericht en gelost op een schietboom die niet aangegeven werd bij de verdeling van de 
schietbomen volgens art. 23 e), wordt als een misser genoteerd, zowel individueel als voor de ploeg 
waarin de schutter opgesteld staat. 

 c) Het is tevens verboden een kogel te schieten op een andere plaats dan binnen in de schietstand.  
  De persoon die dit wel doet, wordt automatisch uitgesloten voor verdere deelname aan de wedstrijd. 
 
 
Art. 69. Een schot wordt als "raak" genoteerd als de klep tuimelt en men bijgevolg aan de optrekkoord moet trekken 

om de klep terug in de stand te brengen om zodanig opnieuw te kunnen schieten. 
Indien de klep rechtop blijft staan of terugkomt na volledig achter te zijn geweest, is dit punt eveneens geldig. 
Daarom wordt er te allen tijde extra oplettendheid gevraagd van de jury. 
 
 

Art. 70. Na iedere schietbeurt zijn de veiligheidsmaatregelen verplichtend, m.a.w. het wapen dient ontgrendeld te 
zijn, men moet nakijken of de kamer leeg is en dan bergt men het karabijn onmiddellijk op. Heeft men de 
schietbeurt nog niet beëindigd en men moet zich verplaatsen van de ene schietboom naar de andere dan 
kan dit enkel met open grendel van de karabijn. Het kan absoluut niet dat men bij aanvang van de nieuwe 
schietbeurt het karabijn nog dient te ontgrendelen omdat dit nog niet gebeurd is bij hun vorige schietbeurt. 

 De richtlijnen van de wapenwetgeving dienen te allen tijde gevolgd te worden! 
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Reglement verbondswedstrijden 
Algemeen  

   
Art. 71. De schietingen hebben jaarlijks plaats volgens vooropgestelde kalender. 
 Voor al de verbondswedstrijden worden de kleppen geplaatst volgens bijlage 7. 
 
Art. 72. De inschrijving van de ploegen, volgens uurschema vooropgesteld voor iedere wedstrijd, gebeurt door de 

secretaris (of een ander aangeduid bestuurslid). 
Indien het voor een bepaalde gilde onmogelijk is om met alle ploegen achter elkaar te schieten op het uur 
dat het uurrooster aangeeft, dan moet deze volledige gilde vooruitschieten ofwel wisselen met een andere 
gilde. Dit dient dan uiteraard tijdig kenbaar gemaakt te worden aan iemand van het hoofdbestuur. 

  
 
Art. 73. Iedere gilde die deelneemt aan een verbondswedstrijd moet de inschrijvingslijst van de schutters tijdig 

indienen. Deze lijst mag niet meer gewijzigd worden nadat de eerste schutter van de A-ploeg begonnen is 
met schieten.  
Alle ploegen van éénzelfde gilde schieten in alfabetische volgorde op dezelfde schietboom (dus eerst de  
A – ploeg, dan de B – ploeg, dan de C – ploeg, enz.).  

 
 
Art. 74. Tijdens de eerste 8 verbondswedstrijden wordt er geschoten op 3 schietbomen. De inrichtende gilde begint 

telkens te schieten om 13.30 u en de twee daaropvolgende gilden beginnen dan om 14.00 u.  
Enkel op de 9de wedstrijd (= kampioenschapswedstrijd) wordt er geschoten op 4 schietbomen omdat er op 
deze wedstrijd, na het uitkavelen van de ploegen, ook nog moet gekaveld worden voor de individuele titels. 
De inrichtende gilde begint dan al om 12.30 u te schieten en de drie daaropvolgende gilden beginnen dan 
om 13.00 u.  

 
 
Art. 75. Het inschrijvingsgeld van de ploegen (3,00 € / ploeg) dient betaald te zijn vooraleer men begint te schieten. 
 
 
Art. 76. a) Tijdens een verbondswedstrijd zal er geschoten worden op een klep van Ø 30 mm.   
 b)  Het eventuele kavelen nadien zal gebeuren met 3 kogels op een klep van Ø 25 mm., verder 2 kogels op 

Ø 20 mm., dan 2 kogels op Ø 16 mm., daarna 2 kogels op Ø 12 mm. en als laatste, 2 kogels op Ø 10 
mm. Het kavelen zal in normale omstandigheden gebeuren in deze volgorde, tenzij de verbondsjury 
anders beslist.  

 
 
Art. 77. a) Een ploeg bestaat uit zes schutters en schieten ieder zes kogels. Een gilde mag uiteraard meerdere 

ploegen inschrijven. Als een gilde een onvolledige laatste ploeg heeft met drie schut(s)ters MAG men 
deze aanvullen met drie andere schutters tot een volledige ploeg van zes schutters doch hierin is men 
vrij. Indien een ploeg wordt aangevuld met drie schutters, moet ze betaald zijn alvorens de ploeg begint 
te schieten. Bij een onvolledige laatste ploeg van vier schut(s)ters, MOET men aanvullen tot een 
volledige ploeg van zes schutters. Onvolledige ploegen mogen enkel worden aangevuld met die schutters 
die reeds gemist hebben in één van de vorige ploegen. Bij volledig maximum in alle vorige ploegen 
worden de aanvullende schutters aangeduid door een afgevaardigde van de betreffende gilde.  

  Deze schut(s)ters mogen bovendien niet vooruitgeschoten hebben. 
 b) De punten van de schut(s)ters van een onvolledige ploeg, tellen wel mee voor hun individuele punten. 
 c) Een schut(s)ter die opgesteld staat in een bepaalde ploeg en niet tijdig aanwezig is, kan nog in zijn of 

haar opgestelde ploeg blijven schieten zolang die ploeg nog niet gedaan heeft. Is hij of zij te laat dan 
wordt deze automatisch vervangen door de eerste schut(s)ter van de volgende ploeg. Dit mag echter 
geen schut(s)ter zijn die reeds vooruitgeschoten heeft (er mag niet geschrapt worden op de 
inschrijvingslijsten). Zij die niet tijdig aanwezig waren om op hun beurt te schieten, krijgen hun kans nog 
in één van de volgende ploegen van hun gilde. Men noteert zijn of haar treffers en vermeldt de ploeg 
waarin hij of zij geschoten heeft. Zolang de wedstrijd bezig is, kan men nog schieten voor hun individuele 
punten.. 

 d) Onmiddellijk nadat de laatste schutter van een bepaalde gilde geschoten heeft, tekent de afgevaardigde 
van die gilde het wedstrijdformulier ter goedkeuring. Indien er niemand tekent, wordt automatisch de 
uitslag als correct beschouwd, tevens onvoorwaardelijk en definitief ingeschreven. 

  Ook de markeurs zetten hun naam, alsook het uur van aanvang en einde van schieten van die 
  bepaalde gilde op het formulier vooraleer zij dit bij de wedstrijdleiding binnen brengen. 
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Art. 78. a) Het eventuele kavelen voor de ploegen kan vroegtijdig begonnen worden op aanvraag van die gilden die 
met hun ploeg(en) het maximum van 30/30 geschoten hebben, tenminste als het organisatorisch mogelijk 
is. Het kavelen zal gebeuren volgens artikel 76 b). 

 b) Iedere gilde die deelneemt aan de kavelingen, mag, na gemist te hebben in een bepaalde ronde, zijn 
volledige ploeg laten uitschieten. Indien er meer dan één ploeg van dezelfde gilde meedoet aan de 
kavelingen, moet de 1ste ploeg echter volledig uitgeschoten worden vooraleer men aan de 2de ploeg kan 
of mag beginnen.   

 c) Om te kavelen moet men per ploeg 6 willekeurige schutters van éénzelfde gilde hebben. Deze schutters 
dienen op dezelfde dag geschoten te hebben en mogen niet vooruitgeschoten hebben.  
De schutters waarmee men begint te kavelen worden wel voor de ganse kaveling en in dezelfde ploeg 
behouden (een schutter mag maar in één ploeg kavelen). 

 d) Indien er meerdere ploegen van éénzelfde gilde het maximum van 30/30 hebben geschoten, dan begint 
eerst de 1ste ploeg die het maximum geschoten heeft te kavelen, dan de 2de ploeg en zo verder.  
Wanneer men in een bepaalde ploeg stopt met kavelen in de eerste kavelingsronde, dan stoppen 
automatisch alle volgende ploegen van deze gilde (zie art. 78 b)). 

 e) Een aangevulde ploeg mag ook deelnemen aan de kavelingen. Dit is echter enkel mogelijk indien één 
van de vorige ploegen geen maximum geschoten heeft want anders kan men nooit aan het nodige aantal 
schutters komen voor de kaveling. 

 f) Bij het individuele kavelen telt de langste reeks zonder misser. Deze individuele volgorde is dezelfde als 
de volgorde van de ploegen. 

 g) Om een prijs in ontvangst te nemen moet er minstens één lid van de gilde aanwezig zijn op de 
prijsuitreiking.  

