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REGLEMENTEN VAN INWENDIGE ORDE VAN DE K.N.B.B.W. (gesticht in
1908)

Voorwoord
Op de bestuursvergaderingen van 18.10.1997 en 30.10.2004 werd aan de heer
Armand Claeys, secretaris-verslaggever, opdracht gegeven alle wijzigingen van
statuten en reglementen, goedgekeurd sedert 1985 en 1999 op te nemen.
Dit werk werd in samenwerking met de heren leden van het bestuurscomité
verwezenlijkt en beëindigd op 05.03.2000 en 01.03.2005.
Aangepast door Theo Claus adjunct-secretaris generaal op 05/04/2007
Aangepast door W. Van der Heggen –Secretaris-Generaal op 12 01 2008.
Aangepast door Bram Uvyn – adjunct secretaris generaal op 1/12/2008 na de
algemene statutaire vergadering van 18 oktober 2008
Aangepast door Bram Uvyn – secretaris-generaal op 31/10/2009 na de
algemene statutaire vergadering van 17 oktober 2009.
Aangepast door Bram Uvyn – secretaris generaal op 31/10/2010 na de
algemene statutaire vergadering van 16/10/2010.
Aangepast door Bram Uvyn – secretaris generaal op 01/01/2012 na de
algemene statutaire vergadering van 15/10/2011.
Aangepast door Bram Uvyn – secretaris generaal op 20/10/2012 na de
algemene statutaire vergadering van 20/10/2012.
Aangepast door Bram Uvyn – secretaris generaal op 19/10/2013 na de
algemene vergadering van 19/10/2013.
Aangepast door Bram Uvyn – secretaris generaal op 18/10/2014 na de
algemene vergadering van 18/10/2014.
Aangepast door Bram Uvyn – secretaris generaal op 17/10/2015 na de
algemene vergadering van 17/10/2015.
Aangepast door Bram Uvyn – secretaris generaal op 15/10/2016 na de
algemene vergadering van 15/10/2016.
Aangepast door Bram Uvyn – secretaris generaal op 21/10/2017 na de
algemene vergadering van 21/10/2017.
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RAAD VAN BESTUUR - COMITE DE DIRECTION
Voorzitter / président (2009–2016)
Marc De Bruyne
Wilgenpark 2, 9290 Overmere
Tel: 09/367.51.96, GSM: 0479/82.34.68
Ondervoorzitter / Vice-président (1975-1986-1992-2016)
Marc Goedertier
Gontrodestraat 98, 9050 Gent
Tel.09 329 56 30, GSM : 0487/51.87.75
Jeugdvoorzitter / Président de la Jeunesse (1975-1986-1992)
Marc Goedertier
Gontrodestraat 98, 9050 Gent
Tel.09 329 56 30, GSM : 0487/51.87.75
Secretaris-generaal / secrétaire-général (2008-2009)
Bram Uvyn
Potaardeberg 75, 9820 Merelbeke
GSM: 0485 67 21 43
Secretaris-verslaggever / secrétaire-correspondent (2000-2008-2017)
Eric Van Neste
Dudzeelsesteenweg 531, 8380 Dudzele
GSM 0473 92 13 90
Schatbewaarder / Trésorier(2002-2004-2016)
Maria Van den Heuvel
Kattespoel 69, 2340 Beerse
Tel 014 61 43 37, GSM 0479 42 51 28
Secretaris – verzekeringen / Sécretaire-assurances (1986-1993-2001)
Georges Pareyn
L. Van Merrisstraat 20, 8970 Poperinge
GSM 0473 31 42 25
Ceremoniemeester / maître de cérémonie (2010-2012)
Frédéric Rimaux
Kleistraat 27, 1761 Borchtlombeek
GSM 0477 84 84 79
Secretaris Digitale Communicatie / Secrétaire communication digitale
(2017)
Dieter Gezels
Beke 119, 9950 Waarschoot
GSM 0473 82 25 75
Jeugdsecretaris / secrétaire jeunesse (2016)
Alain Vyncke
Westkappellestraat 95, 8301 Knokke-Heist
GSM 0477 30 99 67
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Deken / Doyen (1965-1983-2008)
Jos Gaytant
Devleminckstraat 48, 1500 Halle
Tel: 02 356 63 94
Hoofdafgevaardigde van de sector / Délégués Principal de secteur
1/Gilbert Meeuws (1993-2001)
Walstraat 38, 8840 Staden
Tel/Fax. 0473 75 14 65
2/Etienne Pyfferoen (2004-2005-2009)
Middelburgsesteenweg 14, 8340 Damme
Tel.050 50 18 48
3/Chris Raman (2015)
Groene Meersen 28, 9270 Kalken
GSM: 0499/62.47.97
4/Gerard Aerts (1998-1999-2001)
Bleukstraat 23,3583 Beringen (Paal)
Tel/Fax.011 42 25 80
5/Willy Collys (1997-2004-2008)
Molenstraat, 8, 1820 Perk
Tel. 015 61 29 22

–---------------------------------------------------------------------ANDERE FUNCTIES – AUTRE FONCTIONS
Uitgever “De Wipschutter” / Editeur “De Wipschutter”
Wouter De Sonville (2016)
Gedelegeerd bestuurder - Administrateur-délégué
Drukkerij De Sonville bvba
Molendreef 23, 9920 Lovendegem
Tel. 09 370 71 70 Fax. 09 372 57 71
Bondsdokter / Médecin de la Fédération(1992)
Chris Goossens
Barones Ludwina de Borrekenslaan 85, 2630 Aartselaar
Tel.03 887 25 01 Fax. 03 887 46 71
Bondsfotograaf / Photographe de la fédérations (2016)
Koen Delaere
Stationsstraat 89, 8480 Eernegem
Kalligraaf / caligraphe (2016)
Sylvain Vromant
Liefkenshoek 44, 2980 Halle-Zoersel
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REGLEMENTEN VAN INWENDIGE ORDE
De eerste statuten (nu reglementen van inwendige orde) werden van kracht op
de congresvergadering van de KNBBW op 20 oktober 1913. Op de volgende
congresvergaderingen werden de reglementen van inwendige orde en statuten
steeds aangepast aan de normen van de tijd

1/STICHTING.
Een sportvereniging is opgericht onder de benaming “Koninklijke Nationale
Bond der Belgische Wipschutters vzw”, afgekort “K.N.B.B.W. vzw” of “KNBBW
vzw”

2/MISSIE
De Koninklijke Nationale Bond der Belgische Wipschutters VZW of kort
K.N.B.B.W. VZW is een nationale federatie die via haar aangesloten clubs het
handboogschieten staande wip op recreatief en competitief niveau aanbiedt. De
K.N.B.B.W. wil het handboogschieten staande wip profileren als een eigentijdse
moderne sport zonder onze rijke tradities te verloochenen.
Hierbij richten we ons naar een zo breed mogelijk publiek waarbij we respect
hebben voor alle democratische, ideologische en filosofische strekkingen,
zonder onderscheid tussen persoon, cultuur, ras of seksuele geaardheid. De
K.N.B.B.W. ondersteunt eveneens de principes van de Panathlonverklaring
‘Ethiek in de jeugdsport’ en draagt ethisch verantwoord sporten hoog in het
vaandel.

