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Algemeenheden.  
Reglementen goedgekeurd door de statutaire vergadering gelden voor minstens 3 jaar.  
 
Reglementen worden jaarlijks geëvalueerd. Voorstellen tot wijziging moeten schriftelijk worden ingediend bij het Dagelijks Bestuur. 
Eventuele wijzigingen moeten goedgekeurd worden door minstens 2/3 van de verenigingen.  
 
De stemming op de vergadering van het hoofdbestuur gebeurt met handopsteken, behalve wanneer het gaat over personen. Dan 
gebeurt de stemming geheim.  
 
Dit reglement moet steeds aanwezig zijn op iedere bondsschieting.  
 
Dit reglement werd goedgekeurd op de eindejaarsvergadering van 5 november 2004.  
Aangepast op de statutaire vergadering van 25 januari 2013.  
Aangepast op de statutaire vergadering van …januari 2018 in Oostmalle 
 

1. Bevoegdheden van het Dagelijks Bestuur. 
1.1         Organiseert de eindejaarsvergadering in november en de statutaire vergadering in januari en stelt de dagorde op 
              (evaluatie voorbije schuttersjaar, opstellen schutterskalender, bespreken voorstellen van de verenigingen,…) en maakt  
               hiervan een verslag op.  
1.2.        Verricht alle aankopen in verband met schietingen en kampen door de bond zelf ingericht. 
1.3.        Organiseert en onderhandelt over kampen binnen en buiten onze bond. 
1.4.        Staat in voor feestelijkheden en plechtigheden i.v.m. onze bond. 
1.5.        Heeft het recht tussentijdse beslissingen te nemen in verband met het schietreglement. Deze beslissingen dienen 
            binnen de kortst mogelijke tijd aan alle maatschappijen en leden van de bond ter kennis gebracht te worden, 
 en ter bekrachtiging worden voorgelegd aan het hoofdbestuur. 
1.6.         De leden van het hoofdbestuur en het dagelijkse bestuur hebben het recht om gerechtvaardigde opmerkingen te maken 
               aan de schutters, ook tijdens het schieten, zij mogen echter de aan gang zijnde schoten niet beïnvloeden.  
1.7.        Staat in voor de samenstelling van de afdelingen voor de bondsschietingen. 
1.8.        Stelt de ploegen samen voor de kampen ingericht door onze bond, of waaraan onze bond deelneemt. 
1.9.        Stelt de wedstrijdleider en/of de neutrale scheidsrechter(s) en helpers aan de doelen aan voor schietingen en kampen  
               van onze bond. 
1.10.      Staat in voor het opmaken en versturen van de uitslagen en bepaalt de prijzentabel. 
1.11.      De adressen en de E-mail adressen, waarheen alle briefwisseling kan verstuurd worden, zullen elk jaar voor aanvang van  
              het schietseizoen meegedeeld worden aan de maatschappijen. 
1.12.      Elke maatschappij betaalt een administratieve vergoeding welke wordt vastgesteld door het Dagelijks Bestuur en dat  
              jaarlijks ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de statutaire vergadering. 
 
 

2. Aangesloten Verenigingen. 
             - Verenigde Vrienden Meer, Meerlesebaan 4, 2321 Meer 
         - St.Sebastiaan Gooreind, Kerkplein, 2990 Gooreind 
          - St.Joris Meerle vzw, Venhoefweg 6,  2322 Minderhout       
                               - De Heidevrienden, Kalmthoutse Steenweg 151, 2990 Wuustwezel 
          - St.Joris Wuustwezel, Achter d’Hoven 63, 2990 Wuustwezel 
          - St.Joris Rijkevorsel, Dorp 47, 2310 Rijkevorsel 
          - St.Joris Hoogstraten, Brouwerijstraat 2, 2320 Hoogstraten 
          - St.Joris St.Lenaarts, Kerkstraat 1a, 2960 St.-Lenaarts 
          - St.Joris Oostmalle, Hoogstraatsebaan 47, 2390 Oostmalle 
 