 
 
Art. 79. a) Bij een gelijke puntenstand voor de dagprijzen wordt er gekaveld tot de eindwinnaars gekend zijn. 
  Indien echter blijkt dat er in een bepaalde reeks maar 1 gilde meer aanwezig is van al de gilden die 

mochten deelnemen aan de kaveling EN deze gilde heeft nog voldoende schutters om deel te nemen aan 
de kaveling in die reeks, dan hoeft er niet gekaveld te worden en gaat de prijs automatisch naar de nog 
aanwezige gilde. Voor de prijsuitreiking wordt dan wel art. 78 g) van ons reglement toegepast. 

 b) Indien blijkt dat er meerdere ploegen in een bepaalde reeks met een gelijke puntenstand geëindigd zijn 
en er geen enkele gilde wil of kan deelnemen aan de kaveling van die reeks dan wordt de dagprijs van 
die bepaalde reeks "niet" uitgereikt en wordt die 10,00 € teruggegeven aan de inrichtende gilde. 

  Daarom deelt iedere gildeafgevaardigde onmiddellijk na het beëindigen van hun ploegenwedstrijd mee of 
men al dan niet kan of wil deelnemen aan de kaveling. 

c) Bij een gelijke puntenstand voor het eindklassement over de negen verbondswedstrijden, moet er 
gekaveld worden tot er een kampioen gekend is. Alle ploegen die kavelen voor de kampioenstitel 
schieten op dezelfde schietboom (zie ook art. 81 g)). 

 d) Voor het individueel kavelen op de laatste kampioenschapswedstrijd treden alle schutters van dezelfde 
gilde die niet gemist hebben of bij een bepaald aantal missers nog in de prijzen vallen, achter elkaar in 
volgende volgorde aan: eerst de jongeren, dan de heren gevolgd door de dames, dan de seniorenheren 
gevolgd door de -dames (zie ook art. 81 g)). 
Er worden telkens 3 kogels geschoten beginnende op een klep van Ø 25 mm., dan Ø 20 mm., Ø 16 mm., 
Ø 12 mm. en tenslotte Ø 10 mm.. Wordt er gemist op een bepaalde klep, dan stopt men onmiddellijk met 
schieten. 

 
 
Art. 80. a) In de voormiddag van een verbondswedstrijd kan er enkel geoefend worden tussen 9.00 u en 12.00 u.  

 Ook mag er in de namiddag tijdens een verbondswedstrijd niet geschoten worden op een eventuele 
 vrije schietboom, tenzij er een aparte wedstrijd plaatsheeft.  
b) Op de laatste verbondswedstrijd (= kampioenschapswedstrijd) moeten in de voormiddag alle 

schietbomen met alle kleppen ter beschikking staan om te oefenen, behalve de schietboom die 
voorbehouden is om op die dag in de voormiddag vooruit te schieten. De wedstrijd begint dan reeds om 
12.30 u. Om de inrichtende gilde voldoende tijd te geven voor het reinigen van de kogelvangers kan er 
dan maar geoefend worden van 9.00 u tot 11.30 u.  
De kleppen moeten geplaatst worden volgens bijlage 7 (onderste kader).  
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Art. 81. Individueel vooruitschieten is maximaal 4 maal per jaar toegelaten en dit enkel op een zondagvoormiddag 
tussen 9.00 u. en 12.00 u. 

 a) Vooruitschieten op dezelfde dag als de verbondswedstrijd: deze inschrijvingen moeten gebeuren tussen 
9.00 u. en 11.30 u., verplicht op een wit meldingsbriefje, met vermelding van de gilde, de 
verantwoordelijke van die gilde, naam en voornaam van de schut(s)ter en de ploeg waarin hij / zij wordt 
opgesteld. Dit kan achteraf in geen enkel geval nog gewijzigd worden.  
In uitzonderlijke gevallen mag er ook vóór 9.00 u. of tussen 12.00 en 14.00 u. nog voorgeschoten 
worden, mits de inrichtende gilde hier tijdig van verwittigd werd (het laatst de dag vóór de wedstrijd). 

 b) De treffers van zij die vooruitschieten, worden opgetekend door een lid van de inrichtende gilde.  
  De naam van deze markeur dient vermeld te worden op de voorziene plaats onderaan dit briefje; dit om 

eventuele klachten te kunnen onderzoeken.  
 c) Een schut(s)ter, die meer dan 4 maal vooruitgeschoten heeft zonder speciale of aanwendbare reden door 

het bestuur toegestaan, verliest automatisch zijn of haar behaalde punten voor die wedstrijd.  
Enkel individueel worden er dan worden "nul" treffers genoteerd. In de ploeg schuift dan de eerste niet 
vooruitgeschoten schut(s)ter van de volgende ploeg omhoog. 

 d) Vooruitschieten gebeurt aan een op voorhand aangeduide schietboom, waar niemand de dag van de 
wedstrijd mag oefenen.  

  Deze schietboom zal goed zichtbaar vermelden: “VERBODEN TE OEFENEN”. 
 e) Een schutter die vooruitgeschoten heeft, kan uiteraard niet meer in aanmerking komen ter aanvulling van 

een onvolledige laatste ploeg. 
 f) Een schutter die een zondag eerder of op de wedstrijddag zelf vooruitgeschoten heeft, kan en mag niet 

meer deelnemen aan de kavelingen, zowel individueel als voor de ploeg. 
g) Indien bepaalde schutters nog willen vooruit schieten voor de laatste verbondswedstrijd 

(= kampioenschapswedstrijd) en die schutters in een ploeg staan die nog kan kampioen schieten dan kan 
dat maar voor maximum 2 schutters van die bewuste ploeg. Zij mogen dan wel vervangen worden voor 
het eventuele kavelen voor de kampioenstitel (zie ook art. 79 c) en d)). 
Een schutter die op de laatste verbondswedstrijd kans maakt op een individuele titel in zijn of haar 
categorie èn wenst deel te nemen aan de individuele kaveling die plaatsvindt nadat de 
ploegenkampioenen gekend zijn, mag niet vooruit geschoten hebben. Dit is van toepassing zowel op het 
vooruitschieten op dezelfde dag als op het vooruitschieten op een eerdere zondag. 

 h) Een schutter met een speciale reden mag op een verbondszondag vóór de eigenlijke verbondswedstrijd 
vooruitschieten tussen 9.00 en 12.00 u., zelfs voor meerdere wedstrijden op één zondag. 
Voorwaarde hiertoe is; tenminste één week vóór de zondag dat men wil gaan vooruitschieten, dient men 
met de verantwoordelijke van de gilde waar de verbondswedstrijd plaatsvindt overeen te komen wanneer 
men kan komen schieten. Het SPECIAAL hiervoor uitgegeven rode briefje dient ingevuld te worden 
waarop volgende gegevens moeten vermeld staan: 
  - de gilde van deze schutter 

 - datum van afspraak 
 - de verantwoordelijke van die gilde 
 - de naam en voornaam van de schutter 
 - de ploeg waarin deze zal schieten 
 - de naam van de gilde waar men wil vooruitschieten 
 - de datum wanneer deze wedstrijd normaal gezien zou doorgaan. 