3/DOELSTELLINGEN
De K.N.B.B.W. heeft de betrachting om volgende doelstellingen te realiseren.
Doelstelling 1. Het organiseren van competitiesport.
De K.N.B.B.W. organiseert jaarlijks verschillende kampioenschappen voor
jeugdschutters en volwassenen zowel nationaal als internationaal, en dit zowel
individueel als per ploeg.
•

Internationaal jeugdcriterium (t/m 18 jaar).

•

Kampioenschap van België voor de jeugd (t/m 18 jaar).

•

Koningsschieting van België voor de jeugd (t/m 18 jaar).

•

Nationale Keizerschieting

•

Sectorkampioenschap per ploeg

•

Individueel kampioenschap van België voor dames
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•

Individueel kampioenschap van België voor heren

•

Nationaal ploegenkampioenschap.

•

Europees kampioenschap individueel.

•

Europees kampioenschap per ploeg.

Doelstelling 2. Het organiseren van recreatiesport
Naast de competitiewedstrijden wil de K.N.B.B.W. ook recreatieve wedstrijden
of schietmogelijkheden aanbieden of promoten. Dit in samenwerking met onze
aangesloten clubs die op hun beurt beschrijfschietingen en/of wedstrijden
inrichten. De K.N.B.B.W. is hierbij medeorganisator van 13 bondsschietingen.
Doelstelling 3. Het begeleiden en informeren van onze sportclub
De K.N.B.BW. informeert haar clubs via haar website en via haar officieel
orgaan ‘Schuttersgids’ dat tweewekelijks uitgegeven wordt. Daarnaast wordt er
minimum vier maal per jaar een online nieuwsbrief gepubliceerd met nuttige
informatie voor clubs en leden. De rechtstreekse communicatie tussen de
federatie en haar clubs verloopt in eerste instantie via de
clubverantwoordelijken van de respectievelijke clubs.
Jaarlijks organiseert de K.N.B.B.W een congres waar het beleid, visie,
wijzigingen aan statuten of aan het reglement van inwendige orde en de
balansrekening voorgelegd wordt aan haar leden.
De K.N.B.B.W. wil haar clubs ook bijstaan bij de bestuurlijke en administratieve
werking waar nodig.
Doelstelling 4. Promoten van de eigen sporttak
Door middel van promotionele acties zoals initiaties, promostanden en
kennismakingsdagen wil de Koninklijke Nationale Bond der Belgische
Wipschutters de sport kenbaar maken aan het grotere publiek. Bij de
K.N.B.B.W. aangesloten maatschappijen die zelf promoacties of initiaties willen
inrichten kunnen beroep doen op zowel administratieve als logistieke steun door
de federatie.
De K.N.B.B.W. voorziet hier in een gratis ter beschikkingstelling van een
miniwip en 2 sets van 3 initiatiebogen en pijlen.
Doelstelling 5. Het organiseren van opleidingen.
De K.N.B.B.W ondersteunt de uitwerking van en promoot de cursus initiator
boogschieten die door de Vlaamse Trainersschool gegeven wordt.
Doelstelling 6. Stimuleren Fair play.
De K.N.B.B.W. wil Fair play in het boogschieten aanmoedigen en bevorderen
door het hanteren van een aantal afspraken en regels om het handboogschieten
op de staande wip voor zoveel mogelijk mensen aantrekkelijk en plezierig te
houden. Deze afspraken en regels zijn samengevat in het Reglement van
Inwendige Orde. Fair play heeft te maken met het naleven van deze geschreven
regels. Als sporters zich met elkaar gaan meten, is een minimale voorwaarde
dat er regels zijn. Deze regels maken de wedstrijd en een eerlijke strijd
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mogelijk. De sporters moeten zich willen houden aan de regels (attitude) en
zich kunnen houden aan de regels (regelkennis en vaardigheid).Fair play is in
feite een gedragscode voor de manier waarop we samen aan sport willen doen.
Doelstelling 7. Ethisch verantwoord sporten.
De K.N.B.B.W onderschrijft de Panathlonverklaring ‘Ethiek in de jeugdsport’ en
draagt ethisch verantwoord sporten hoog in het vaandel.
We verklaren dat:
1. We de positieve waarden in de jeugdsport actiever, met volgehouden
inspanning en met goede planning zullen nastreven.
2. We onze inspanningen zullen voortzetten om alle vormen van discriminatie
uit de jeugdsport te bannen.
3. We erkennen en aanvaarden het feit dat sport ook negatieve effecten kan
veroorzaken en dat er preventieve en curatieve maatregelen nodig zijn om
kinderen te beschermen.
4. We verwelkomen de steun van sponsors en de media maar we geloven dat
die steun in overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de
jeugdsport.
5. Daarom onderschrijven we formeel het Panathlon Charter over de Rechten
van het Kind in de Sport.
Alle kinderen hebben het recht:
•

Sport te beoefenen

•

Zich te vermaken en spelen

•

In een gezonde omgeving te leven

•

Waardig behandeld te worden

•

Getraind en begeleid te worden door competente mensen

•

Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd individueel
ritme en mogelijkheden

•

Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste
competitie

•

In veilige omstandigheden aan sport te doen

•

Te rusten

•

De kans te krijgen kampioen te worden of het niet te worden.

4/LIDMAATSCHAP
Alle Belgische staande wipmaatschappijen kunnen lid worden onder de volgende
voorwaarden:
a)een schriftelijke aanvraag richten aan de secretaris-generaal
b)aanvaard worden op de eerstvolgende algemene bestuursvergadering
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c)voldoen aan al de verplichtingen opgelegd door de KNBBW
d)een eenmalig aansluitingsgeld van 50 EUR, plus een minimum van 10
bondskaarten plus de jaarlijkse maatschappelijke bijdrage betalen, indien het
om een bestaande maatschappij gaat
e)een eenmalig aansluitingsgeld van 125 EUR betalen en aan dezelfde
verplichtingen voldoen als onder d), indien het om een nieuwe maatschappij
gaat
f)uitdrukkelijk vermelden waar de schietingen plaatshebben, indien de
maatschappij over geen wippen beschikt. Door lid te worden van de KNBBW
hebben al de aangesloten maatschappijen de verbintenis aangegaan, om op alle
eigen schietingen en de door de KNBBW gesponsorde schietingen op haar
terrein, de reglementen van de KNBBW toe te passen.