3. Gewone Leden - Schutters. 

3.1. Lidmaatschap 
3.1.1.    Schutters aangesloten in één der maatschappijen van onze bond, kunnen vanaf het jaar waarin zij 12 jaar worden, deelnemen 
               aan de schietingen georganiseerd door de KBKK.   
3.1.2.   De maatschappijen brengen de toetreding van een lid ter kennis van de penningmeester van de KBKK met opgave van de     
             naam, geboortedatum, volledig adres en mogelijk het  telefoonnummer van het lid. 
3.1.3.    De maatschappijen krijgen ieder jaar voor aanvang van het nieuwe schuttersseizoen de lidkaarten- schutterskaarten van  
               hun ingeschreven schutters toebedeeld. 
3.1.4.    Schutters van andere verenigingen of bonden (vb. AKV, Kring Zundert,…) kunnen eveneens lid zijn van een vereniging van              
 de KBKK. 
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3.1.4.1.  Zij kunnen deelnemen aan de Prijs Jan Vogel en de 9 bondsschietingen,… 
3.1.4.2.  Zij hebben kans op prijzengeld en ereprijzen.  
3.1.4.3.  Zij schieten in de categorie waarin zij schieten nationaal of in hun eigen bond. 
3.1.4.4.  Bij onderling betwiste wedstrijden 
              Voor AKV leden: Provinciaal Kampioenschap, selecties NUKB;  Voor leden Zundert: Kempen-Kring Zundert,  
              schieten zij voor de vereniging of bond waarbij zij het langst aangesloten zijn, tenzij ze definitief een keuze maken voor  
              een vereniging van de KBKK. 
3.1.5.    Elke schutter niet aangesloten in één der maatschappijen van onze bond, kan als “vrije schutter” in de Ere afdeling    
               deelnemen aan de bondsschietingen van de KBKK, zij komen echter  niet in aanmerking voor enige ereprijzen, enkel voor  
               geldprijzen. Een vrije schutter kan in hetzelfde jaar niet schieten voor een vereniging van de Kempische Bond.  
3.1.6.    Elk lid wordt geacht de statuten en reglementen van de bond te kennen. 
 

3.2. Ledenregister 
3.2.1.    De bondssecretaris zorgt jaarlijks voor het ledenregister van de bond. 
3.2.2.    De aangesloten maatschappijen dragen er zorg voor dat elke wijziging aan de ledenlijst  wat hun leden betreft, 
             onverwijld ter kennis van de bondssecretaris wordt gebracht. 
3.2.3.    Elke maatschappij krijgt een volledig afschrift van het bondsledenregister. 
 

3.3. Ledenbijdragen. 
 3.3.1.   De ledenbijdrage wordt vastgesteld door het dagelijkse bestuur en jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd aan de 
               statutaire vergadering en bedraagt op dit moment € 5. 
 3.3.2.   De ledenbijdrage wordt betaald via de aangesloten maatschappijen; zij betalen de globale bijdrage aan de hand van het           
               aantal aangesloten leden op de jaarlijkse ledenlijst. 
 3.3.3.   Het lidmaatschap geldt telkens voor 1 jaar, het wordt jaarlijks hernieuwd door betaling van de gestelde ledenbijdrage. 
 3.3.4.   Het lidmaatschap neemt een aanvang bij de betaling van de ledenbijdrage,ook tijdens het lopende seizoen.  
            Het eindigt op de statutaire vergadering welke het nieuwe schuttersseizoen voorafgaat. 
 3.3.5.   De maatschappijen zorgen er voor dat de lidgelden betaald zijn voor aanvang van de eerste schieting. 
 3.3.6.   Elk lid waarvoor de ledenbijdrage betaald is wordt via zijn maatschappij in het bezit gesteld van een lidkaart/schutterskaart,   
               hierop staan vermeld, nummer, naam, maatschappij en afdeling van de schutter. 
 3.3.7.   Elk lid krijgt inzage van de statuten en de reglementen van de bond via zijn maatschappij, waar de afschriften zich  
               bevinden. 
 

3.4. Opzegging en ontzetting van het Lidmaatschap. 
 3.4.1.   Wanneer een schutter voor een andere maatschappij in onze bond wenst te gaan schieten, dient de maatschappij 
            waarvoor hij wenst te schieten, een aangetekend schrijven te sturen aan de secretaris van de KBKK om de overgang te   
               regelen. 
 3.4.2.   Dit aangetekende schrijven moet in het bezit zijn van de bondssecretaris voor 1 januari van het nieuwe schuttersseizoen. 
 3.4.3    Een schutter kan in het aan de gang zijnde schietseizoen niet overgaan naar een andere vereniging van de KBKK. 

4. De schietingen 
Elke inrichtende vereniging moet op elke wedstrijd de map met de verzekeringspolis, de ongevalaangiftes, de lijst met nuttige 
adressen en tips ter beschikking hebben liggen.  
 
 

4.1. Bondsschietingen.  
 4.1.1.   De bondsschietingen worden gehouden volgens de schietkalender welke jaarlijks definitief wordt vastgelegd op  
            de statutaire vergadering. 
 4.1.2.   De uren van inschrijving voor de gewone bondsschietingen worden jaarlijks vermeld op de schutterskaarten. 
 4.1.3    Bij inschrijving krijgt de schutter de nodige blazoenen overhandigd, waarop hij zijn schieting kan doen. 
 4.1.4.    Een schutter ingeschreven juist voor het sluitingsuur, zal zo vlug mogelijk aan zijn bondsschieting beginnen.  
 4.1.5.    Bij drukte op een schieting dient men zoveel mogelijk de volgorde van inschrijving te respecteren. 
 4.1.6.    Voor de gewone bondsschieting doet men vooraf op een apart blazoen maximum 4 niet verplichte proefschoten gevolgd   
             door 12 tellende schoten,(4 blazoenen waarop telkens 3 schoten), en een niet verplicht kampschot voor de rozenprijs, op     
             een apart blazoen. Schutters van de inrichtende vereniging doen geen kampschot. 
 4.1.7.    De inrichtende vereniging staat in voor het uitmaken der blazoenen.  
 4.1.8.    Elke vereniging voorziet op zijn schieting de nodige helpers. 
 