De naam van de markeur dient ook vermeld te worden op de voorziene plaats onderaan dit briefje om 
eventuele klachten te kunnen onderzoeken.  

 i) Indien de schut(s)ter niet aanwezig is op het afgesproken uur, worden er "nul" punten genoteerd op het 
briefje. Het hoofdbestuur wordt hier dan zo spoedig mogelijk van op de hoogte gebracht.  
In de ploeg schuift dan de eerste niet vooruitgeschoten schut(s)ter van de volgende ploeg omhoog. 

j) Een schutter die wegens omstandigheden die kenbaar gemaakt werden aan iemand van het 
hoofdbestuur, bvb sterfgeval, ziekte, werk, … niet heeft kunnen schieten op een verbondswedstrijd, kan 
voor zijn individuele punten nog naschieten. Men maakt dan gebruik van het witte briefje. Bovenaan 
verandert men dan het woord “VOORSCHIETEN” in “NASCHIETEN”. De markeur van de gilde geeft het 
witte briefje nadien af aan iemand van het hoofdbestuur.  
Het naschieten kan op ieder moment gebeuren mits afspraak met de bewuste gilde.  

k) Een volledige gilde mag éénmaal per jaar vooruitschieten vanaf 9.00 u., mits dit 2 weken op voorhand is 
aangevraagd bij de voorzitter of de secretaris van het verbond. Dit vooruitschieten telt dan niet mee bij 
het aantal keren dat men per seizoen individueel mag vooruitschieten. 
Bij aankomst van de eerste schutter zal het lot beslissen op welke schietboom zij moeten schieten.  
Op deze schietboom mag uiteraard niet geoefend worden. Kavelen van deze gilde is niet toegestaan. 

l) Bij een eventuele afgelasting van een verbondswedstrijd, bvb bij extreem slechte weersomstandigheden, 
vervallen alle reeds geschoten punten, ook die van de schutters die vooruitgeschoten hebben.  
De beslissing van een volledige afgelasting wordt altijd genomen door het hoofdbestuur in samenspraak 
met de verantwoordelijke van de inrichtende gilde.  
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Art. 82. De inrichtende gilde dient te zorgen voor één of twee degelijke jurycabines die zodanig zijn opgesteld dat de 
jury duidelijk de schutter kan waarnemen en het doel kan zien via een spiegel. 

 
 
Art. 83. a) Voor het optekenen van de punten en toepassing van de reglementen staat een jury in. Om hen 
  behoorlijk hun werk te laten doen, mag deze jury niet gestoord worden. 
 b) Deze juryleden zijn schuttersleden van de gilde waar de volgende verbondswedstrijd zal doorgaan. Zij 

dienen uiteraard kennis te hebben van het schietreglement en hebben minstens de leeftijd van 16 jaar. 
 c) Deze juryleden worden bijgestaan door de verbondsjury, met name de verbondsvoorzitter,  
  -ondervoorzitter, -secretaris en / of -kassier.  

Bij eventuele afwezigheid van de volledige verbondsjury zal de afgevaardigde van de volgende 
verbondswedstrijd deze taak overnemen. 

 d) De treffers worden aangeduid met een X, de missers met een – teken.   
 
 
Art. 84. Een paraplu mag uiteraard gebruikt worden maar dient echter zodanig gehouden te worden dat het jurylid de 

schutter duidelijk kan zien bij elke handeling van het wapen. 
   
 
Art. 85. Een wedstrijd wordt als beëindigd beschouwd als alle ploegen geschoten hebben met inbegrip van het 

kavelen. 
 
 
Art. 86. Zowel de ploegen- als de individuele wedstrijd eindigt op het uur van zonsondergang. 
                           
 
Art. 87. Per schietboom zijn maximaal twee personen toegelaten bij de schutter, dit om veiligheidsredenen en om 

een vlotter verloop van de wedstrijd te krijgen. 
 
 
Art. 88. Om na te gaan of de wapens nog voldoen aan de voorgeschreven normen, kunnen deze op regelmatige 

tijdstippen tijdens de één of andere wedstrijd gecontroleerd worden (voor de voorgeschreven normen, zie 
bijl. 5).  

 
 
Art. 89. Eveneens is men verplicht om de sportschutterslicentie bij zich te hebben op eender welke schietwedstrijd. 

Een kopie van de licentie is niet rechtsgeldig! 
 

!!! ZONDER LICENTIE KAN EN MAG MEN NIET DEELNEMEN AAN DE WEDSTRIJD !!! 
 
 
Art. 90. Een schut(s)ter, in het bezit van een (voorlopige) sportschutterslicentie, die de schietstand betreedt met de 

intentie om te schieten, moet eerst zijn of haar naam noteren in het schuttersregister. Gelijklopend met dat 
moment heeft men recht op een stempel in zijn of haar schuttersboekje. 

 Op de voorkant van het schuttersboekje dienen zowel de gildenaam als de persoonsnaam vermeld te 
worden. Binnen in het schuttersboekje moet vooraf op elke pagina de naam van de schut(s)ter ingevuld  
worden, alsook de volgnummer en de datum van schieten vooraleer ze aan de verantwoordelijke van de 
schietstand van die dag mogen afgegeven worden. 
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Individuele en andere wedstrijden 
 

KEIZERSCHIETING VERBOND BERINGEN 

 
Art. 91. De keizerschieting van het verbond Beringen zal altijd doorgaan op een op de kalendervergadering 

vastgelegde zaterdag van de maand augustus of van de maand september.  
 De volgorde van inrichten, evenals de volgorde van schieten, is als volgt:   
   2022 St. - Franciscus Hulst   2027 St. - Ludovicus Paalstraat 
   2023 St. - Lambertus Laren   2028 St. - Denijs Beringen 
   2024 Eendracht L.S. Gestel     2029  St. - Trudo Linkhout   
   2025 St. - Antonius Geenhout   2030  St. - Franciscus Hulst 
   2026 St. - Joris Brelaar        

De inzet bedraagt 2,50 € per gilde, te betalen op de 2de bestuursvergadering (dit bedrag wordt tot nadere 
beslissing van het bestuur door het verbond zelf betaald). 
Voor de deelname van de vorige keizer of keizerin hoeft niets betaald te worden.  
Zowel de inrichtende gilde als het verbond zullen elk 12,50 € toevoegen aan de prijzenpot.  
    
   

Art. 92. Aan deze keizerschieting mogen zowel de koning als de koningin van elke schuttersvereniging die 
aangesloten is bij het verbond Beringen, deelnemen. Er kan uiteraard maar één koning en één koningin per 
gilde deelnemen, uitgezonderd de gilde van wie de koning of koningin het vorige jaar de keizerschieting 
gewonnen had. Deze gilden mogen zowel de keizer of keizerin van het vorige jaar afvaardigen als ook hun 
nieuwe koning of koningin van het huidige jaar.  

 Indien bij toeval zowel de keizer(in) van het vorige jaar als de nieuwe koning(in) van het huidige jaar 
dezelfde schut(s)ter is, mag deze gilde een andere schut(s)ter naar eigen behoefte afvaardigen.  
De keizer of keizerin van het vorige jaar (zij die dus het huidige jaar hun titel moeten verdedigen), mogen 
echter niet vervangen worden door een andere schut(s)ter. 

 
 
Art. 93. Voor deze keizerschieting dient er geschoten te worden als volgt: 

a) De inschrijvingen gebeuren van 13.30 u tot 14.00 u voor alle deelnemers.  
Voor een niet-deelnemende koning of koningin, kan er in geen enkel opzicht aanspraak gemaakt 
worden op eventuele teruggave van de inschrijvingsgelden. Deze zijn verrekend in het prijzentotaal. 
Zij die niet tijdig ingeschreven zijn, krijgen een eerste verwittiging.  

b) In de 1ste ronde worden er 3 kogels geschoten op een klep van Ø 25 mm. op één schietboom.  
 De volgorde hier van aantreden is identiek als deze van de ploegenschieting. 

   De schut(s)ter die niet tijdig aan de schietboom aantreedt, krijgt een (volgende) verwittiging. 
c) In de 2de ronde schieten al de deelnemers die nog niet gemist hebben in de 1ste ronde, 3 kogels op 

   een klep van Ø 20 mm., tenzij de verbondsjury anders beslist. 
 De schut(s)ter die (weerom) niet tijdig aan de schietboom arriveert, krijgt een (volgende) verwittiging. 
De juryverantwoordelijke zal deze schut(s)ter ook daadwerkelijk verwittigen van het niet tijdig 
aantreden. Zij die reeds voor de 3de maal een verwittiging gekregen hebben, worden uitgesloten van 
verdere deelname aan de wedstrijd. 

d) Vanaf de 3de en al de volgende ronden blijft men 3 kogels schieten op een klep van Ø 16 mm.  
 De verbondsjury zal beslissen, naargelang de omstandigheden, wanneer er overgegaan wordt naar 
de klep van Ø 12 mm. en nadien eventueel naar de klep van Ø 10 mm. 

  e)  Wanneer er gemist wordt, stopt men onmiddellijk met schieten. Indien er in een bepaalde ronde 
onvoldoende deelnemers in geslaagd zijn (naargelang er prijzen voorzien zijn) om zonder misser te 
schieten, dan schieten alle schut(s)ters die één misser hadden in hun laatste ronde opnieuw mee, 
weliswaar voor de laatste prijzen (hier is de volgorde van het missen in acht te nemen). Men neemt 
dan terug deel aan de wedstrijd op zijn normale volgorde van voorheen. 

  f) Vanaf het moment dat er nog maar 5 schut(s)ters of minder overblijven, wordt de beurtrol toegepast, 
d.w.z.: in de 1ste ronde begint gewoon de 1ste schutter (dus hij of zij die ook eerste was in de vorige 
ronde), vanaf de 2de ronde begint de 2de schutter van de vorige ronde (of de eerstvolgende nog in 
wedstrijd zijnde schutter) en de 1ste van die vorige ronde schiet dan als laatste, volgorde blijft eerst de 
koning en dan de koningin van dezelfde gilde.  

