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Reglement 
 
Internationale ontmoeting tussen de Kring Zundert en de 
Kempische Bond der kleine Kruisboogmaatschappijen 
 
 
1. Plaats en datum. 
 
De wedstrijd zal jaarlijks worden gehouden op de vierde zondag van september op een door 
de organiserende Bond nader te bepalen plaats: in de even jaren in de Kring Zundert en in 
de oneven jaren in de Kempen.  
 
Tijdens een vooroverleg met de beide bonden zal het programma worden vastgesteld, 
waarbij uitgegaan wordt van de volgende opzet: 

12.30 uur: naar de schietbanen, opening 
13.00 uur: wapencontrole en doorgang 1 
14.00 uur: wapencontrole en doorgang 2 
15.00 uur:       wapencontrole en doorgang 3 

aansluitend prijsuitreiking. 
 
De schutters dienen zich uiterlijk 20 minuten voor de wapencontrole te melden op de 
schietstand. 
 
2. Deelname. 
 
Elke bond stelt 24 schutters op, verdeeld over 3 doorgangen elk met 8 schutters. Er worden 
3 reserveschutters per bond aangewezen. 
De beide bonden wisselen aan elkaar de lijst met de opgestelde schutters. 
 
3. Schietstand. 
 
De schietstand en tent van de K.B.K.K. worden gratis beschikbaar gesteld aan de Kring 
Zundert wanneer deze daarom vragen. Kring Zundert maakt gebruik van de mobiele 
accommodatie van de NKB. 
De organiserende bond stelt de schietstand op, waarbij aan de volgende voorwaarden dient 
te worden voldaan: 

De doelen staan vast opgesteld op een gemerkte afstand van 20 meter. 
De roos is op een hoogte tussen de 90 en 100 cm. opgesteld, gemeten vanuit het 
hart van de roos en vanuit de plaats waar de schutters zijn opgesteld. 
De doelen worden gemerkt met een nummer boven het doel en op de plaats van de 
schutter.  
De schietstand dient aan alle veiligheidseisen te voldoen voor zowel de schutters, 
jury als toeschouwers. 

De bezoekende schutters staan ter rechterzijde opgesteld. 
Elke schutter schiet volgens de reglementen van zijn bond. 
Een schot buiten de telling of een schot op een ander doel wordt aangetekend als een 4. 
 
4. Doelen en aantal schoten. 
 
Er wordt geschoten op de blazoenen van Kring Zundert (met moesje). Elke schutter schiet 
tien geldige schoten. Is de wedstrijd bij de Kempen dan gelden de Kempische richtlijnen 
zijnde, op vijf blazoenen, waarop telkens twee schoten. En daarna één kampschot op een 
apart blazoen. Is de wedstrijd in Kring Zundert dan gelden de Zundertse richtlijnen zijnde 10 
blazoenen, waarop telkens een schot. En daarna één kampschot ook op apart blazoen.  



2 
 

Op een apart blazoen worden vier proefschoten gedaan. De inslag van de pijlpunt is 
maatgevend voor de telling. 
 
5. Wapens, controle en defecten. 
 
Elke schutter schiet met de kruisboog die volgens de reglementen van zijn bond is 
toegestaan. 
 
Er zal voor aanvang van elke doorgang een wapencontrole worden gehouden. Daarnaast zal 
controle geschieden tijdens de verschieting. De controle wordt uitgevoerd door 2 personen 
(één van elke bond). Bij gebleken onregelmatigheden wordt de schutter uit de wedstrijd 
genomen en kan vervangen worden. 
 
Bij zichtbaar defect aan wapen of pijl wordt de schutter uit de wedstrijd genomen. De 
schutter wordt in de gelegenheid gesteld opnieuw vier proefschoten te doen, alvorens verder 
uit te moeten schieten, mits de tijd en het defect dit toelaten. Dit gebeurt op reservedoelen. 
Anders wordt een reserveschutter opgesteld. 
De punten die reeds geschoten zijn door de uitgevallen schutter blijven tellen voor de 
ploegenstand. Zoveel schoten als de uitgevallen schutter mist, zoveel van de eerste schoten 
van de invaller tellen ter aanvulling van het ploegenklassement. De invallende schutter mag 
tien geldige schoten doen voor zijn persoonlijk klassement. 
 