 



5 
 

  4.1.9.     De blazoenen van de gewone bondsschieting worden door de inrichtende vereniging bijgehouden tot ten minste 14 dagen               
                na het einde van deze schieting. 
 
 
 

4.2. Inhaalschieting. 
 4.2.1.    Elke schutter krijgt de kans om 1 inhaalschieting te doen, ter vervanging van één gemiste bondschieting, na de laatste  
 bondsschieting,  
              Tevens kan een schutter die een onvolledige bondsschieting heeft gedaan (wegens bv. wapendefect) de schieting  
              afmaken, maar enkel de ontbrekende schoten. De andere schoten blijven geldig.  
 4.2.2.    De inhaalschieting telt enkel voor het persoonlijke kampioenschap van de schutter, en komt dus niet in aanmerking voor  
             geldprijs, rozenprijs of ploegklassement.  
 4.2.3.    De inhaalschieting wordt georganiseerd door de vereniging die het vorige jaar inrichter was van de schildschieting. 
 4.2.4.    De inrichtende vereniging verzorgt zelf deze wedstrijd. Zij bezorgt de inschrijvingslijst onmiddellijk na de schieting naar de    
               persoon vermeld onder punt 21.1.welke de uitslag vóór de schildschieting verstuurt naar alle verenigingen van de KBKK. 
 4.2.5.    Datum en uur van de inhaalschieting worden jaarlijks vooraf bepaald door het hoofdbestuur bij het opmaken van de  
               kalender.  
 4.2.6.    Het inleggeld van de inhaalschieting bedraagt hetzelfde als voor de gewone bondsschieting en gaat integraal naar KBKK. 
 4.2.7.    Wanneer schutters van de inrichtende vereniging van de inhaalschieting in aanmerking komen voor individuele prijzen, dan  
              is het aangewezen dat een neutrale scheidsrechter de blazoenen uitmaakt. 
 

4.3. Schildschieting. 
 4.3.1.    Van elke deelnemende schutter is vereist dat hij lid is van de vereniging, en minstens aan vijf schietingen van de normale  
              jaarcompetitie (9 wedstrijden)heeft deelgenomen. (Inhaalschieting telt mee)  
 4.3.2.    Het gemiddelde waartegen de schutters op de schildschieting moeten schieten, is het geschoten gemiddelde van al de  
             bondsschietingen van de afgelopen jaarcompetitie, (ook thuisschieting en inhaalschieting), min 2 punten. 
             De getallen na de komma worden vanaf 0,5 naar boven afgerond.   
4.3.3. Lage geschoten getallen worden voor het berekenen van het gemiddelde opgewaardeerd naar:   
             Ere: 112; A: 110; B: 108; C: 104;  
 4.3.4.    De richtlijnen aangaande de inrichting van deze schieting worden door de KBKK tijdig schriftelijk aan de inrichter  
               toebedeeld.       
 4.3.5.    Een afzonderlijk en uitgebreid reglement van de schildschieting is in het bezit van elke vereniging aangesloten bij de KBKK.       
  

4.4. Kamp tegen Kring Zundert. 
 4.4.1.    Het selectiecomité, onder leiding van een wedstrijdleider, stelt autonoom de ploeg samen op basis van geschoten punten,  
               de vorm van de laatste wedstrijden,… 
 4.4.2.    De richtlijnen aangaande de inrichting van deze kamp worden door de KBKK tijdig schriftelijk aan de inrichter  toebedeeld. 
 4.4.3.    Een afzonderlijk en uitgebreid reglement is opgesteld voor de kamp tegen Kring Zundert. 
               Wanneer een schutter door omstandigheden niet kan deelnemen aan een kamp ingericht door de bond, dan zal de  
               schutter zelf of de maatschappij in zijn plaats onmiddellijk de wedstrijdleider hiervan in kennis stellen.  
 
 

 4.5. Prijs Jan Vogel. 
  4.5.1.   St.Joris Wuustwezel richt jaarlijks deze wedstrijd in. 
  4.5.2.   Deze wedstrijd gaat door het weekend voor het begin van het bondsseizoen. 
  4.5.3.   De KBKK zorgt voor de ereprijzen, zijnde 1 gouden kruisboogpijltje per afdeling. 
  4.5.4.   Voor het overige wordt de wedstrijd geschoten conform het reglement van de bondsschieting.  
               Schutters van de inrichtende vereniging doen ook een kampschot om bij gelijkheid van punten te kunnen beslissen. 
 