   Vanaf het moment dat er nog maar 2 schutters overblijven, schiet men 2 kogels per ronde (voor de 1ste 
schutter = 2 opgaan, voor de 2de schutter = 2 volgen en 2 opgaan). 

  g) Vanaf 18.00 u wordt er zeker overgegaan naar de klep van Ø 10 mm. Indien de verbondsjury beslist 
om op kleppen te schieten met verschillende diameter op één en dezelfde schietboom dan schiet men 
telkens eerst op de grootste klep en daarna pas op de kleinste klep. 

  h) De schut(s)ter met de langste reeks zonder misser is de winnaar. 
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Art. 94. Er zijn telkens 2 juryleden nodig om op deze wedstrijd te jureren. 
Het 1ste jurylid is een lid van onderstaande gilde. Het 2de jurylid zal telkens iemand van het hoofdbestuur zijn. 
De volgorde van de gilden voor het leveren van het 1ste jurylid voor deze keizerschieting is als volgt:  

2022 Linkhout  2027 Gestel 
2023 Paalstraat  2028 Hulst 
2024 Beringen  2029 Laren 
2025 Brelaar   2030 Linkhout 

    2026 Geenhout   
 
 
Art. 95. De verdeling van de prijzen is als volgt:  
  Keizer:  voor de 1ste 15,00 €    Keizerin: voor de 1ste 15,00 €   
    voor de 2de   7,50 €     voor de 2de   7,50 €  
    voor de 3de    2,50 €     voor de 3de    2,50 € 
  
 Dit is een totaal van 50,00 € als volgt bekomen: 
  - 37,50 € van verbondskas (zie art. 91) 
  - 12,50 € van inrichtende gilde.  
   
 
Art. 96. Er zijn 2 wisselbekers voorzien voor deze wedstrijd. Deze bekers worden aan de winna(a)r(es) overhandigd 

op de wedstrijddag zelf maar worden pas officieel uitgereikt op de prijsuitreiking van het verbond Beringen. 
Op die prijsuitreiking ontvangen zij ook een pin die bedoeld is om bvb op het gildehemd of -jas te spelden.  

 De wisselbeker mogen zij dan een volledig jaar behouden en brengen hem terug mee op de keizerschieting 
van het volgende seizoen. Het verbond zorgt voor een naamplaatje dat bevestigd wordt op de marmeren 
voet van de beker. Hij of zij die deze beker 3 jaar na elkaar wint, mag hem definitief behouden.  

 Ook worden er op de wedstrijddag zelf, onmiddellijk nadat de keizer of keizerin gekend is,  
 8 consumptiebonnen geschonken door de inrichtende gilde. Deze consumptiebonnen dienen uiteraard 

verbruikt te worden bij de inrichtende gilde. Indien deze bonnen niet meer kunnen verbruikt worden op 
dezelfde dag, is het perfect mogelijk deze te verbruiken op een volgende door hun georganiseerde wedstrijd. 
Naast deze consumptiebonnen krijgen de 3 beste schut(s)ters van elke reeks natuurlijk ook hun voorziene 
geldprijs (zie art. 95).   

 
 
Art. 97. De ploegenwedstrijd die bij deze schieting hoort, is een gewone vriendenschieting, die georganiseerd wordt 

door de inrichtende gilde. Om een vlot verloop te bewerkstelligen, wordt hiervoor de rangorde 
gerespecteerd. De gilden die niet tot het verbond Beringen behoren, zijn hier uiteraard ook toegelaten. Deze 
zullen dan kunnen schieten volgens volgorde van inschrijving. 
De bijbehorende geldprijzen worden berekend volgens het gangbaar tarief van de vriendenwedstrijd. 

 
 
Art. 98. De schietstand moet uiteraard de dag van de wedstrijd volledig in orde zijn. De kleppen moeten 

 geplaatst worden volgens bijlage 8 van dit reglement. 
 Er kan geoefend worden enkel op de wedstrijddag zelf vanaf 9.00 u tot 12.00 u.  
 Aan de schietboom die voorzien is voor de keizerschieting is vanaf ’s morgens 9.00 u goed zichtbaar 

aangeduid dat deze voorbehouden is voor de keizerschieting.  
 
 

 Art. 99. De inrichtende gilde zorgt voor de juryleden van dienst "gedurende" de wedstrijd voor een versnapering 
(sandwich of pistolet of stukje taart. …) en drank. "Na afloop" van de wedstrijd dient er geen maaltijd of iets 
dergelijks meer voorzien te worden voor deze juryleden.   
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KEIZERSCHIETING BERINGEN - LUMMEN 
 

(Deze reglementen zijn tot stand gekomen na een gezamenlijke vergadering van de hoofdbestuursleden van het verbond Beringen  
samen met die van het verbond Lummen dd 6 november 2008) 

 
 
Art. 100. Deze intergewestelijke keizerschieting zal altijd doorgaan op een op de kalendervergadering vastgelegde 

zaterdag van de maand augustus of van de maand september.  
 De volgorde van inrichten, evenals de volgorde van schieten, is als volgt:  
  
 2022 St. - Jacobus Rekhoven  2032 St. - Hubertus Hemmen  2042 St. - Jan Thiewinkel 
 2023 St. - Denijs Beringen  2033 Eendracht L.S. Gestel  2043 St. - Denijs Beringen 
 2024 St. - Jan Thiewinkel  2034 St. - Jozef Winterslag 2044 St. - Sebastiaan Schalbroek 
 2025 St. - Trudo Linkhout  2035 St. - Lambertus Laren 2045 St. - Trudo Linkhout 
 2026 St. - Sebastiaan Schalbroek 2036 H. Sacrament Geneiken  2046 St. - Ant. Congo Bockrijck 
    
 2027 St. - Ant. Congo Bockrijck  2037 St. - Rochus Genenbos 2047 O.L.V. Kapel a/d Beuk 
 2028 St. - Franciscus Hulst  2038 St. - Antonius Geenhout  2048 St. - Franciscus Hulst 
 2029 O.L.V. Kapel a/d Beuk  2039 St. - Willibrordus Meldert 2049 St. - Anna Mellaer 
 2030 St. - Ludovicus Paalstraat 2040 St. - Joris Brelaar 2050 St. - Ludovicus Paalstraat 
 2031 St. - Anna Mellaer  2041 St. - Jacobus Rekhoven  2051 St. - Hubertus Hemmen 
 

Om een evenredigheid te bekomen naar het aantal aangesloten gilden per verbond zullen er vanaf seizoen 
2022 per 5 opeenvolgende jaren telkens 2 gilden van het verbond Beringen en 3 gilden van het verbond 
Lummen deze organisatie mogen inrichten met dien verstande dat er in het 1ste jaar telkens een gilde van 
het verbond Lummen aan de beurt komt, het 2de jaar een gilde van het verbond Beringen, 3de jaar terug een 
gilde van het verbond Lummen, 4de jaar terug een gilde van het verbond Beringen om de reeks van 5 jaren 
af te sluiten met een gilde van het verbond Lummen. In de nieuwe reeks van 5 jaar begint er terug een gilde 
van het verbond Lummen, 2de jaar terug een gilde van het verbond Beringen enz. 
 
Er wordt geen inschrijvingsgeld gevraagd. Enkel de gilde die een keizer of een keizerin in zijn gelederen 
heeft, betaalt bij de inschrijving voor elk 1,00 €.  
 
De inrichtende gilde zal 13,00 € toevoegen aan de prijzenpot, de beide verbonden voegen samen 80,00 € bij 
dat ook in evenredigheid zal verdeeld worden. Het verbond Beringen zal dus 32,00 € bijvoegen, het verbond 
Lummen voegt dan 48,00 € bij. 