5/BEHEER.
a/Het algemeen bestuur (bondsbestuur)
De KNBBW is verdeeld in 5 sectoren, die ieder een afvaardiging hebben van 5
leden in het algemeen bestuur.
Voor de verkiezing van afgevaardigden mag iedere maatschappij van de
betrokken sector een kandidatuur, man of vrouw, inzenden naar de
hoofdafgevaardigde. De kandidaturen worden ondertekend door de voorzitter
en de secretaris van de maatschappij en mede ondertekend door de kandidaat
of kandidate.
De nieuwe afgevaardigden zullen pas na één proefjaar en na een gunstige
evaluatie definitief worden benoemd door de algemene vergadering. Definitief
aangestelde jeugdafgevaardigden die worden aangenomen als afgevaardigde
worden zonder proefperiode onmiddellijk en definitief aangesteld.
Na drie opeenvolgende onwettige afwezigheden, wordt de afgevaardigde of lid
van de nationale jeugdraad, ambtshalve ontslagnemend.
In iedere sector wordt onder de afgevaardigden een hoofdafgevaardigde
aangeduid, die samenwerkt met het bestuurscollege, en benoemd wordt door
de algemene vergadering.
b/ De Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur bestaat uit de nationale voorzitter, de ondervoorzitter, de
jeugdvoorzitter, de secretaris-generaal, de schatbewaarder, de secretarisverslaggever, de secretaris-verzekeringen, de deken(en) en de vijf
hoofdafgevaardigden.
De nationale voorzitter wordt voorgedragen door de Raad van Bestuur, maar
wordt benoemd door de leden van de algemene vergadering.
Hij moet bij de verkiezing twee derden van de stemmen van de aanwezige
leden van het bestuurscollege, het algemeen bestuur en de nationale jeugdraad
behalen.
De kandidaat ondervoorzitter wordt voorgedragen:
a)door het bestuurscollege, zo het om een lid gaat van dit bestuurscollege,
zonder de hoofdafgevaardigden
b)door de afgevaardigden van de sector, zo het om de hoofdafgevaardigde of
een afgevaardigde van hun sector gaat.
Beide kandidaturen worden gericht aan de nationale voorzitter. Bij de
verkiezing moet de kandidaat de helft plus één van de stemmen behalen van de
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aanwezige leden van het bestuurscollege, het algemeen bestuur en de nationale
jeugdraad. Hij wordt benoemd door de algemene vergadering.
c/Erecomité
Leden van de Raad van Bestuur, het algemeen bestuur en de nationale
jeugdraad kunnen na 10 jaar dienst, met akkoord van de algemene
vergadering, de eretitel van hun functie verkrijgen en opgenomen worden in
het erecomité. Zij hebben geen stemrecht.

6/VERGADERING.
De nationale voorzitter, in overleg met de secretaris-generaal, bepaalt de
datum en de plaats waar de vergadering van de Raad van Bestuur zal worden
gehouden, waarop alle punten worden besproken.
De Raad van Bestuur legt haar voorstellen ter goedkeuring voor aan de
algemene vergadering van het bondsbestuur, die erover beslist.

7/WERKING.
De algemene vergadering stelt de wijzigingen aan de reglementen van
inwendige orde op, legt ze ter goedkeuring voor op het eerstvolgende nationaal
congres en publiceert ze in het bondsblad. Zelfde vergadering stelt eveneens de
reglementen vast die van toepassing zijn op alle door de KNBBW ingerichte
schietingen.
De KNBBW zal jaarlijks bijzondere schietingen inrichten en begiftigen met
bijzondere prijzen, zoals Europese en nationale kampioenschappen, nationale
keizersschieting, bondsschietingen en andere.

8/HET CONGRES.
De KNBBW komt eenmaal per jaar bijeen in een congresvergadering, op een
zondag vanaf 11 maart tot 31 maart, behalve op Paaszondag, in een stad of
grote gemeente die aangenomen is op de voorgaande congresvergadering.
De congresvergadering is de jaarlijkse bijeenkomst van de aangesloten
maatschappijen, waarop het beleid van het nationaal bestuur zal worden
besproken, en ter goedkeuring voorgelegd.
De nationale voorzitter, de jeugdvoorzitter, de secretaris-generaal, de
schatbewaarder, de secretaris-verslaggever en de secretaris-verzekeringen
brengen verslag uit over de werking van het afgelopen jaar en geven een
overzicht van de vooruitzichten voor het komende jaar.
Op de congresvergadering zullen alleen punten worden besproken, die werden
aangevraagd vóór 31 december aan het secretariaat-generaal, en goedgekeurd
door het algemeen bestuur.
Alle prijzen of trofeeën worden enkel op het congres uitgereikt aan de winnaars
of een afgevaardigde van hun maatschappij.

