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BIJLAGE 7: 

 

STAND VAN DE KLEPPEN OP DE VRIENDENWEDSTRIJDEN  
      ALSOOK 
STAND VAN DE KLEPPEN OP DE 1ste T/M DE 8ste VERBONDSWEDSTRIJD: 

 

 
  Stand van de kleppen in geval van 4 schietbomen met elk 3 kleppen: 
 

Boom 1 
 

25        30        16 

Boom 2 
 

20        30        16 

Boom 3 
 

12        30        10 

Boom 4 
 

25        30        20 
➔ Enkel bij de acht verbondswedstrijden wordt boom 4 expliciet vrijgehouden in de voormiddag voor het 

vooruitschieten, er mag hier dus niet op geoefend worden. Deze boom wordt in de namiddag niet gebruikt 
tenzij men een achterstand bij de ploegen heeft opgelopen maar kan wel gebruikt worden indien men 
onmiddellijk wil kavelen. 

 

  Stand van de kleppen in geval van 5 schietbomen met elk 3 kleppen: 
 

Boom 1 
 

25        30        20 

Boom 2 
 

20        30        16 

Boom 3 
 

25        30        16 

Boom 4 
 

12        30        10 

Boom 5 
 

20        25        16 
➔ Enkel bij de acht verbondswedstrijden wordt boom 4 expliciet vrijgehouden in de voormiddag voor het 

vooruitschieten, er mag hier dus niet op geoefend worden. Deze boom wordt in de namiddag niet gebruikt 
tenzij men een achterstand bij de ploegen heeft opgelopen. Boom 5 staat klaar voor het onmiddellijk kavelen. 

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

links van de grootste en de 3de 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 2de grootste 

staat links van de grootste, de 3de grootste staat rechts van de grootste en de 4de grootste staat rechts van de 3de 
grootste; (bvb 25 – 30 – 20 – 16) 

- op schietbomen met een "vijf kleppensysteem" staat de grootste klep altijd in het midden, de 2de grootste staat 
links van de grootste, de 3de grootste staat rechts van de grootste, de 4de grootste staat dan weer links van de 2de 
grootste en de 5de grootste staat dan weer rechts van de 3de grootste; (bvb 16 – 25 – 30 – 20 – 12). 

  

 

REGELGEVING + STAND VAN DE KLEPPEN OP DE LAATSTE VERBONDSWEDSTRIJD: 

 
Volgens artikel 22 b van het reglement is de laatste verbondswedstrijd voorbehouden voor 3 bepaalde schuttersgilden. 
Zij krijgen deze kampioenschapswedstrijd toegewezen volgens een vooropgestelde beurtrol: 
 - Sint-Denijs Beringen 
 - Sint-Trudo Linkhout 
 - Sint-Lambertus Laren 
Elk van deze gilden beschikt over de vereiste 5 schietbomen en elke schietboom beschikt over 3 kleppen. 
 
Op de laatste verbondswedstrijd dienen in de voormiddag alle kleppen ter beschikking te staan om te oefenen.  
Er kan geoefend worden van 9.00 u tot 11.30 u op alle schietbomen behalve op de schietboom die voorbehouden is 
om op die dag in de voormiddag vooruit te schieten. 
 
De inrichtende gilde begint te schieten om 12.30 u, de drie daarop volgende gilden beginnen om 13.00 u. 
 
Eerst worden de ploegenreeksen volledig uitgekaveld in elk van de drie reeksen. 
Pas daarna zal het individuele kampioenschap aanvangen. 
 
Teneinde een vlot verloop te bewerkstelligen op die laatste verbondswedstrijd dienen de kleppen geplaatst te worden 
volgens onderstaande tabel:  

 

Boom 1 
 

25        30        20 

Boom 2 
 

20        30        16 

Boom 3 
 

25        30        16 

Boom 4 
 

20        30        12 

Boom 5 
 

16        25        10 
 