 
 
Art. 101. Aan deze keizerschieting mogen zowel de koning als de koningin van elke schuttersvereniging die 

aangesloten is bij het verbond Beringen als het verbond Lummen deelnemen. Er kan uiteraard maar één 
koning en één koningin per gilde deelnemen, uitgezonderd de gilde van wie de koning of koningin het vorige 
jaar de keizerschieting gewonnen had. Deze gilden mogen zowel de keizer of keizerin van het vorige jaar 
afvaardigen als ook hun nieuwe koning of koningin van het huidige jaar.  
Indien bij toeval zowel de keizer(in) van het vorige jaar als de nieuwe koning(in) van het huidige jaar 
dezelfde schut(s)ter is, mag deze gilde een andere schut(s)ter naar eigen behoefte afvaardigen.  
De keizer of keizerin van het vorige jaar (zij die dus het huidige jaar hun titel moeten verdedigen), mogen 
niet vervangen worden door een andere schut(s)ter. 

 
 
Art. 102. Voor deze keizerschieting gelden volgende regels: 

a) De inschrijvingen gebeuren van 13.30 u tot 14.00 u voor alle deelnemers. 
  Voor een niet-deelnemende keizer of keizerin, koning of koningin, kan er in geen enkel opzicht 

aanspraak gemaakt worden op eventuele teruggave van de inschrijvingsgelden. Deze zijn verrekend 
in het prijzentotaal. Zij die niet tijdig ingeschreven zijn, krijgen een eerste verwittiging. 

b) Tijdens de 1ste ronde worden er 3 kogels geschoten op een klep van Ø 25 mm. op één schietboom.  
 De volgorde hier van aantreden is identiek aan deze van de ploegenschieting. 

De schut(s)ter die niet tijdig aan de schietboom aantreedt, krijgt een (volgende) verwittiging. 
c) Onmiddellijk na hun 1ste schietbeurt op Ø 25 mm., schieten zij die niet gemist hebben hun 2de 

schietbeurt op een naastgelegen schietboom, 3 kogels op Ø 20 mm.  
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  d) Enkel in de 1ste en de 2de ronde (Ø 25 mm. en Ø 20 mm.) schiet men op 2 verschillende schietbomen.  
   Vanaf de 3de ronde (Ø 16 mm.) wordt er verder geschoten op 1 schietboom (de vrijgekomen 

schietboom kan dan eventueel en indien mogelijk mee ingeschakeld worden voor de 
vriendenwedstrijd). Al de volgende ronden blijft men 3 kogels schieten op een klep van Ø 16 mm.  

   De verbondsjury zal beslissen, naargelang de omstandigheden, wanneer er overgegaan wordt naar 
de klep van Ø 12 mm. en nadien eventueel naar de klep van Ø 10 mm. De schut(s)ter die (weerom) 
niet tijdig aan de schietboom aantreedt, krijgt een (volgende) verwittiging. De juryverantwoordelijke 
van het inrichtend verbond zal deze schut(s)ter ook daadwerkelijk verwittigen van het niet tijdig 
aantreden.  

   Zij die voor de 3de maal een verwittiging krijgen, worden uitgesloten van verdere deelname aan de 
wedstrijd. 

e) Wanneer er gemist wordt, stopt men onmiddellijk met schieten. Indien er in een bepaalde ronde 
onvoldoende deelnemers in geslaagd zijn (naargelang er prijzen voorzien zijn) om zonder misser te 
schieten, dan schieten alle schut(s)ters die het minst gemist hadden in hun laatste ronde opnieuw 
mee, weliswaar voor de laatste prijzen (hier is de volgorde van het missen in acht te nemen).  

   Men neemt dan terug deel aan de wedstrijd op zijn normale volgorde van voorheen. 
f) Vanaf het moment dat er nog maar 5 deelnemers of minder overblijven, wordt de beurtrol toegepast. 

D.w.z.: in de 1ste ronde begint gewoon de 1ste schutter (dus hij of zij die ook eerste was in de vorige 
ronde), vanaf de 2de ronde begint de 2de schutter van de vorige ronde (of de eerstvolgende nog in 
wedstrijd zijnde schutter) en de 1ste van die vorige ronde schiet dan als laatste, volgorde blijft eerst de 
koning en dan de koningin van dezelfde gilde.  
Vanaf het moment dat er nog maar 2 schutters overblijven, schiet men 2 kogels per ronde (voor de 1ste 
schutter = 2 opgaan, voor de 2de schutter = 2 volgen en 2 opgaan).  

  g) Vanaf 18.00 u wordt er zeker overgegaan naar de klep van Ø 10 mm. Indien de verbondsjury beslist 
om op kleppen te schieten met verschillende diameter op één en dezelfde schietboom dan schiet men 
telkens eerst op de grootste klep en daarna pas op de kleinste klep. 

  h) De schut(s)ter met de langste reeks zonder misser is de winnaar. 
 
 
Art. 103. Voor deze intergewestelijke keizerschieting levert zowel het verbond Beringen als het verbond Lummen één 

jurylid af. Dit zal telkens iemand van het hoofdbestuur zijn. 
 Een ander hoofdbestuurslid van het inrichtend verbond is dan de wedstrijdleider. 
 
 
Art. 104. De verdeling van de geldprijzen is als volgt: 
  Keizer:  voor de 1ste 14,00 €    Keizerin:  voor de 1ste 14,00 €  
    voor de 2de 12,00 €     voor de 2de 12,00 € 
    voor de 3de    8,00 €     voor de 3de    8,00 € 
    voor de 4de    6,00 €     voor de 4de   6,00 € 
    voor de 5de        5,00 €     voor de 5de    5,00 € 
    voor de 6de    2,50 €     voor de 6de   2,50 € 
 Dit is een totaal van 95,00 € als volgt bekomen:   
    van verbondskas Beringen    = 32,00 € 
    van verbondskas Lummen   = 48,00 €  
    13,00 € van inrichtende gilde    = 13,00 € 
    2 x 1,00 € van de vorige keizer en keizerin =   2,00 € 
          = 95,00 € 

Enkel de eerste 3 prijzen zullen nog uitgekaveld worden, bij een eventuele gelijke stand voor de 4de en/of 5de  

en/of 6de prijs, zullen de geldprijzen samengevoegd en gedeeld worden.  
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Art. 105. Zowel aan de keizer als aan de keizerin worden er op de wedstrijddag zelf door de inrichtende gilde nog  
 8 consumptiebonnen geschonken die onmiddellijk overhandigd worden nadat deze gekend zijn.  
 Deze consumptiebonnen dienen uiteraard verbruikt te worden bij de inrichtende gilde.  
 Indien deze bonnen niet meer kunnen verbruikt worden op dezelfde dag, is het perfect mogelijk deze te 

verbruiken op een volgende door hun georganiseerde wedstrijd. 
 Daarnaast krijgen de 6 beste schut(s)ters natuurlijk ook hun voorziene geldprijs (zie art. 104).  

Ook zal er op de wedstrijddag zelf zowel aan de keizer als aan de keizerin een wisselbeker overhandigd 
worden. Indien de winna(a)r(es) behoort tot een gilde aangesloten bij het verbond Beringen, krijgen zij hun 
wisselbeker officieel overhandigd op de jaarlijkse prijsuitreiking van het verbond Beringen samen met een 
geldprijs van 15,00 € elk. Zij mogen deze wisselbeker dan een volledig jaar behouden en brengen hem terug 
mee op de keizerschieting van het volgende seizoen. Het naamplaatje van de winna(a)r(es) zal bezorgd en 
bekostigd worden door het inrichtend verbond. Hij of zij die deze wisselbeker 3 jaar na mekaar wint, mag 
hem definitief behouden. 
Op de jaarlijkse prijsuitreiking ontvangt de keizer en/of keizerin nog een pin die bedoeld is om bvb op het 
gildehemd of –jas te spelden. 
 
 

Art. 106. De ploegenwedstrijd die bij deze schieting hoort, is een gewone vriendenschieting, die georganiseerd wordt 
door de inrichtende gilde. Om een vlot verloop te bewerkstelligen wordt hiervoor de rangorde gerespecteerd. 
De gilden die niet tot het verbond Beringen of het verbond Lummen behoren, zijn ook toegelaten. Deze 
zullen dan kunnen schieten volgens volgorde van inschrijving. 

 De prijzen zijn uiteraard volgens het gangbaar tarief van de vriendenwedstrijd. 
 
 
Art. 107. De schietstand moet uiterlijk op de dag van de wedstrijd vóór 9.00 u 's morgens volledig in orde zijn.  
 De kleppen dienen geplaatst te worden volgens bijlage 8 van dit reglement. 