9/BONDSSCHIETINGEN.
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Jaarlijks, op de congresvergadering, worden er 2 x 5 bondsschietingen verloot
onder de aanwezige aangesloten maatschappijen, die in regel zijn met al hun
verplichtingen ten overstaan van de KNBBW (lidmaatschap, bondskaarten, …).
Per sector zullen er 2 bondsschietingen worden verloot.
Bij de loting van de eerste reeks van 5 bondsschietingen zal er 1 bondsschieting
per sector worden verloot. Komen niet in aanmerking om in deze reeks een
bondsschieting te loten:
- De maatschappijen die in het voorgaande jaar een bondsschieting
hebben geloot.
- De maatschappijen die in het huidige jaar reeds een toegevoegde
bondsschieting organiseren.
Bij de tweede reeks van 5 bondsschietingen komen niet in aanmerking om in
deze reeks een bondsschieting te loten:
- De maatschappijen die in het huidige jaar reeds een toegevoegde
bondsschieting organiseren.
De nationale bond houdt zich het recht voor een derde bondsschieting te
verloten in bepaalde sectoren.
De bondsschietingen zijn toegelaten voor alle schutters, doch de gratis
prijsvogels geschonken door de KNBBW zijn voorbehouden aan de schutters die
in het bezit zijn van een geldige bondskaart. Indien een gratis prijsvogel
afgeschoten wordt door een schutter die niet in het bezit is van een geldige
bondskaart, dan zal deze vogel als laatste prijsvogel worden teruggeplaatst en
kan de schutter geen aanspraak maken op een geldprijs. De beurt van deze
schutter is vervallen en mag niet worden hernomen.
Bondsschietingen worden als volgt berekend (geldig voor maatschappijen met 2
wippen): per wip komen 2 hogen van 10 euro, 4 zijden van 7 euro en 4 kallen
van 5 euro, 36 vogels van 3 euro en 10 bondsprijzen op de wip. De inleg per
wip bedraagt 3,5 euro (jeugdschutters t.e.m. 14 jaar betalen de halve inleg
waarbij er per twee jeugdschutters 1 vogel per wip wordt ingevuld) en de
schieting is berekend op 60 schutters. Indien nodig zullen dubbele vogels
worden ingevuld of kan er gewerkt worden met een verlaagd beschrijf maar de
beslissing hiervan ligt bij de secretaris-generaal en de hoofdafgevaardigde van
de sector waarin de bondsschieting wordt georganiseerd.
Indien de maatschappij over meer dan 2 wippen beschikt dan geldt voor deze
wippen dezelfde verdeling en inleg uitgezonderd de 10 bondsprijzen. De
inrichtende maatschappij is vrij om op deze wippen en aandenken op de wip te
zetten.
Bij de aanvang van de bondsschieting zijn vier bondsvogels op de wip
geplaatst; twee op de bovenste lat en twee op de onderste lat. Op de bovenste
lat met twee pinnen tussen de bondsvogels, drie pinnen bij bestaan van een
moervogel, op de onderste lat vier pinnen tussen de bondsvogels, vijf pinnen bij
bestaan van een moervogel. Het systeem 2 af - 2 bij wordt hier toegepast. De
nog niet geplaatste bondsvogels zullen bij het begin der laatste ronde worden
ingevuld, eerst op de lege pinnen van de bondsvogels, daarna de overige op de
onderste lat.
Voor bondsschietingen op 1 wip geldt de volgende berekening: 2 hogen van 12
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euro, 4 zijden van 9 euro, 4 kallen van 6 euro, 48 vogels van 3 euro. Er komen
10 bondsprijzen op de onderste lat (bondsprijzen wip 1) en 10 bondsprijzen op
de bovenste lat (bondsprijzen wip 2). De inleg bedraagt 5 euro en de schieting
is berekend op 60 schutters. Boven de 60 schutters worden 4 vogels van 3 euro
ingevuld per 3 meerschutters. Het al dan niet invullen van dubbele vogels wordt
beslist door de hoofdafgevaardigde van de sector waarin de bondsschieting
doorgaat.
De bondsprijzen worden als volgt geplaatst: op de onderste lat de derde spil te
tellen vanaf de moer links en rechts en dan 2 spillen tussen, op de bovenste lat
de tweede spil te tellen vanaf de moer links en rechts en dan 1 spil tussen.
Invullen gebeurt wanneer er ofwel twee bondsvogels van de onderste lat ofwel
twee bondsvogels van de bovenste lat af zijn.
De bondsvogels zullen worden voorzien van blokjes nr 1 en schutters kunnen
maximaal 1 bondsprijs per schot hebben. Wanneer het voorvalt dat er twee
bondsprijzen tegelijk worden geschoten door dezelfde persoon dan wordt de
tweede onmiddellijk terug op de wip geplaatst. Meerdere bondsprijzen per
schieting is daarentegen wel toegelaten zolang deze in verschillende beurten
worden geschoten. Deze regel wordt ingevoerd om de bondsprijzen te verdelen
onder zoveel mogelijk deelnemers.
Schutters die een geldige Belgische bondskaart hebben maar een andere
nationaliteit hebben dan de Belgische komen in aanmerking om één of
meerdere bondsprijzen te schieten volgens de hierboven beschreven
voorwaarden.
Iedere maatschappij mag zich slechts eenmaal laten inschrijven en alle
schutters zijn verplicht te schieten onder de benaming van de maatschappij
waarvan zij een geldige bondskaart bezitten.
De inrichtende maatschappij mag haar schutters inschrijven in twee pelotons,
echter onder de naam van de maatschappij met vermelding 1 of 2.
Het is niet toegelaten bondsschietingen in te richten op zaterdag, zondag en
wettelijke feestdagen.
De hoofdafgevaardigde van de betrokken sector heeft de algemene leiding van
de bondsschieting.
De KNBBW heeft het recht af te wijken van bovengestelde richtlijnen indien
daar de noodzaak zou toe zijn. Het is de hoofdafgevaardigde van de sector
waarin de schieting plaats vindt die in samenspraak met de secretaris generaal
hierover een beslissing zal nemen. Bovendien zal de KNBBW er op toe zien dat
de reglementen aangaande trekkracht van bogen op deze en andere officiële
schietingen worden gevolgd.
Er mag een tombola ingericht worden ten voordele van de inrichtende
maatschappij, mits toelating van de overheid.
Wanneer in de loop van het seizoen blijkt dat een maatschappij die een
bondsschieting heeft geloot niet in de mogelijkheid is om deze op zijn eigen
terrein in te richten dan dient de volgende werkwijze gehanteerd te worden: in
eerste instantie dient de hoofdafgevaardigde van de sector op de hoogte
gesteld te worden die op zijn beurt de secretaris generaal op de hoogte brengt.
Als een maatschappij geen wippen heeft maar doorheen het jaar samenwerkt
met een andere maatschappij om daar hun schietingen te geven, dan staat van
in het begin vast dat de schieting daar doorgaat. Heeft men wel wippen maar
kan men door omstandigheden niet op de eigen stand schieten, dan dient de
KNBBW schriftelijk te worden verwittigd en dient een voorstel gedaan te worden
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waar men de bondsschieting wel wil en kan inrichten. Dit dient dan
geofficialiseerd te worden via de wipschutter zodat geen discussies kunnen
ontstaan. De maatschappij heeft dan wel de mogelijkheid om zelf te kiezen
waar ze hun bondsschieting inrichten.

10/KEIZERSSCHIETING.
Jaarlijks, op de zondag vóór Pinksteren, zal er een keizersschieting
plaatshebben, ingericht door de maatschappij, waarvan de koning van het
vorige jaar de keizerstitel heeft bemachtigd. Als deze maatschappij de
keizerschieting niet kan/wil inrichten dan kunnen alle clubs uit de sector waaruit
de keizer afkomstig is én hun koning afvaardigden naar de keizerschieting, hun
kandidatuur stellen zonder enige voorwaarde. Uit deze kandidaturen zal via
loting de organisatie van de keizerschieting worden toegewezen.
De keizerschieting is voorbehouden aan de schutters van Belgische nationaliteit,
die dienstdoende koning zijn van hun maatschappij. De maatschappij moet wel
in regel zijn met al haar verplichtingen tegenover de KNBBW, en de kandidaat
zelf moet in het bezit zijn van een geldige bondskaart van de club waarvan hij
als koning naar de keizerschieting gaat.
Mocht de dienstdoende koning belet zijn, dan mag hij worden vervangen door
zijn onmiddellijke voorganger. De vervanging van de dienstdoende koning kan
enkel bij ziekte of overmacht en NIET wanneer de dienstdoende koning op reis
is of een toegevoegd lid is van de maatschappij.
De deelnemers moeten zich aanbieden bij de inschrijvingstafel met een
certificaat (Din A4-formaat) ondertekend door de voorzitter en de secretaris van
de maatschappij, alsook door de deelnemende koning. Dergelijk formulier wordt
naar iedere zaakgelastigde gestuurd. De identiteitskaart en de geldige
bondskaart moeten eveneens worden voorgelegd. De inschrijving zal
aanvangen om 9.30 uur en onherroepelijk sluiten om 11.00 uur.
Hij die eenmaal als keizer van de KNBBW werd uitgeroepen, mag later enkel
nog deelnemen als hij dienstdoende koning is van zijn maatschappij. De
uittredende keizer mag evenwel zijn titel verdedigen, maar moet op deze
keizersschieting als eerste schieten.
Elke deelnemer moet zich voorzien van drie pijlen en ze alle drie gebruiken.
Alle deelnemende koningen moeten eerst schieten op de wip van de
keizersschieting en bij niet afschieten van deze blok mogen zij pas deelnemen
aan de andere blokschieting.
De schutter die de vogel het vaakst afschiet, wordt tot Keizer van de KNBBW
uitgeroepen.
Als de vogel door een schutter geraakt is, zal hij terug worden vastgezet op zijn
spil na het beëindigen van de drie schoten. Tijdens de herkamping (afkamping)
zal een losgeschoten vogel niet worden vastgezet, tot hij wordt afgeschoten.
Bij herkamping (afkamping) zal iedere afkamper deelnemen aan de loting om
de volgorde van schieten te bepalen. De herkamping gaat ronde per ronde. Bij
een tweede herkamping wordt niet meer geloot.
De afkampers die éénmaal of meer de blok schieten en geen winnaar zijn en die
niet aanwezig zijn op de huldiging kunnen geen herinnering ontvangen.
De deelname aan de keizersschieting is kosteloos. Iedere deelnemer moet de
inleg van de toegevoegde bondsschieting in de namiddag voor twee wippen
betalen en hij kan niet vervangen worden. Is een schutter verhinderd voor de
namiddagschieting dan mag deze niet worden vervangen door iemand anders.
De namiddagschieting zal een bondsschieting zijn zoals beschreven onder punt
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8/ maar met dienverstande dat er met 36 vogels van 6 euro wordt gestart i.p.v.
36 vogels van 3 euro. De schieting is dan berekend op 96 schutters.
Er mag een tombola ingericht worden ten voordele van de inrichtende
maatschappij, mits toelating van de overheid.