6. Uitslag bepaling. 
 
De beste 23 schutters in totaal, tellen mee voor de uitslag. De 24e schutter, met het laagst 
aantal punten, valt af. Bij een ontbrekende schutter telt een nul.  
De uitslag wordt aan de doelen vastgesteld door twee koppels scheidsrechters, die de 
gehele wedstrijd in functie blijven, waarbij geldt dat bij de Kempische schutters de Zundertse 
scheidsrechter voorop gaat en dit geschiedt omgekeerd bij de Zundertse schutters. 
De werkwijze van de scheidsrechters tijdens Kempen - Zundert is als volgt bepaald: 

a) de pijl wordt getrokken, b) de kaart wordt van de schietbak gehaald, c) 
gezamenlijk wordt de uitslag bepaald, d) de eerste scheidsrechter legt het 
uitslagplankje op de schietbak, de tweede scheidsrechter hangt het juiste 
uitslagplaatje op. 

De werkwijze van de scheidsrechters tijdens Zundert – Kempen is als volgt bepaald: 
a) de schutter trekt de pijl, b) de schutter haalt de kaart van de schietbak, c) de 

schutter legt de kaart achter zich en plaatst een nieuwe kaart op de schietbak  
d) de kaarten worden opgehaald door de baancommissarissen, e)  de 
baancommissarissen leggen de kaarten bij de jury, f) de eerste scheidsrechter 
bepaalt de uitslag, de tweede scheidsrechter controleert en geeft de uitslag door 
aan de administratie, g) de administratie vermeldt de uitslag in de laptop en via 
een beamer wordt de uitslag op een scherm geprojecteerd. De schutter kan 
eventueel onmiddellijk reageren op de uitslag. 

Indien beide scheidsrechters eenzelfde punt toekennen is de uitslag definitief. Bij verschil 
van mening beslist de wedstrijdleider van de organiserende bond, waarbij geldt dat het 
voordeel van de schutter centraal staat. 
 
Het schrijven zal geschieden door twee schrijvers, bestaande uit een Zundertse en een 
Kempische official. 
De wedstrijdleider houdt de tussenstanden bij. 
Bij gelijke stand persoonlijk zal er gekeken worden naar het moesje (het aantal is bepalend).  
Wanneer het dan nog gelijk is is het kampschot bepalend.   
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7. Trofeeën. 
 
De wisseltrofee gaat naar de bond die in totaal de meeste punten behaalt. Bij gelijke 
ploegenstand wint de bezoekende ploeg  
 
Eretekens: 
-Persoonlijk kampioen per doorgang en per bond (6 stuks) 
-Algemeen persoonlijk wedstrijdkampioen   (1 stuk) 
Deze worden aangeschaft door de organiserende bond. 
 
8. Leiding. 
 
De schietleiding op de banen wordt verzorgd door een Zundertse en een Kempische official, 
die  tevens ook oogtoezicht op de banen houden. 
 
Dit reglement zal jaarlijks op het einde van de maand augustus in een vooroverleg met beide 
bonden doorgesproken worden: in de even jaren in Zundert en in de oneven jaren in de 
Kempen. 
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslissen de wedstrijdleiders van de beide 
bonden. 
 
Dit reglement is vastgesteld door beide bonden op zaterdag 10 juni 1995 te Brasschaat.  
1e aanpassing op 31 augustus 2007 te Wuustwezel.  
2e aanpassing op 2 september 2009 te Zundert.  
3e aanpassing op 28 augustus 2012 te Zundert 
4e aanpassing op 25 augustus 2015 bij St.-Joris Wuustwezel 
 
Namens het bestuur van Kring Zundert  
Voorzitter,      secretaris, 
 
 
 
 
 
 
 
Jos Willemsen      Wil Elst 
 
 
Namens het bestuur van de Kempische Bond der kleine Kruisboogmaatschappijen   
Voorzitter,      secretaris, 
 
 
 
 
 
 
 
Jeff Koyen                  Luc Palinckx 
 