5. Rozenprijs. 
  5.1.    Tijdens elke bondsschieting wordt per afdeling één rozenprijs toegekend.  
 Deze komt toe aan de schutter met het hoogste aantal rozen in de 12 tellende schoten.  
 Bij gelijkheid van aantal rozen telt het beste kampschot. 
  5.2.    Het kampschot voor de rozenprijs moet onmiddellijk na de doorgang verschoten worden. 
  5.3.    Het kampschot is niet verplicht. Men verzaakt wel aan de rozenprijs, niet aan het prijzengeld indien men het kampschot niet 
 doet. 
  5.4.    Wanneer een vereniging geen beslissing durft te nemen betreffende het  toekennen van de rozenprijs,(vb. schutters met 
 hetzelfde getal en identiek kampschot), wordt beslist conform art. 18.5 en 18.6 van onderhavig reglement. 
  5.5.   Thuisschutters doen geen kampschot daar zij niet in aanmerking komen voor de rozenprijs. 
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6. Inleggeld  
 6.1.    Het inleggeld wordt jaarlijks bepaald door het Hoofdbestuur. 
 6.2.    Het inleggeld bedraagt momenteel 4 €., en is te voldoen bij inschrijving. 
 6.3.    Van de 4 € inleggeld dient de inrichtende vereniging binnen de 14 dagen na de schieting 3,4 € ( 2,4 € voor prijzengeld 
 + 1 € voor KBKK) per deelnemende schutter door te storten naar de Penningmeester van de Kempische Bond. 
 

7. Verdeling inleggeld: 
 7.1.    De verdeling van het inleggeld geschiedt als volgt: 
          -  60%  of 2,4 euro beschikbaar voor prijzengeld. 
          -  25%  of 1 euro beschikbaar voor de KBKK. 
          -  15%  of 0,6 euro beschikbaar voor de inrichtende vereniging. 
 7.2.    Na iedere bondsschieting wordt de prijzentabel bepaald en vermeld op de uitslag.  
 7.3.    De prijzen worden berekend volgens het aantal schutters per afdeling. Per afdeling heeft 2/3 van de schutters prijs. 
               Bij een oneven aantal deelnemers wordt het resultaat naar boven afgerond.  
               Het bedrag (2,4 euro x aantal schutters) wordt verdeeld over die schutters welke recht hebben op een geldprijs.  
 7.4.    De schutters met een gelijk aantal punten en welke recht hebben op een geldprijs, bekomen dezelfde geldprijs. 
 7.5.    Bij een gelijk aantal punten wordt rekening gehouden met de punten van de afschoten voor het bepalen van de prijzen. 
 7.6.    De laatste prijs bedraagt ongeveer 2 € , de hoogste ongeveer 5 €.  
 

8. Wapen en toebehoren. 
 8.1.     Kruisboog 20 m : Alle traditioneel gebouwde horizontale balans- of kolfkruisbogen zijn toegelaten, mits inachtname van 
 volgende regels: 
 8.2.    Het is verboden een waterpas op de boog te monteren, overplakken of overschilderen wordt niet aanvaard. 
 8.3.    Slee of chariot is niet toegelaten.  
 8.4.    Maximale vizierlengte bedraagt 90 cm, gemeten van de niet gespannen pees tot de vizierkorrel. 
 8.5.    Vizier naar goeddunken: diopter, al dan niet met diafragma -  open vizier of eventueel een tunnel, doch geen optische 
 instrumenten of kruisdraad.  
 8.6.    Correctielenzen voor de ogen mogen niet op het wapen worden aangebracht, maar het  is wel toegelaten ze als brilglazen  
               te dragen. Niet corrigerende, getinte lenzen zijn wel op het wapen toegelaten. 
 8.7.    Wat de steek of mikkorrel betreft, hiervoor zijn geen normen bepaald zij mogen echter geen vergrootglas bevatten. 

     8.8.     Pijl: maximum doormeter bedraagt 15 mm; de punt moet over een lengte van minstens 30 mm conisch zijn. 
                   Het punteinde moet scherp zijn met een maximum diameter van 5 mm, en een hoek van maximum 60°.  
 

               
 

     Ø Max 5 mm 

  
Ø Max 15 mm 

   
 

Minimum 30 mm conisch 
 

 

De hoek van de voorste punt mag niet meer dan 60° zijn 
 

9. Kledij. 
 9.1.      De kledij van de schutter moet steeds een controle van de wijze van aanleggen toelaten zonder dat de schutter tijdens het 
 schieten daardoor gehinderd wordt. 
 9.2.      Een lichte langs buiten aangebrachte opvulling is toegelaten aan de schouder, waar de kolf  geplaatst wordt.  
               Deze opvulling mag hoogstens 16 cm lang zijn en 10 mm dik zijn. Iedere steunriem is verboden. 
 9.3.      Het dragen van een handschoen is toegelaten; zij mag max. 50 mm boven de pols reiken. 
 9.4.      Al wat het schieten vergemakkelijkt en dat in voorgaande voorschriften niet voorzien is en tegen de geest ervan indruist,  
               is verboden. 
 