11/HET NATIONAAL KAMPIOENSCHAP VOOR DE
EEUWIGDURENDE SCHAAL KONING ALBERT I.
a)Algemeenheden
Jaarlijks zal er tussen de in regel zijnde maatschappijen een wedstrijd worden
ingericht met pelotons van 5 schutters. Het aantal deelnemende pelotons per
maatschappij is onbeperkt.
Elke schutter kan echter, per jaar, maar eenmaal deelnemen aan dit
kampioenschap, met de maatschappij waarvan hij een geldige bondskaart bezit.
Het kampioenschap wordt betwist per sector. De overwinnaars van elke sector
zullen de inrichters zijn van dit kampioenschap het volgende jaar.
Mocht een winnende maatschappij de inrichting niet aanvaarden, dan zal ze
worden toevertrouwd aan de 2de gerangschikte en zo verder.
Dit kampioenschap zal in iedere sector ingericht worden vanaf 15 april en zal
eindigen uiterlijk op 15 augustus. De finale tussen de 5 sectoroverwinnaars en
de 5 ploegen die zich via de sectorafkamping met de dagwinnaars wisten te
plaatsen heeft plaats op het terrein van de maatschappij die het vorige jaar
eindoverwinnaar werd, en wel op de 3de zondag van september.
b.Deelnemingsvoorwaarden
Een inschrijvingsformulier zal door het secretariaat-generaal worden
toegestuurd aan elke aangesloten maatschappij die in regel is met haar
verplichtingen tegenover de KNBBW.
Dit inschrijvingsformulier moet uiterlijk tegen 1 april ondertekend worden
teruggestuurd naar de hoofdafgevaardigde van de sector.
Bovendien moet het deelnamegeld voor de namiddagschieting ook tegen
uiterlijk 1 april worden gestort op de rekening van de hoofdafgevaardigde. Geen
enkele inschrijving zal geldig zijn zonder betaling.
Na 1 april zal geen enkele inschrijving nog worden aanvaard, en zal een
ingeschreven maatschappij ook geen pelotons meer kunnen bijvoegen.
Eens de inschrijving gesloten, wordt de kalender opgesteld, zoveel mogelijk
rekeninghoudend met de dag en het uur door de maatschappij gekozen. De
toekenning van de schiftingsdag valt onder de bevoegdheid van de
hoofdafgevaardigde van de sector. Een sectorvergadering kan leiden tot een
onderling akkoord van de maatschappijen doch bij onenigheid zal de
hoofdafgevaardigde de eindbeslissing hierover nemen bij de samenstelling van
de kalender. De kalender wordt als dusdanig samengesteld dat het aantal
deelnemende ploegen per schiftingsdag ongeveer evenredig is verdeeld,
uitzonderingen op deze regel zijn natuurlijk wel mogelijk.
Iedere maatschappij moet met alle ploegen op dezelfde dag schieten teneinde
de afkamping eerlijk te laten verlopen en elke maatschappij op die manier
slechts 1 kans heeft op een dagwinnaar, uitgezonderd bij gelijkheid van punten.
De inrichtende maatschappij is verplicht om met al haar pelotons op de eerste
dag van het kampioenschap te schieten
De definitieve kalender zal aan elke ingeschreven maatschappij worden
toegestuurd.
Pelotons die verzuimen op de vastgestelde dag aanwezig te zijn, verliezen alle
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rechten op deelname, hun inschrijvingsgelden worden bovendien verbeurd
verklaard, maar ze kunnen hiervoor niet worden beboet.
Mocht het gebeuren dat één of meer pelotons om bepaalde redenen
(heirkracht!) verhinderd zijn zich aan te bieden, dan zullen zij de
verantwoordelijke
hoofdafgevaardigde
alsook
de
secretaris-generaal
onmiddellijk daarvan verwittigen. Indien de reden van afwezigheid door het
bestuur aangenomen wordt, zal hen een andere dag worden aangeduid,
evenwel zonder verdere verdaging. Is dit het geval dan kunnen zij enkel nog
voor de titel sectorkampioen en de prijzen voor de plaatsen 2 en 3 schieten.
Worden zij dan sectorkampioen dan vervalt ook de dagwinnaar van dezelfde
maatschappij.
Er zal van elke deelnemende schutter een geldige bondskaart geëist worden.
Een schutter die niet in het bezit is van een geldige bondskaart zal niet worden
toegelaten.
De kamping zal beëindigd zijn vóór de aanvang van de publieke schieting in de
namiddag. Iedere kamping moet worden gevolgd door een publieke
namiddagschieting, verplichte modelschieting van de KNBBW.
Alle
deelnemers
aan
het
kampioenschap
zijn
verplicht
vóór
de
namiddagschieting de inleg te betalen voor 2 wippen. Beschikt de inrichtende
maatschappij over meer dan 2 wippen, dan is de deelname vrij voor de andere
wippen, maar op elke wip moet de modelschieting van de KNBBW worden
gegeven. Indien de totale daginleg belastbaar zou zijn door de Belgische
Staat, moeten de verschuldigde belastingen worden gedragen door de
inrichtende maatschappij, zodanig dat de KNBBW hiervoor nooit in gebreke kan
worden gesteld. De taksen kunnen door de maatschappij worden doorgerekend
aan de deelnemers.
De inleg voor deze namiddagschieting moet samen met het pijlrapersgeld van
de voormiddag (0,25 EURO per schutter) plus de kostprijs van de geschoten
kampvogels (0,35 EURO) worden betaald aan de inrichtende maatschappij
onmiddellijk na de kamping. Indien een schutter onmogelijk kan deelnemen aan
de namiddagschieting, kan hij zich laten vervangen door een ander lid van
zijn maatschappij (zie bondskaart) die dezelfde dag niet aan de kamping heeft
deelgenomen.
De samenstelling van de deelnemende ploegen is beperkt volgens de volgende
maatregel: onder de 5 schutters van de ploeg mag maximaal 1 schutter zijn die
een andere nationaliteit heeft dan de Belgische. Deze niet-Belg kan wel
aanspraak maken op een persoonlijke prijs én op deelname aan het individuele
VLAS-kampioenschap maar moet hierbij wel zijn woonplaats in België hebben
en enkel in het bezit zijn van een Belgische bondskaart.
In toepassing van de beslissing van de Algemene Vergadering dd 16/10/2010
kunnen schutters die een bondskaart hebben in verschillende landen enkel
deelnemen aan het nationaal kampioenschap in het land waarvan ze de
nationaliteit hebben. Heeft men geen van de nationaliteiten of heeft men een
dubbele nationaliteit van de landen waar men een bondskaart heeft dan mag
men kiezen in welk land men deelneemt aan het nationaal kampioenschap maar
deze keuze is wel onomkeerbaar (men kan niet jaarlijks wisselen).
Niet-Belgen met enkel een Belgische bondskaart kunnen uiteraard wel
deelnemen onder de voorwaarden zoals hierboven beschreven.
De bondsafgevaardigde van dienst heeft volmacht tijdens het kampioenschap.
c.Reglementen
§1)Elk peloton vormt een eenheid en zal op zichzelf kampen. De 5 schutters
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zullen beurtelings, volgens rang van inschrijving, 10 schoten schieten, dit is
samen 50 schoten per peloton.
De wip zal voor elk peloton voorzien zijn van 5 hoogvogels, en 3 latten kleine
vogels, van gelijkaardige grootte en op één schot geplaatst.