 Er kan geoefend worden enkel op de wedstrijddag zelf vanaf 9.00 u tot 12.00 u. 
 Aan de 2 schietbomen die voorzien zijn voor de keizerschieting is vanaf ’s morgens 9.00 u goed zichtbaar 

aangeduid dat deze voorbehouden zijn voor de keizerschieting. 
 
 

Art. 108. De inrichtende gilde zorgt voor de juryleden van dienst "gedurende" de wedstrijd voor een versnapering 
(sandwich of pistolet of stukje taart. …) en drank. "Na afloop" van de wedstrijd dient er geen maaltijd of iets 
dergelijks meer voorzien te worden voor deze juryleden.   
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INTERGEWESTELIJK KAMPIOENSCHAP BERINGEN - LUMMEN 
 

(Deze reglementen zijn tot stand gekomen na een gezamenlijke vergadering van de hoofdbestuursleden van het verbond Beringen  
samen met die van het verbond Lummen dd 6 november 2008) 

 
Art. 109. Op deze wedstrijd wordt de algemene kampioen van de verbonden Beringen en Lummen betwist.  
 Al de kampioenenploegen van beide verbonden strijden tegen elkaar, aanvang stipt om  
 14.00 u (zie ook art. 111). De bijbehorende wedstrijd is een gewone vriendenwedstrijd. Elke gilde wordt 

verwacht aanwezig te zijn op de vriendenwedstrijd doch men is volledig vrij van deelname.  
 Al de kampioenenploegen worden wel verwacht aanwezig te zijn.  
 De volgorde van inrichten voor deze intergewestelijke wedstrijd is: 
   2022 O.L.V. Kapel a/d Beukenboom  2032 St. - Rochus Genenbos  
   2023 St. - Joris Brelaar   2033 St. - Franciscus Hulst    
   2024 St. - Jacobus Rekhoven  2034 St. - Jan Thiewinkel 
   2025 St. - Denijs Beringen   2035 St. - Trudo Linkhout 
   2026 St. - Willibrordus Meldert  2036 St. - Sebastiaan Schalbroek    
   
   2027 St. - Antonius Congo Bockrijck   2037 St. - Anna Mellaer  
   2028 Eendracht L.S. Gestel  2038 St. - Lambertus Laren  
   2029 St. - Hubertus Hemmen  2039 H. Sacrament Geneiken 
   2030 St. - Antonius Geenhout  2040 St. - Ludovicus Paalstraat 
   2031 St. - Jozef Winterslag   2041 O.L.V. Kapel a/d Beukenboom 
   
 Onderlinge verwisselingen mogen gebeuren, maar enkel in de respectievelijke verbonden zelf. 
 

Om een evenredigheid te bekomen naar het aantal aangesloten gilden per verbond zullen er vanaf seizoen 
2022 per 5 opeenvolgende jaren telkens 2 gilden van het verbond Beringen en 3 gilden van het verbond 
Lummen deze organisatie mogen inrichten met dien verstande dat er in het 1ste jaar telkens een gilde van 
het verbond Lummen aan de beurt komt, het 2de jaar een gilde van het verbond Beringen, 3de jaar terug een 
gilde van het verbond Lummen, 4de jaar terug een gilde van het verbond Beringen om de reeks van 5 jaren 
af te sluiten met een gilde van het verbond Lummen. In de nieuwe reeks van 5 jaar begint er terug een gilde 
van het verbond Lummen, 2de jaar terug een gilde van het verbond Beringen enz. 

 
 
Art. 110. Wedstrijdreglement:  

Enkel de kampioenenploegen van de A-, B- en eventuele C-ploeg van beide verbonden strijden tegen 
elkaar. Men begint deze wedstrijd op een klep van Ø 25 mm., met zes schutters, elk 5 kogels, totaal op 30. 
Deze zonder misser (of bij een gelijke stand) vervolgen de tweede ronde op een klep van Ø 20 mm., elke 
schutter schiet 3 kogels, totaal op 18. De derde ronde zal men naar gelang de behoefte en de 
weersomstandigheden schieten op een klep van Ø 16 mm., 3 kogels per schutter, totaal ook op 18, 
wedstrijdleider beslist. Indien er na de derde ronde nog geen winnaar gekend is, zal ook overgegaan worden 
naar een klep van Ø 12 mm., 2 kogels per schutter, totaal op 12 en zonodig Ø 10 mm., ook 2 kogels per 
schutter, totaal op 12. Ook hier wordt de beslissing van de wedstrijdleider gerespecteerd. De wedstrijd dient 
echter zeker bij zonsondergang beëindigd te zijn. 

 De ploeg die het hoogst aantal punten schiet, wint deze intergewestelijke wedstrijd en zijn de kampioenen 
 van dat schietseizoen. Zij krijgen dan nog een schietwedstrijd toegewezen op hun eigen schietstand.  
 Deze wedstrijd zal normaal gezien doorgaan op de allereerste zaterdagwedstrijd van het volgende seizoen. 
 Aandacht! De schutters van een kampioenenploeg moeten eerst hun ploegenkaveling van de 
 intergewestelijk kampioen beëindigd hebben vooraleer zij aan de bijbehorende vriendenschieting mogen 
 deelnemen. 
 
 
Art. 111. Organisatie van deze wedstrijd: 

De ploegenwedstrijd die bij deze schieting hoort, is een gewone vriendenschieting, die georganiseerd wordt 
door de inrichtende gilde. De gilden die niet tot het verbond Beringen of het verbond Lummen behoren, zijn 
hier uiteraard ook toegelaten. Deze kunnen dan schieten volgens volgorde van inschrijving. 

 Voor de kampioenenwedstrijd begint de kampioen van de A-ploeg van het inrichtend verbond stipt om  
 14.00 u, gevolgd door de andere A-ploeg, daarna de respectievelijke B- en C-ploegen.  

De beide A-ploegen moeten hun ploeg ingeschreven hebben ten laatste om 13.45 u, de beide B-ploegen ten 
laatste om 14.30 u en een eventuele C-ploeg ten laatste om 15.00 u.   

 Deze kampioenenwedstrijd heeft uiteraard voorrang op de samenlopende vriendenwedstrijd.  
Er dienen steeds ten minste 2 schietbomen ter beschikking gehouden te worden voor de bijbehorende 
vriendenwedstrijd. 
 

 



Reglement verbond Beringen                                                                update 13 – 2023          blad: 23/27  

Art. 112. Jury van deze wedstrijd: 
 Voor deze intergewestelijke kampioenenwedstrijd levert zowel het verbond Beringen als het verbond 

Lummen één jurylid af. Dit zal telkens iemand van het hoofdbestuur zijn. 
 Een ander hoofdbestuurslid van het inrichtend verbond is dan de wedstrijdleider. 
 
 
Art. 113. Prijzen:  
 De prijzen voor de bijbehorende vriendenschieting zijn à rato van een gewone vriendenschieting. 

De winnaar van de kampioenenwedstrijd ontvangt een wisseltrofee. Hierop zal een plaats voorzien zijn voor 
het aanbrengen van een plaatje met vermelding van het jaartal en de winnende ploeg.  
Het inrichtend verbond zorgt voor deze plaatjes en laat ze, in de mate van het mogelijke, telkens maken bij 
dezelfde graveur. Deze trofee wordt eigendom van de gilde die hem driemaal na elkaar op sportieve wijze 
gewonnen heeft. Aan de intergewestelijke kampioenenploeg worden er geen consumptiebonnen gegeven 
omdat de inleggelden al vrij hoog zijn voor de inrichtende gilde. 
 
 

Art. 114. Inleg van gelden: 
De inrichtende gilde zal 30,00 € toevoegen aan de prijzenpot, de beide verbonden voegen samen 30,00 € bij 
dat in evenredigheid zal verdeeld worden (zie ook laatste alinea van art. 109).  
Het verbond Beringen zal dus 12,00 € bijvoegen, het verbond Lummen voegt dan 18,00 € bij. 

 De prijzen worden als volgt verdeeld: 
   1ste prijs 20,00 € + de wisselbeker;  
   2de prijs 15,00 €;  
   3de prijs 10,00 €;  
   4de prijs   7,50 €;  
   5de prijs   5,00 €;  
   6de prijs   2,50 €.  

Indien er maar 5 ploegen aan deze wedstrijd zouden deelnemen, komt de 6de prijs bovenop de 1ste prijs,  
 deze bedraagt dan 22,50 €.  
 Indien er maar 4 ploegen zouden deelnemen, komen de twee laatste prijzen bij de 1ste en de 2de prijs;  
 1ste prijs is dan 25,00 €; 2de prijs is dan 17,50 €.  