10. Schietinstallatie. 
 10.1.    De schietstand omvat minstens 6 naast elkaar geplaatste doelen. 
 10.2.    De schietstand zal zo zijn, dat de schutters elkaar niet hinderen en geen gevaar opleveren. 
            De standplaats van de schutter wordt genummerd op de zelfde wijze als het corresponderende doel. 
               De schutters mogen niet gehinderd worden tijdens het schieten. De inrichtende vereniging is verantwoordelijk dat het  
               schieten kan geschieden in een rustige omgeving. 
               Het is ten strengste verboden achter de schutters lawaai te maken, dit geldt voor alle schietingen. 
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 10.3.    De middelpunten van de schietschijven bevinden zich op minimum 80 cm uit elkaar. 
 10.4.    De afstand tussen de doelen en de schutter bedraagt 20m van de buitenste lijn van de daartoe aangebrachte  
               onverplaatsbare plank of streep tot aan de loodlijn uit de roos. 
 10.5.    Het middelpunt van de roos zal aangebracht worden op minimum 90 cm en maximum op 100 cm. hoogte ten opzichte van  
               de standplaats van de schutter: 
 10.6.    Indien in gesloten ruimte geschoten wordt, zal de verlichting voor alle standplaatsen en gedurende de ganse wedstrijd  
               dezelfde zijn. De inrichter zal er voor zorgen dat de schutters niet door weerkaatsend of invallend licht gehinderd worden.  
 De schietstand moet zo verlicht zijn dat het mogelijk is de diopter en de korrel bij te regelen.  
 10.7.    Teneinde het de schutters mogelijk te maken hun benodigdheden te plaatsen, zullen tafels of dergelijke opgesteld worden  
               op 20 cm voor de afstandsgrens; zo mogelijk zal een stoel achter iedere schutter geplaatst worden en tevens een vrije  
               ruimte tussen schutters en toeschouwers voorzien, om het storen van de schutters te vermijden. 
 10.8.     De wanden, gemetselde, houten of andere, waartegen de doelen zijn aangebracht, moeten stevig zijn en mogen niet  
               bewegen wanneer er op geschoten wordt; zij moeten ten minste 2 meter hoog zijn. 
 10.9.    De doelblokken moeten zo geplaatst worden dat zij niet kunnen bewegen. 
 10.10.  De nodige schikkingen zullen getroffen worden, opdat een pijl die uit het doel valt niet met de harde grond in aanraking zou 
 komen. 
 10.11.  De standen opgesteld in open lucht, moeten zo voorzien zijn dat de schutters en hun bogen zo weinig mogelijk  hinder  
               ondervinden van de weeromstandigheden. 

 

11. Doelblokken en schietschijven. 
 11.1.    Er wordt geschoten op de door de KBKK erkende, officiële schietschijven met decimale indeling. De schietschijf bestaat uit  
               een wit vierkant met in het midden een roos, omgeven door 5 concentrische ringen waarvan de lijnen zo dun mogelijk zijn. 
 11.2.    Indeling van de schietschijf.  Roos: 10 punten - 43 mm doormeter (waarvan 41 mm zwart vlak met witte kern)  
            Witte zone: 9 à 6 punt; elke ring heeft een breedte van 15 mm.  Moesje ø 10 mm 
 11.3.    De doelblokken worden zodanig voorzien dat de pijl de achterzijde van de doelbak niet kan raken. Bij elk 
 schietschijfverandering dient de inslag in de plastische stof opgevuld en/of weggewerkt te worden. 
 11.4.    De plastische stof in de doelblokken moet effen of licht bolvormig zijn zodat de schietschijf het ganse oppervlak raakt. 

 

12. Houding van de schutter. 
 12.1.     Een schutter, die wegens omstandigheden gevaarlijk geacht wordt voor zichzelf en voor derden, mag niet tot de schieting  
              worden toegelaten. Dit is te beoordelen door de inrichtende vereniging 
              Het is ten strengste verboden om de pijl op de boog te leggen zolang er zich nog pijlentrekkers, pijlendragers of enige  
              andere personen in de zone tussen de schutters en de doelen bevinden.  
 12.2.    Er wordt steeds in staande houding geschoten, de schutter zal als enige steun zijn lichaam hebben en zal duidelijk vrij  
               staan van elk ander steunpunt; het Dagelijks Bestuur kan uitzonderingen voorzien voor mindervaliden; ieder geval zal   
               afzonderlijk beoordeeld worden.  
 12.3.    De schutter moet met beide voeten buiten de afstandsgrens staan,  zoals vastgesteld in punt 10.4. 
 

13. Hulp aan de schutter. 
 13.1.   Onder de 16 jaar mag men slechts schieten onder begeleiding, waarbij de verantwoordelijkheid volledig ligt bij de begeleider. 
 13.2.    Het helpen van een schutter (opspannen, schouderen, pijl opleggen) is toegelaten mits de andere schutters 
 niet gestoord worden.  
 