De vogels moeten voorzien zijn van een kleine pluim en worden door de
KNBBW zelf geleverd om grootte en model uniform te houden voor alle
sectoren.
§2/De waarde van de vogels is vastgesteld als volgt:
hoge 4 punten, zijde 3 punten, kal 2 punten, kleine vogel 1 punt.
§3/Alle vogels vallende met één schot zijn geldig voor de aangeduide waarde,
behalve bij het breken van de wip. Bij het breken van de wip zal verder worden
geschoten op de andere wip.
Indien de inrichtende maatschappij slechts over één wip beschikt en indien de
breuk niet onmiddellijk kan worden hersteld, zal deze schieting worden
verschoven naar een latere datum. Indien dit het geval is zullen alle ploegen
van deze schiftingsdag moeten herschieten. In onderling overleg met hen zal
naar een geschikte datum worden gezocht.
§4/De deelnemers mogen geen proefschoten doen.
§5/Twee schutters mogen samen schieten. De geschoten punten tellen voor het
pelotonresultaat. Geen enkele van die twee schutters kan echter in aanmerking
komen voor een persoonlijke prijs.
§6/Een onvolledig peloton kan geldig schieten voor het algemeen klassement.
Geen enkele schutter van dit onvolledig peloton komt echter in aanmerking
voor een persoonlijke prijs.
§7/Een schutter, die aankomt als zijn peloton reeds meer dan één ronde
geschoten heeft, mag nog meeschieten in de aan gang zijnde ronde. Geen
enkele schutter van het peloton kan echter aanspraak maken op een
persoonlijke prijs.
§8/ Per sector worden 3 prijzen uitgereikt aan de ploegen die over alle
afkampingsdagen in volgorde de meeste punten schieten en dit ongeacht of ze
dagwinnaar zijn of niet. Bij gelijkheid van punten wordt de 1e zondag van
september gekampt volgens de onder punt 10 C § 10 en punt 10/e vastgelegde
voorwaarden.
§9/ Per sector zullen twee ploegen deelnemen aan het Belgisch
Kampioenschap:
A) De eerste deelnemer is de ploeg die over alle schiftingsdagen de meeste
punten heeft geschoten. Hebben meerdere ploegen een gelijk aantal
punten dan wordt er op de 1e zondag van september gekampt voor de
titel van sectorkampioen en deelname aan het Belgisch Kampioenschap.
De maatschappij van de ploeg die de titel sectorkampioen behaalt, mag
ook de afkamping van het sectorkampioenschap het volgende jaar
inrichten.
B) De tweede deelnemer wordt bepaald door het systeem van dagwinnaars:
elke afkampingsdag zal de ploeg die deze dag de meeste punten schiet,
automatisch naar de sectorafkamping gaan die doorgaat de 1e zondag
van september. Deze dagwinnaars kampen dan tegen elkaar voor een
tweede plaats in het Belgisch Kampioenschap. De ploeg die als
dagwinnaar echter de meeste punten schiet over alle afkampingsdagen
zal automatisch sectorkampioen zijn en moet dus niet meer meekampen
met de andere dagwinnaars. Deze sectorkampioen zal in de afkamping
tussen de dagwinnaars ook niet vervangen worden door de ploeg die op
deze afkampingsdag het tweede meeste punten schoot (ook niet
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wanneer er een gelijkheid aan punten is zoals besproken in punt A  zie
ook hieronder punt C §1)
C) Uitzonderlijke situaties:
§1 Schieten meerdere ploegen op een afkampingsdag een gelijk
aantal punten die de dagwinnaar als gevolg hebben, dan gaan alle
ploegen ook naar de sectorfinale als dagwinnaar ongeacht het
aantal. Er kunnen dus ook meerdere ploegen van dezelfde
maatschappij in de sectorfinale zitten.
Is het zo dat op deze dag dan ook het meeste punten wordt
geschoten van alle afkampingsdagen dan kampen al deze ploegen
voor de titel van sectorkampioen de 1e zondag van september.
§2 Als er over verschillende afkampingsdagen toch meerdere ploegen
zijn die een gelijk aantal punten schieten en dit aantal geeft recht
op de titel sectorkampioen, dan kampen die ook voor de titel
sectorkampioen op de 1e zondag van september. De winnaar wordt
sectorkampioen maar de verliezers worden dan dagwinnaar van
hun afkampingsdag waardoor ze wel nog kunnen deelnemen aan
de afkamping tussen de dagwinnaars en zo nog aanspraak maken
op deelname aan het Belgisch Kampioenschap. Indien deze situatie
zich voordoet in een sector zullen de ploegen die zich in deze
situatie bevinden slechts 1 maal 10 ronden mogen schieten. Zij
loten mee met alle andere dagwinnaars en schieten dus tegelijk
voor de titel van sectorkampioen én voor een eventuele tweede
plaats in de finale van het Belgische Kampioenschap (de twee
ploegen schieten dus onderling voor de eerste plaats binnen de
sector ongeacht het aantal punten die de andere dagwinnaars
schieten én ze schieten tegelijkertijd ook tegen de andere
dagwinnaars indien zou blijken dat ze in hun onderlinge strijd
zouden verliezen maar dus nog in aanmerking komen voor de
tweede plaats op het Belgisch Kampioenschap).
§3 Wanneer een ploeg op een andere dag moet schieten dan voorzien
wegens heirkracht dan kunnen zij enkel dagwinnaar worden van de
dag waarop ze effectief schieten en dit dan nog op voorwaarde dat
een andere ploeg van hun maatschappij geen dagwinnaar is op de
dag waarop ze oorspronkelijk zouden schieten. Is dit het geval dan
kunnen zij enkel nog voor de titel sectorkampioen en de prijzen
voor de plaatsen 2 en 3 schieten. Worden zij dan sectorkampioen
dan vervalt ook de dagwinnaar van dezelfde maatschappij.
§10/De sectorfinale vindt plaats op de 1e zondag van september om 9u00
(indien nodig kan het beginuur vervroegd worden, dit is de bevoegdheid van de
hoofdafgevaardigde van de betreffende sector). Hieraan mogen alle ploegen
deelnemen die voldoen aan de voorwaarden zoals onder punt 8/ en 9/
opgesomd.
Indien er gekampt wordt voor zowel de sectorkampioen, als voor de plaatsen 2
en 3, als door de dagwinnaars voor een tweede plaats op het Belgisch
Kampioenschap dan zal elke ploeg slechts recht hebben op 1 maal 10 ronden
naar een volle wip. Het resultaat van deze 10 ronden geldt voor elke mogelijk
afkamping die ze zullen moeten schieten.
De afkamping gebeurt volgens de in punt 10 d1 vastgelegde voorwaarden. De
volgorde van schieten zal worden geloot onder de bevoegdheid van de
hoofdafgevaardigde.
§11/Verder zijn alle gewone reglementen van de KNBBW van toepassing.
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§12/Elke onregelmatigheid of bedrog vastgesteld ten laste van een schutter of
een peloton zal, na nauwkeurig onderzoek, de uitsluiting tot gevolg hebben,
met verbeurdverklaring van het inschrijvingsgeld en de eventueel behaalde
prijzen. In geval van herhaling wordt de maatschappij geschrapt uit de lijst der
aangesloten maatschappijen.
§13/Op een kampioenschapsdag zien de beschrijven in de namiddag er uit als