Indien er maar 3 ploegen zouden deelnemen, komen de drie laatste prijzen respectievelijk bij de 1ste, de 2de 
en de 3de prijs; de 1ste prijs bedraagt dan 27,50 €; de 2de prijs is dan 20,00 € en de 3de prijs is dan 12,50 €. 

 
 
Art. 115.  Prijsuitreiking: 

Deze wordt voor de bijbehorende vriendenwedstrijd verzorgd door de afgevaardigde van de inrichtende 
gilde. 
De prijsuitreiking voor de kampioenenwedstrijd wordt verzorgd door een hoofdbestuurslid van het verbond 
van de inrichtende gilde.  
Om de prijzen in ontvangst te nemen, moeten er minstens drie gildeleden van de winnende gilde aanwezig 
zijn. Dit geldt enkel voor de kampioenenploeg, niet voor de winnaar van de bijbehorende vriendenwedstrijd. 
De prijzen voor de deelnemende kampioenenploegen worden onmiddellijk na hun behaalde plaats uitgereikt. 

 
 
Art. 116. Oefenen: 
 De schietstand moet uiteraard op de dag van de wedstrijd vóór 9.00 u 's morgens volledig in orde zijn. 
  De kleppen dienen geplaatst te worden volgens bijlage 8 van dit reglement. 
  Er kan geoefend worden enkel op de wedstrijddag zelf vanaf 9.00 u tot 12.00 u.  
 
 
Art. 117. Spijs & drank: 

  De inrichtende gilde zorgt voor de juryleden van dienst "gedurende" de wedstrijd voor een versnapering 
(sandwich of pistolet of stukje taart. …) en drank. "Na afloop" van de wedstrijd dient er geen maaltijd of iets 
dergelijks meer voorzien te worden voor deze juryleden. 
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Vriendenschietingen en andere wedstrijden 
(Deze reglementen zijn tot stand gekomen na een gezamenlijke vergadering van de hoofdbestuursleden van het verbond Beringen  

samen met die van het verbond Lummen dd 6 november 2008) 

Algemeen 
Art. 118. a) De vriendenschietingen kunnen enkel georganiseerd worden op een beschikbare zaterdag, rekening 

houdend met de wensen van de gilden van de verbonden Beringen en Lummen. 
b) Er kan, in samenspraak met de inrichtende gilde, op een doordeweekse dag vooruit geschoten worden 

voor een vriendenwedstrijd, zowel individueel als met de ploeg. Indien er een volledige ploeg komt 
vooruitschieten dan heeft deze geen recht op een eventuele kaveling. 

 
 
Art. 119. Elke aangesloten gilde heeft het recht om maximum één vriendenschieting in te richten waarvan de datum 

vastgelegd wordt op de jaarlijkse kalendervergadering. 
Voor speciale aangelegenheden wordt hierop een uitzondering toegestaan, zoals: opening of vernieuwing 
van het lokaal, 25-jarig bestaan (of een veelvoud hiervan), …  

 Let wel, de gewone vriendenschietingen krijgen voorrang op deze schietingen! 
De keizerschietingen en andere schietingen voor een liefdadig doel worden niet als vriendenschieting 
beoordeeld. 

 
 
Art. 120. Er moeten minstens 4 schietbomen beschikbaar zijn om een schieting te kunnen inrichten. 

De kleppen moeten geplaatst worden volgens bijlage 7 van dit reglement. 
 
 
Art. 121. Een schut(s)ter mag slechts met één gilde meeschieten op één en dezelfde wedstrijd met uitzondering  

indien er iemand van een andere gilde gevraagd wordt om hun onvolledige A-ploeg aan te vullen. 
Een gilde dient zich met minstens 3 eigen schutters aan te bieden om te kunnen deelnemen aan een 
vriendenwedstrijd. Om deze onvolledige A-ploeg te kunnen vervolledigen hebben zij zowel het recht om zelf 
2x te schieten of men kan vrij beslissen om beroep doen op schutters van een andere gilde. Aangezien een 
gilde met een onvolledige ploeg ook het normale tarief van 2,00 € dient te betalen om te mogen deelnemen, 
hebben zij ook recht op het eventuele bijbehorende prijzengeld. Opgelet! Kavelen door deze gilde is 
bijgevolg niet mogelijk en er kan uiteraard ook geen aanspraak gemaakt worden op één van de drie 
dagprijzen. Ook niet indien blijkt dat deze gilde als enige van de hele wedstrijd het hoogste resultaat 
geschoten heeft. Zij hebben dus enkel recht op een geldprijs na verdeling van de inleggelden. 
 

 
Art. 122. Als een gilde een onvolledige laatste ploeg (dus B- of C-ploeg) heeft met drie schut(s)ters MAG men deze 

aanvullen met drie andere schutters van de eigen gilde tot een volledige ploeg van zes schutters doch hier is 
men vrij in. Bij een onvolledige laatste ploeg van vier schut(s)ters, MOET men aanvullen met twee andere 
schutters van de eigen gilde tot een volledige ploeg van zes schutters.  

 In beide gevallen moet men echter aanvullen met schut(s)ters die reeds gemist hebben in één van de vorige 
ploegen. 

   
 
Art. 123. Er wordt geschoten met 6 deelnemers per ploeg, elk vijf kogels, op een klep van Ø 30 mm. 
 De inschrijving bedraagt 2,00 € per ploeg.  
 
 
Art. 124. Oefenen op een vriendenwedstrijd kan op elk moment van de dag tenminste indien dit organisatorisch 

mogelijk is en uiteraard met het respecteren van de openingsuren van de schietstand. Doorgaans alle 
schietstanden zijn open vanaf 10.00 u.  

 De inrichtende gilde begint zeker te schieten vóór 14.00 u en zorgt zelf voor de nodige markeurs.  
Een schutter die de schietstand betreedt met de intenties om te schieten, moet eerst zijn of haar naam 
noteren in het schuttersregister. Gelijklopend met dat moment heeft men recht op een stempel in zijn of haar 
schuttersboekje (= art. 90). 
Het hoofdbestuur mag adviserend optreden bij niet naleving van de algemene voorschriften. 
 
 

Art. 125. Men kan schieten volgens volgorde van inschrijving en betaling. 
De deelnemerslijsten worden genummerd. Op een bord (of een andere lijst) wordt de inschrijvingsvolgorde 
genoteerd evenals het resultaat per ploeg dat er geschoten is. 
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Art. 126. Om leegstand van schietbomen te voorkomen zal de verantwoordelijke van de inrichtende gilde de volgende 
gilde reeds verwittigen wanneer de laatste ploeg van een bezig zijnde gilde aanvangt met schieten.  

 De volgende gilde die moet aantreden, moet klaar staan en begint onmiddellijk te schieten zodra de 
schietboom die hen toegewezen is, vrijkomt. 

 
 
Art. 127. De inrichtende gilde zal, enkel voor de schietingen in de maand maart, vanaf 16.00 u een schietboom 

vrijmaken zodat men tijdig kan beginnen te kavelen. Voor al de schietingen vanaf de maand april moet er 
pas vanaf 17.30 u een schietboom vrijgehouden worden voor het kavelen. 

 
 
Art. 128. a) Indien het organisatorisch mogelijk is, mag een ploeg die het maximum van 30/30 schiet, onmiddellijk, 

tenminste vanaf het ogenblik dat de laatste schutter van deze gilde geschoten heeft, beginnen te kavelen. 
Iedere gilde die deelneemt aan de kaveling, mag (zolang het mogelijk is) blijven kavelen tot wanneer men 
mist. Na gemist te hebben in een bepaalde ronde, mag deze gilde uiteraard zijn volledige ploeg laten 
uitschieten.  

 b) Indien er in een bepaalde ronde bij het kavelen gemist werd, dan heeft men enkel het recht om blijven 
verder te kavelen als het resultaat van die ploeg van die aard is om alsnog één van de drie dagprijzen te 
behalen. 

 
 
Art. 129. Het eventuele kavelen zal gebeuren eerst met 3 kogels op een klep van Ø 25 mm., verder 2 kogels op  
 Ø 20 mm., dan 2 kogels op Ø 16 mm., 2 kogels op Ø 12 mm. en als laatste, 2 kogels op Ø 10 mm.  
 Het kavelen zal in normale omstandigheden gebeuren in deze volgorde van schieten en volgens volgorde 

van inschrijving. Bij een invallende duisternis kan, indien de wedstrijdleider van die dag zo beslist, 
overgegaan worden tot "schot per schot".  

