
Reglement Schildschieting 
 
Art. 1:  
De schildschieting wordt jaarlijks, in beurtrol, ingericht door één van de 
verenigingen van de Kempische Bond der Kleine Kruisboogmaatschappijen 
op een datum te bepalen door het Hoofdbestuur, en onder toezicht van het 
Dagelijks Bestuur.  
 
 
Art. 2:  
Aan deze schildschieting kan door elke vereniging, aangesloten bij de 
K.B.K.K., worden deelgenomen, met zoveel zestallen als er per vereniging 
worden ingeschreven. De inschrijving van het aantal zestallen gebeurt bij 
de secretaris van de K.B.K.K. ten laatste op de datum die voorafgaandelijk 
en schriftelijk door deze laatste aan de verenigingen wordt meegedeeld.  
 
 
Art. 3: 
Om in ploegverband in aanmerking te komen voor schild of beker, moet de 
vereniging met minimum één zestal hebben deelgenomen. Bij de ploegen 
met minder dan zes deelnemende schutters komen de punten van deze 
schutters enkel in aanmerking voor de drie persoonlijke ereprijzen van deze 
schildschieting, en voor eventuele opstelling en/of prijs voor bijkomende 
klassementen buiten deze schieting. Van elke deelnemende schutter is 
vereist dat hij:  
 
• lid is van de vereniging  
• minstens aan vijf schietingen van de normale jaarcompetitie(9  
wedstrijden) van de K.B.K.K. heeft deelgenomen. 
 
 
Art. 4:  
Deze schildschieting wordt geschoten op een plaats, gelegen buiten de 
eigen schutterij van de inrichtende vereniging.  
 
 
Art. 5:  
Er worden max. 24 doelen opgesteld, waarbij de doelen die niet door de 
zestalschutters worden ingenomen, kunnen worden gebruikt door schutters 
welke zijn uitgevallen door defect (zie art. 12) of door individuele schutters.  
 
 
Art. 6:  
Per gang worden de schutters opgesteld op de vooraf door loting 
aangeduide doelen. Elke schutter doet 4 verplichte proefschoten en 12 
tellende schoten. Elke schutter die nog in aanmerking komt voor de 3 
individuele prijzen dient ook nog een kampschot te schieten. 
Er wordt geschoten volgens het reglement van de K.B.K.K. , behoudens de 
uitzonderingen hierna vermeld.  
 



Art. 7:  
Voor de 12 tellende schoten zijn er per schutter 4 blazoenen. Op elk 
blazoen worden 3 schoten gedaan.  
 
 
Art. 8:  
De schoten worden aan de doelen uitgemaakt, door 2 scheidsrechters - 
leden van het Hoofdbestuur. Bij betwisting tussen beide scheidsrechters, 
beslist de voorzitter van het controlebureel.  
 
 
Art. 9:  
Het controlebureel bestaat uit drie leden, zijnde één voorzitter en twee 
schrijvers. De schrijvers noteren onafhankelijk van elkaar de aangeduide 
geschoten punten en vergelijken deze. Na elke gang worden de geschoten 
punten van de schutters, en de tussentijdse resultaten per vereniging 
meegedeeld.  
 
 
Art. 10:  
Elke vereniging duidt een verantwoordelijke aan en deelt de naam hiervan 
mede aan de secretaris van de K.B.K.K., op hetzelfde tijdstip van de 
opgave van het aantal zestallen. Deze verantwoordelijke zal een half uur 
voor aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn op de schietstand.  
 
De verantwoordelijke zal voor aanvang van de schildschieting per zestal de 
deelnemende schutters aan het Dagelijks Bestuur meedelen (+ eventuele 
reserves).  
 
Vanaf het ogenblik dat de wedstrijd is gestart kan geen verwisseling van 
schutters van het ene naar het andere zestal meer gebeuren. Binnen het 
opgegeven zestal kan de volgorde van de schutters nog gewijzigd worden.  
 
 
Art. 11:  
De schutter zal tijdig zijn plaats innemen aan het hem toegewezen doel. 
Indien een schutter niet tijdig komt opdagen, mag deze zich niet meer 
opstellen, wanneer de andere schutters reeds hun 4de proefschot hebben 
geschoten. Alsdan kan de vereniging ook geen reserveschutter meer 
inschakelen.  
 
Een schutter die zich laattijdig meldt, heeft enkel nog recht op de 
proefschoten, waarop de andere schutters nog recht hebben.  
 
 
Art. 12:  
Wanneer een schutter een niet-onmiddellijk herstelbaar defect heeft, zal hij 
zijn baan verlaten. Hij herneemt in een volgende gang, op een reserve-doel 
(zie art. 5). De schutter herneemt 4 proefschoten en schiet zijn gang verder 
af.  
 



Art. 13:  
Aan deze schieting zijn volgende prijzen verbonden, welke door de 
Kempische Bond worden aangeschaft:  
 
• per vereniging:  
- Een schild wordt gewonnen door het zestal dat het hoogst aantal  
punten heeft vergaard.  
Bij gelijkheid van punten tussen twee of meer zestallen, wint het zestal  
waarbij het verschil tussen de hoogste en de laagste geschoten punten  
het minst bedraagt. Nadien beslist het aantal geschoten punten bij de  
afschoten van alle schutters.  
 
- Een beker wordt gewonnen door het zestal dat het hoogst aantal  
bekerpunten heeft geschoten; waarbij aan elke schutter 3, 2 of 1 punt  
wordt toegekend al naargelang de schutter meer, gelijk of minder dan  
zijn jaargemiddelde heeft geschoten verminderd met 2 punten.  
Bij gelijke stand van zestallen voor de beker wordt gekeken naar de  
     effectief geschoten punten. Nadien beslist het aantal geschoten punten  
bij de afschoten van alle schutters.  
 
Schild en beker kunnen niet door één en hetzelfde zestal gewonnen  
worden. In voorkomend geval gaat de beker naar het 2de gerangschikte  
zestal tegen het gemiddelde.  
 
• per schutter:  
- een consumptie 
- Voor de 3 beste schutters van deze schieting een beker.  
  Bij gelijke stand bepaalt het kampschot over de drie individuele prijzen.  
 
 
Art. 14: 
De inleg per vereniging bedraagt 4 euro per deelnemende schutter, te 
regelen met de schatbewaarder.  
 
 
Art. 15: 
Over gebeurlijke betwistingen van dit reglement, beslist uitsluitend het 
Hoofdbestuur.  
Over gebeurlijke betwistingen op de Schildschieting, beslist uitsluitend het 
controlebureel.  
 
 
 
Goedgekeurd op de statutaire vergadering van het Hoofdbestuur van 
20.01.2017 
 