volgt:
 op 2 of meer wippen staan per wip: 2 hogen van 10 euro, 4 zijden van 7
euro, 4 kallen van 5 euro, 36 vogels van 3 euro, 10 vogels van 3 euro gratis op
wip 1 en 2 geschonken door de KNBBW. Inleg per wip bedraagt 3,5 euro
(jeugdschutters t.e.m. 14 jaar betalen de halve inleg waarbij er per twee
jeugdschutters 1 vogel per wip wordt ingevuld). De schieting is berekend op 56
schutters. Per meerschutter wordt per wip 1 vogel van 3 euro ingevuld.
 op 1 wip: 2 hogen van 10 euro, 4 zijden van 7 euro, 4 kallen van 4 euro, 45
vogels van 3 euro. De inleg bedraagt 5 euro (jeugdschutters betalen de
volledige inleg). De schieting is berekend op 50 schutters. Per 2 meerschutters
worden 3 vogels van 3 euro ingevuld.
Er mag een tombola ingericht worden ten voordele van de inrichtende
maatschappij, mits toelating van de overheid.
d. Prijzen
d1-Sectorprijzen
De 5 schutters behorend tot het 1ste, 2de en 3de gerangschikte peloton zullen
volgens de door hen behaalde plaats een mooie en waardevolle prijs
ontvangen. De plaatsen worden verdeeld volgens de onder punt 10 c §8/
vastgelegde voorwaarden.
De afkamping gebeurd over 10 ronden. Indien er een nieuwe herkamping nodig
zou zijn, gaat deze over 5 ronden, maar er wordt niet opnieuw geloot voor de
schietbeurt. De pelotons die moeten kampen, zijn verplicht stipt aanwezig te
zijn, zoniet nemen ze geen deel aan de loting en verliezen ze het recht op
kampen.
De maatschappij waartoe de winnaars behoren ontvangt een erediploma.
d2-Persoonlijke prijzen.
Persoonlijke prijzen worden toegekend aan de deelnemers die persoonlijk het
hoogst aantal punten hebben geschoten (hoge + kleine samengevoegd) en die
niet behoren tot een peloton dat een sectorprijs heeft. Het jaarlijks totaal
persoonlijke prijzen wordt bepaald door de secretaris generaal en aan iedere
sector toegewezen in verhouding tot de ingeschreven pelotons.
Elke persoonlijke prijs bestaat uit een mooie en waardevolle herinnering met
het bondswapen.
Een eventuele kamping voor persoonlijke prijzen heeft ook plaats op het terrein
van de inrichtende maatschappij op de 1ste zondag van september, met om
10.00 uur de loting voor de schietbeurt. Deze afkamping gebeurt individueel in
5 schoten naar een volle wip waarbij men maximaal 1 punt per schot behalen.
Daarna afvalling ronde per ronde met 1 vogel af deze onmiddellijk terug op de
wip te plaatsen.
Een schutter die aan deze kamping voor persoonlijke prijzen moet deelnemen,
kan zich in geen geval laten vervangen. Hij moet bovendien stipt op het
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aangeduide uur aanwezig zijn, zoniet neemt hij geen deel aan de beurtloting en
verliest hij het recht op kampen.
Schutters die een Belgische bondskaart hebben maar geen Belgische
nationaliteit hebben én meeschieten met een geldig ingeschreven ploeg maken
wel kans op een persoonlijke prijs en komen in aanmerking voor een plaats in
het individuele kampioenschap maar moeten hierbij wel in België hun
woonplaats hebben en enkel in het bezit zijn van een Belgische bondskaart.
e.Finale
De finale tussen de 5 sectoroverwinnaars, aangevuld met de winnaars van de
sectorfinales tussen de dagwinnaars, heeft plaats op het terrein van de
maatschappij die het vorige jaar eindwinnaar werd, en dit op de 3de zondag
van september om 09.00 uur.
Deze kamping gebeurt onder dezelfde voorwaarden als de eventuele
herkamping voor de sectorprijzen: Elke ploeg schiet 10 ronden naar een volle
wip (4, 3, 2 en 1 punt, alles wat valt telt). Bij eventuele gelijkheid van punten
wordt enkel gekampt voor de eerste plaats en dit steeds over 5 ronden zolang
het puntentotaal gelijk blijft.
Bij gelijkheid van punten voor de tweede en derde plaats wordt eerst gekeken
naar het meest geschoten punten in de hoogvogels (de ploeg met de meeste
punten in de hoogvogels primeert) en indien dit ook gelijk is dan primeert de
ploeg die in het minst aantal schoten zijn puntentotaal heeft behaald.
Indien vóór de finale een schutter moet worden vervangen, als gevolg van
sterfgeval of ziekte (doktersattest!) moet de hoofdafgevaardigde van zijn
sector, minstens 5 dagen vóór de finale (of zo snel mogelijk wanneer het
binnen de 5 dagen voor de afkamping voorvalt), daarvan verwittigd worden.
Die verwittigt op zijn beurt de secretaris-generaal. Er zal worden geloot tussen
alle schutters van de maatschappij die deelgenomen hebben aan het
kampioenschap, ook al hebben ze een persoonlijke prijs geschoten.
De overwinnaars ontvangen, naast hun sectorprijs, ook nog een medaille van
de KNBBW.
De maatschappij waartoe de eindwinnaars behoren ontvangt een erediploma.
De eeuwigdurende schaal Koning Albert I zal gedurende één jaar op het
gemeentehuis
worden
tentoongesteld.
De
maatschappij
van
de
eindoverwinnaars
en
het
gemeentebestuur
dragen
de
volle
verantwoordelijkheid voor deze unieke en waardevolle kunstschat. De
verzekeringswaarde wordt bepaald op 50.000 EURO.
Na de finale worden de kampioenen gehuldigd in het bijzijn van een
afvaardiging van het gemeentebestuur.
In de namiddag zal een bondsschieting plaatshebben, die zal aanvangen om
14.00 uur en eindigen om 19.00 uur. De finaleploegen zijn verplicht de inleg te
betalen voor deze toegevoegde bondsschieting. Is één van deze schutters
verhinderd voor de namiddagschieting dan mag deze niet worden vervangen
door iemand anders.
Er mag een tombola ingericht worden ten voordele van de inrichtende
maatschappij, mits toelating van de overheid.
f.Vervangingen bij heirkracht
Een schutter kan zich bij deze afkamping niet laten vervangen, behalve bij
sterfgeval of ziekte (doktersattest verplicht!). Om deze vervanging toe te laten
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moet de hoofdafgevaardigde minstens 5 dagen vooraf hiervan op de hoogte
gebracht worden (of zo snel mogelijk wanneer het binnen de 5 dagen voor de
afkamping voorvalt). Die waarschuwt op zijn beurt de secretaris-generaal. Er
zal dan worden geloot onder alle leden van de betrokken maatschappij die
deelgenomen hebben aan het kampioenschap.
Neemt de maatschappij maar met 1 ploeg deel aan het kampioenschap dan
moet men aan de hoofdafgevaardigde bij inschrijving de naam doorgeven van
de schutter die eventueel een schutter moet vervangen bij heirkracht. Kan deze
schutter ook niet deelnemen of heeft men geen vervanger doorgegeven, dan
moet de ploeg met 4 schutters schieten.
Als een ploeg zich zou kwalificeren voor de finale van het Belgisch
Kampioenschap met een vervanger dan zal het de vervanger zijn die ook op de
finale zal schieten. De vervangen schutter kan dus zijn plaats niet meer
innemen.