14. Pijlen trekken. 
 14.1.     Pijlen welke niet met een gewone draaiende handbeweging uit de doelbakken kunnen verwijderd worden moeten  
               getrokken worden met een koordje, de vlimmen moeten onbeschadigd blijven. Het is niet toegelaten om door middel van  
               een op en neer gaande of een zijdelingse beweging van de pijl, de pijl los te maken uit de doelen. 
 14.2.     De pijlinslag in het blazoen dient na elk schot te worden dichtgedrukt. Bij een pijlinslag op de lijn dient tevens de inslag in     
               de plasticine te worden dichtgedrukt. 
 14.3.     Wanneer een pijl uit het blazoen valt dan is er een geldig schot, men kan duidelijk zien waar de punt van de pijl is  
               ingeslagen. 
 14.4.     De pijlentrekkers moeten minimum de leeftijd van 16 jaar hebben. 
 14.5.     Indien pijlentrekkers en helpers zich niet beschut kunnen opstellen dienen zij steeds plaats te nemen achter de schutters.                                                                                                                             
 

15. Defect aan pijl of wapen. 
 15.1.     Bij wapendefect moet de wedstrijdleiding onmiddellijk gewaarschuwd worden door de schutter; de wedstrijdleiding zal het 
 defect vaststellen. 
 15.2.     De tot op dat ogenblik geloste schoten zijn geldig.  

     15.3.     Bij vastgesteld defect mag de reeks onderbroken worden en bekomt de schutter, na herstelling, 4 facultatieve  
                   proefschoten, en zet de schutter zijn reeks verder. Bij onherstelbare breuk mag de schutter een ander wapen nemen en  
                   uitschieten onder dezelfde voorwaarden. 
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 15.4.     Ingeval het defect zich voordoet gedurende de proefschoten, begint de schutter zijn reeks proefschoten opnieuw. 
 15.5.     Bij onzichtbaar defect, dat echter niet als defect erkend wordt, moet de reeks zonder extra proefschoten beëindigd worden; 
 het staat de schutter wel vrij van wapen te verwisselen. 
 15.6.     De schutter mag ook de inhaalschieting gebruiken om verder uit te schieten. 

 

16. Buitenschot. 
 16.1.     Een schot buiten de buitenste volledige ring van het blazoen wordt aangerekend als een (5), eveneens een schot buiten  
               het blazoen of de bak. Voor een pijl die de boog heeft verlaten nadat het schot  is afgegaan - pees uit noot -, krijgt men  
               steeds minstens  5 punten.  

 

17. Waardering van de schoten. 
 17.1.      Elk schot wordt door de pijlentrekker aangeduid met een lijn, geschreven vanuit de punt van de pijl, met daarbij de volgorde 
 van de schoten aangeduid met een nummer. 
 17.2.      De punten worden niet aan de doelen, maar aan de inschrijvingstafel toegekend. 
 17.3.      Enkel de leden van de inrichtende vereniging brengen de blazoenen terug bij de schrijver/uitmaker. 
 17.4.      Het is de schutters verboden om bij de uitmakers te gaan staan. 
 17.5.      De punt van de pijl duidt het geschoten punt aan. De plaats waar de scheurlijnen in het blazoen samenkomen, is de plaats 
 waar de punt van de pijl is ingeslagen. Wanneer de punt van een pijl juist op een lijn inslaat, wordt het voordeel aan de 
 schutter toegekend.  
 17.6.      Wanneer er een stuk uit het blazoen is waardoor de inslag van de pijl niet meer waar te nemen is, zal de uitmaker steeds 
 voordeel schutter geven. 
 17.7.      Bij twijfel aangaande de toe te kennen punten van een schot, zal de uitmaker steeds het voordeel aan de schutter geven. 
 17.8.      De juryleden aan de uitmaaktafel moeten zelf minimum 3 jaar 20 m. schutter zijn bij de KBKK,  en moeten minimum de  
               leeftijd van 16 jaar hebben.. 
 17.9.    Indien een schutter akkoord gaat met de hem toegekende punten, kan daar nadien niet meer op teruggekomen worden, de 
 blazoenen worden weggelegd en niemand krijgt deze nog ter inzage dit om verdere discussie te vermijden.  
 17.10.   De geschoten punten worden eerst op de inschrijvingslijst en dan pas op de schutterskaart ingevuld, en dit om te vermijden  
               dat vergeten wordt om ook de inschrijvingslijst in te vullen. 
 

18. Betwisting schoten. 
 18.1.     Indien de schutter niet akkoord is met de hem toegekende punten, en er bestaat betwisting, dan zal de uitmaker rond het 
 nummer van het(de) betwiste schot(en) een kringetje zetten, de blazoenen worden zonder commentaar weggelegd voor 
 nacontrole door een lid van het hoofdbestuur.  
               De schutterskaart wordt ingehouden tot na de beslissing van de scheidsrechter. 
 18.2.     Het betwiste schot wordt alleen besproken door de uitmaker en de betreffende schutter. 
      De schutter alleen heeft het recht bij de uitmaker zijn blazoenen te zien en zich al dan niet akkoord te verklaren met de  
               hem toegekende punten. 
 18.3.     Er wordt in geen enkel geval door de pijlentrekker- schutter- of uitmaker met enig voorwerp aan de blazoenen gepeuterd. 
 18.4.     Het lid van het hoofdbestuur zal enkel en alleen het(de) betwiste schot(en) uitmaken, en na uitmaak zijn naam en  
 handtekening vermelden op de achterkant van het blazoen. 
 18.5.     Elk lid van het hoofdbestuur, zolang deze niet tot dezelfde vereniging behoort als de inrichter en/of de betrokken schutter,  
               is bevoegd het(de) betwiste schot(en) uit te maken. 
 18.6.     Wanneer een blazoen is weggelegd en er komt geen lid van het hoofdbestuur meer opdagen, dan wordt het blazoen 
 overgemaakt aan de voorzitter van de KBKK. 
 