 
 
Art. 130. Indien er meer dan één ploeg van dezelfde gilde meedoet aan de kavelingen, moet de 1ste ploeg volledig 

uitgeschoten worden vooraleer men aan de 2de ploeg kan of mag beginnen.  
 Men mag blijven kavelen tot wanneer men mist of tot op de kleinste klep (zie ook art. 128 b)).  
 Indien later blijkt dat deze ploeg in de dagprijs zou vallen dan krijgen zij deze dagprijs uitgereikt op de 

volgende vriendenschieting. Men dient dus niet meer aanwezig te zijn op de prijsuitreiking ’s avonds. 
 
 
Art. 131. Om te kavelen moet men 6 willekeurige schutters van éénzelfde gilde hebben. De schutters waarmee men 

begint te kavelen, worden wel voor de ganse kaveling en in dezelfde ploeg behouden (een schutter mag 
maar in één ploeg kavelen). Indien er zowel een A-ploeg als een B-ploeg van éénzelfde gilde het maximum 
van 30/30 hebben geschoten, dan begint eerst de A-ploeg te kavelen, dan de B-ploeg en zo verder.  
Een aangevulde ploeg mag ook deelnemen aan de kavelingen. Dit is echter enkel mogelijk indien één van 
de vorige ploegen geen maximum geschoten heeft want anders kan men nooit aan het nodige aantal 
schutters komen. Wanneer men in één ploeg stopt met kavelen, dan stoppen automatisch alle volgende 
ploegen van deze gilde. 

   
 
Art. 132. a)  Voor de vriendenschietingen gelden volgende dagprijzen: 1ste prijs: 12,50 € 

    2de prijs: 10,00 €  
          3de prijs:   7,50 € 
  De dagprijzen worden zo vlug mogelijk na de kavelingen uitgereikt. 

Indien er niet gekaveld wordt voor de 1ste, 2de of 3de prijs, dan dient die bepaalde prijs ook niet uitgereikt te 
worden en gaat deze terug naar de kas van de inrichtende gilde. 

  b) Indien op het einde van de wedstrijd blijkt dat er een bepaalde gilde na het kavelen met gelijke 
puntenstand is geëindigd samen met een andere gilde die niet meer aanwezig is, dan kan het absoluut 
niet dat er nog 1 kogel geschoten wordt door de nog aanwezige gilde om alzo de hoogst haalbare prijs 
voor hen op te strijken. Als men beslist om verder te kavelen, dan schiet heel de ploeg! Indien er niet 
wordt verder gekaveld dan worden de prijzen gedeeld. Om hier een ronde som te bekomen om te delen, 
wordt er van de inrichtende gilde verondersteld dat zij 0,50 € bijleggen. De verdeling is dan als volgt:  

  - worden de 1ste en de 2de prijs gedeeld = 12,50 € + 10,00 € + 0,50 € = 23,00 € dan krijgt elk 11,50 €,  
  - worden de 2de en de 3de prijs gedeeld = 10,00 € + 7,50 € + 0,50 € = 18,00 € dan krijgt elk 9,00 €. 

 Men dient er dus steeds voor te zorgen dat de uit te betalen prijs ofwel op een “volle euro” eindigt ofwel, 
bij nog een andere verdeling, op een “halve euro”.  

  Een prijs die eindigt op bvb …,25 cent of …,75 cent kan absoluut niet! 
 
 



Reglement verbond Beringen                                                                update 13 – 2023          blad: 26/27  

Art. 133. Voor de geldprijzen, gebaseerd op het inleggeld van 2,00 € per ploeg kan men de tabel van bijlage 2 van dit 
reglement raadplegen, gelijke punten is ook gelijke geldprijzen.  

 Op de envelop dient het volgende vermeld te worden:  
   - naam van de inrichtende gilde 
   - datum van de wedstrijd 
   - aantal deelgenomen ploegen 
   - aantal 30, 29, 28 ... die in de prijzen vallen 
   - naam van de gilde die een prijs gewonnen heeft 

- de ploeg, de punten en het bedrag van deze ploeg die in de prijzen valt 
   - het totale bedrag dat in de envelop moet zitten. 
 Let wel op: kleine bedragen van minder dan 0,50 € worden overgedragen naar een categorie hoger! 

Er dient ook een afronding gemaakt te worden naar een lager of hoger veelvoud van 10 cent; (bvb een uit te 
keren bedrag vanaf 61 t/m 64 cent, wordt 60 cent; een bedrag vanaf 65 t/m 69 cent, wordt 70 cent). 
 
 
 
 
 

Bekerwedstrijd 
 
Art. 134. Jaarlijks, op de zondag vóór 15 augustus, heeft er een bekerschieting plaats enkel voor de gilden die 

gevestigd zijn in Beringen zelf. 
 Dit zijn volgende 4 gilden en hun volgorde van inrichten is als volgt: 2021 - 2025 Paalstraat 
           2022 - 2026  Beringen 

       2023 - 2027 Brelaar 
       2024 - 2028 Geenhout 

 De vriendenwedstrijd op deze dag is eveneens toegankelijk voor die gilden die aangesloten zijn bij het 
verbond Beringen - Mijnstreek maar niet behorende tot de gemeente Lummen (dus enkel voor Hulst). 

 Wedstrijdreglementen en prijzentabel voor deze wedstrijd: zie bijlage 3. 
 
 
 
 
 

Slotbepalingen 
 

Art. 135. Iedere schut(s)ter verklaart zich akkoord met dit reglement door deelname aan 
wedstrijden aangehaald in dit reglement. 

 
 
Art. 136. Een volledige gilde of een bepaalde schut(s)ter kan door de bestuursvergadering 

worden uitgesloten bij inbreuken die niet verenigbaar zijn met de goede en ruime 
betekenis van onze schietsport. 
Deze uitsluiting kan enkel gebeuren na een grondig onderzoek en dient goedgekeurd te 
zijn met 2/3 meerderheid van stemmen van de bestuursvergadering. 
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LIJST VAN DE UPDATES 
 
 

Dit reglement werd vastgelegd tijdens de vergadering van 12 december 1999 en treedt in werking op 1 maart 2000. 
Dit reglement werd aangepast op de vergadering van 14 oktober 2007 en goedgekeurd op de vergadering van  
4 november 2007. 
Dit reglement werd in een vernieuwde versie voorgelegd op de hoofdbestuursvergadering van 6 november 2008 en 
goedgekeurd op de bestuursvergadering van 9 november 2008. 
 
Dit reglement heeft een 1ste update ondergaan en werd goedgekeurd op de bestuursvergadering van 8/11/2009. 
Dit reglement heeft een 2de update ondergaan en werd goedgekeurd op de bestuursvergadering van 14/11/2010. 
Dit reglement heeft een 3de update ondergaan en werd goedgekeurd op de bestuursvergadering van 13/11/2011. 
Dit reglement heeft een 4de update ondergaan en werd goedgekeurd op de bestuursvergadering van 4/11/2012 en 
wordt genoemd “update 4 – 2013”. 
Dit reglement heeft een 5de update ondergaan en werd goedgekeurd op de bestuursvergadering van 10/11/2013 en 
wordt genoemd “update 5 – 2014”. 
Dit reglement heeft een 6de update ondergaan en werd goedgekeurd op de bestuursvergadering van 9/11/2014 en 
wordt genoemd “update 6 – 2015”. 
Dit reglement heeft een 7de update ondergaan en werd goedgekeurd op de bestuursvergadering van 8/11/2015 en 
wordt genoemd “update 7 – 2016”. 
Dit reglement heeft een 8ste update ondergaan en werd goedgekeurd op de bestuursvergadering van 13/11/2016 en 
wordt genoemd “update 8 – 2017”. 
Dit reglement heeft een 9de update ondergaan en werd goedgekeurd op de bestuursvergadering van 12/11/2017 en 
wordt genoemd “update 9 – 2018”. 
Dit reglement heeft een 10de update ondergaan en werd goedgekeurd op de bestuursvergadering van 25/11/2018 en 
wordt genoemd “update 10 – 2019”. 
Dit reglement heeft een 11de update ondergaan en werd goedgekeurd op de bestuursvergadering van 10/11/2019 en 
wordt genoemd “update 11 – 2020”. 
Dit reglement heeft een 12de update ondergaan en werd goedgekeurd op de bestuursvergadering van 14/11/2021 en 
wordt genoemd “update 12 – 2022”. 
Dit reglement heeft een 13de update ondergaan en werd goedgekeurd op de bestuursvergadering van 20/11/2022 en 
wordt genoemd “update 13 – 2023”. 
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