19. Indeling der afdelingen. 
 19.1.    Momenteel onderscheidt men respectievelijk de afdelingen: Ere - A - B - C  

     19.2.    De afdelingen worden ingedeeld op basis van de gemiddelden van de laatste 3 actieve jaren van de schutter,  
 (voortvloeiend gemiddelde genoemd), waarbij geen rekening gehouden wordt met het jaargemiddelde van een schutter in  
                   een jaar waarin hij minder dan 4 bondsschietingen heeft geschoten.  
 (in deze 4 schietingen mag de thuisschieting niet voorkomen). 
     19.3.   Voor de berekening van het jaargemiddelde worden per schieting niet minder dan 112 p. toegekend voor de Ere afdeling,   
                   110 p. voor de “A” afdeling,108 p. voor de “B” afdeling, en 104 p. voor de “C” afdeling. 

 19.4.    De getallen van al de bondsschietingen, behalve de thuisschieting, komen hiervoor in aanmerking. 
 19.5.    De kampioenen in de eindstand van de afdelingen A - B en C verhogen automatisch van afdeling, ongeacht hun v.v.g.  
 19.6.    Men kan slechts 1 afdeling verhogen of verlagen per jaar. 
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 19.7.    “Ere” afdeling: de 30 hoogst geklasseerde actieve schutters volgens het voortvloeiende gemiddelde, hierin begrepen de 
 kampioen welke overkomt van de “A” afdeling, zoals voorzien in punt 19.5. aangevuld met de minder actieve schutters en                   
               eventueel nieuwe schutters. 
 19.8.    “A” - afdeling: de 30 volgende geklasseerde actieve schutters volgens het voortvloeiende gemiddelde, hierin begrepen de 
 kampioen welke overkomt van de “B” afdeling, zoals voorzien in punt 19.5. aangevuld met de minder actieve schutters    
               en eventueel nieuwe schutters. 
 19.9.  “B” - afdeling: de 35 volgende geklasseerde actieve schutters volgens het voortvloeiende gemiddelde, hierin begrepen de 
 kampioen welke overkomt van de “C” afdeling, zoals voorzien in punt 19.5. aangevuld met de minder actieve schutters    
               en eventueel nieuwe schutters. 
 19.10.  “C” - afdeling: de overige actieve schutters volgens het voortvloeiende gemiddelde, aangevuld met de minder actieve  
               schutters en eventueel nieuwe schutters. 
 19.11.    Een actieve schutter, is een schutter die al een gemiddelde heeft, en een lidkaart-schutterskaart aanvraagt voor het nieuwe 
 schietseizoen. 
 19.12.    Volledig nieuwe schutters of handboogschutters welke aansluiten bij een vereniging van de KBKK starten in de “C” afdeling 
 19.13.    Schutters welke aansluiten bij een vereniging van de KBKK en al schieten in een andere discipline (vb. 6m, 61m, geweer,..) 
 schieten in de afdeling waarin zij in hun eigen discipline schieten, maar de laagste afdeling is de “B” afdeling. 
 19.15. Een schutter kan op eigen verzoek niet in een hogere of lagere categorie starten. 
 19.16  De vereniging waarbij een nieuwe schutter aansluit heeft de verantwoordelijkheid om de schutter door te geven in een 
 gepaste afdeling.   
 19.17.    Vrije schutters schieten altijd in “Ere” afdeling. 
 

20. Kampioenschappen. 
         Volgende kampioenschappen worden door de KBKK ingericht: 
       - Persoonlijk kampioenschap per afdeling. 
       - Persoonlijk kampioenschap per categorie. 
       - Kampioenschap per maatschappij. 
 - Prijs der Kempen 
 

20.1. Persoonlijke kampioenschap per afdeling. 
 20.1.1.  Er is een persoonlijk kampioenschap in de afdelingen: Ere - A - B - C. 
 20.1.2.  De kampioen van iedere afdeling ontvangt een speciale herinnering. 
 20.1.3.  De 2° en de 3° gerangschikte van iedere afdeling ontvangt een ereteken.  
 20.1.4.  Voor het kampioenschap per afdeling komt in aanmerking de schutter, die aan alle bondsschietingen heeft deelgenomen  
                en het hoogste aantal punten heeft behaald. (Inhaalschieting telt mee). 
 20.1.5.  De thuiswedstrijd telt niet mee in de puntenstand voor een kampioenschap, maar men moet deze wedstrijd wel geschoten 
 hebben om in aanmerking te komen voor een medaille of titel in zijn of haar afdeling. 
 20.1.6.  Een schutter heeft deelgenomen aan een wedstrijd indien hij één geldig schot heeft gedaan. 
 20.1.7.  Bij gelijke eindstand in het persoonlijke kampioenschap wordt nagekampt op de schildschieting. 
 20.1.8.  De kampen worden betwist over maximum 4 niet verplichte proefschoten gevolgd door  10 tellende schoten. Indien de  
               stand tussen twee of meerdere schutters dan nog gelijk is, wordt er schot per schot verder gekampt, tot er een winnaar is.  
 20.1.9.  De kampen worden gelijk begonnen en afgeschoten. 

20.2. Persoonlijk kampioenschap per categorie. 
 20.2.1.   Er is een persoonlijk kampioenschap voor de Juniors categorie. 
 20.2.2.   De kampioen van de Juniors categorie ontvangt een speciale herinnering. 
 20.2.3.   De 2° en de 3° gerangschikte van de Juniors categorie ontvangt een ereteken. 
 20.2.4.   “Juniors” - categorie: Alle schutters vanaf het jaar waarin zij 12 jaar worden, t.e.m. het  jaar waarin zij 21 jaar worden. 
 20.2.5.   De schutters uit de Juniors categorie worden volgens hun gemiddelde ingedeeld in de afdelingen 
 Ere - A - B - C, voor wat betreft de prijsschieting. 
 20.2.6.   De schutters uit de Juniors categorie kunnen zowel kampioen schieten en/of een ereteken behalen  
               in hun eigen categorie als in de afdeling waarin zij door hun gemiddelde zijn ingedeeld, zij kunnen echter maar 1(één)  
               speciale herinnering of ereteken bekomen, waarop de twee uitslagen vermeld worden.   
 
 
20.3. Kampioenschap per maatschappij. 
 20.3.1.  Voor het kampioenschap per maatschappij komen alle gewone bondsschietingen in aanmerking met uitzondering van de  
 schieting in eigen maatschappij. Het hoogste aantal punten van zes schutters per schieting ongeacht de afdeling, komen 
 hiervoor in aanmerking. De maatschappij met het hoogste aantal punten wint het kampioenschap per maatschappij. 
 20.3.2.   Bij gelijke stand wint de ploeg, die het hoogste aantal punten behaalde in een schieting.  
             Indien de eindstand dan nog gelijk is, wordt gekeken naar het tweede hoogste getal, enz.  
 



10 
 

20.4 Prijs der Kempen 
 20.4.1.  Voor de Prijs der Kempen komen de schutters in aanmerking die aan alle volgende wedstrijden heeft deelgenomen:  
 Prijs Jan Vogel 
 Provinciaal kampioenschap van de provincie Antwerpen 
 Schildschieting 
 Kamp Zundert - Kempen. 
 20.4.2.  Diegene die het hoogste aantal punten heeft behaald op deze vier wedstrijden is de winnaar van de prijs der Kempen en 
 ontvangt een speciale herinnering. In geval van gelijke punten is de laatste wedstrijd bepalend wie de winnaar is, nadien de  
               voorlaatste wedstrijd, enz.. 
 20.4.3    Elke vereniging wordt gevraagd om hun schutters te motiveren om deel te nemen aan de Prijs Jan Vogel, het provinciaal  
               Kampioenschap, de Schildschieting en de Kamp Kempen - Zundert. 
 
 
 
21. Uitslagen en briefwisseling. 
 21.1. Na iedere bondsschieting wordt de uitslag met bijhorende prijzentabel opgemaakt door een lid van het dagelijkse bestuur. 
 21.2. Elke maatschappij bezorgt onmiddellijk na zijn bondsschieting de inschrijvingslijst aan de persoon vermeld onder punt     
               21.1. welke instaat voor het opmaken van de uitslag.   
 21.3.     De uitslag wordt door het lid van het dagelijks bestuur binnen de week na de schieting op de website gezet of verstuurd  
  naar alle maatschappijen van de KBKK en de overige leden van het dagelijkse bestuur en de aangestelde  
 controleur. 
 21.4.     De inschrijvingslijst wordt door de persoon vermeld onder punt 21.1. gekopieerd en eveneens verstuurd naar de    
               aangestelde controleur. 
 21.5.     Vanaf de derde bondsschieting wordt na iedere bondsschieting een tussenklassement opgemaakt en op de website gezet  
 of verstuurd naar elke vereniging van de KBKK. 
 21.6.     Voor het opmaken van het tussenklassement wordt het gemiddelde berekend (en daarop gesorteerd) van de reeds  
 geschoten bondschietingen van het lopende seizoen zonder de thuisschieting. Indien men één schieting heeft gemist wordt 
  deze niet verrekend voor het gemiddelde. Indien men meer dan één schieting heeft gemist wordt hiervoor 0 aangerekend. 