12/INDIVIDUEEL KAMPIOENSCHAP
12.1 Heren
a)Schiftingen
Per sector gaan de 5 schutters die de meeste punten hebben behaald tijdens de
sectorschiftingen van het nationaal ploegenkampioenschap en die niet behoren
tot een ploeg die is geselecteerd voor het BK (de sectorwinnaar en de beste van
de dagwinnaars) naar de finale. De 6de schutter in de stand wordt als reserve
aangeduid.
Bij gelijkheid van punten in de sector wordt er afgekampt op de 1ste zondag
van september (dezelfde zondag van de sectorfinale) in de maatschappij van
het sectorkampioenschap. De afkamping gebeurt zoals de finale met een
afvallingssysteem beschreven onder punt 11.1 b)
De schutters die moeten afkampen zijn verplicht op het aangeduide uur
aanwezig te zijn op de loting voor de schietbeurt, zoniet verliezen zij het recht
op kampen.
Schutters die een Belgische bondskaart hebben maar geen Belgische
nationaliteit hebben én meeschieten met een geldig ingeschreven ploeg maken
kans op deelname aan het individueel kampioenschap maar moeten hun
woonplaats in België hebben en enkel in het bezit zijn van een Belgische
bondskaart.
b)Finale
De finale heeft plaats op de 3de zondag van september op het terrein van de
maatschappij die op deze zondag de finale inricht van de Eeuwigdurende Schaal
Koning Albert I.
Na controle van de identiteitskaart en bondskaart worden de deelnemers
(maximum 25) ingeschreven in de volgorde van de sectoren, 1ste, 2de, enz. De
volgorde van schieten wordt bepaald door de sector waarin de finale
plaatsvindt. De schutters van deze sector zullen starten en gevolgd worden
door de andere sectoren volgend op deze sector. Bij afwezigheid van één van
de vijf sectorfinalisten wordt hij vervangen door de aanwezige reserve van
dezelfde sector. Aanvang van de finale start na het individueel kampioenschap
van de dames en deze staat onder toezicht van de afgevaardigden van de
K.N.B.B.W. De deelnemers moeten zich voorzien van twee pijlen en deze beide
gebruiken. De deelnemers zijn verplicht de inleg te betalen voor de
bondsschieting in de namiddag.
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De finale gaat als volgt:
- In de 1ste ronde, heeft iedere deelnemer 5 schoten (ronde per ronde)
- Alle geschoten vogels geven recht op 1 punt (hoogvogels, kleine vogels,
meerdere vogels in één schot).
- 5 lege spillen 5 vogels invullen.
- De schutters die in de 1ste ronde punten hebben geschoten krijgen in de
volgende ronde evenveel schoten als behaalde punten (ronde per ronde)
- Elke nieuwe ronde wordt geschoten in de volgorde van de loting van bij de
aanvang.
- Er zijn opeenvolgende ronden tot er een 3de, 2de en een overwinnaar is.
Prijzen: een waardevolle prijs voor de overwinnaar, de tweede en derde. Deze
worden uitgereikt op het volgende nationaal congres.
12.2 Dames
a)Schiftingen
Per sector gaan de 3 dames naar de finale die de meeste punten hebben
behaald tijdens de sectorschiftingen van het nationaal ploegenkampioenschap
en die niet behoren tot een ploeg die is geselecteerd voor het BK (de
sectorwinnaar en de beste van de dagwinnaars) naar de finale. De 4e dame in
de stand wordt als reserve aangeduid.
Bij gelijkheid van punten in de sector wordt er afgekampt op de 1ste zondag
van september (dezelfde zondag van de sectorfinale) in de maatschappij van
het sectorkampioenschap. De afkamping gebeurt zoals de finale met een
afvallingssysteem beschreven onder punt 11.2 b)
De dames die moeten afkampen zijn verplicht op het aangeduide uur aanwezig
te zijn op de loting voor de schietbeurt, zoniet verliezen zij het recht op
kampen.
Dames die een Belgische bondskaart hebben maar geen Belgische nationaliteit
hebben én meeschieten met een geldig ingeschreven ploeg maken kans op
deelname aan het individueel kampioenschap maar moeten hun woonplaats in
België hebben en enkel in het bezit zijn van een Belgische bondskaart.

b)Finale
De finale heeft plaats op de 3de zondag van september op het terrein van de
maatschappij die op deze zondag de finale inricht van de Eeuwigdurende Schaal
Koning Albert I.
Het individueel kampioenschap wordt opgesplitst in twee aparte, evenwaardige
categorieën, een categorie heren en een categorie dames.
Na controle van de identiteitskaart en bondskaart worden de deelneemsters
(maximum 15) ingeschreven in de volgorde van de sectoren, 1ste, 2de, enz. De
volgorde van schieten wordt bepaald door de sector waarin de finale
plaatsvindt. De dames van deze sector zullen starten en gevolgd worden door
de andere sectoren volgend op deze sector. Bij afwezigheid van één van de drie
sectorfinalisten wordt zij vervangen door de aanwezige reserve van dezelfde
sector. Aanvang van de finale na de inschrijvingen en deze staat onder toezicht
van de afgevaardigden van de K.N.B.B.W. De deelnemers moeten zich voorzien
van twee pijlen en deze beide gebruiken. De deelneemsters zijn verplicht de
inleg te betalen voor de bondsschieting in de namiddag.
De finale gaat als volgt:
- In de 1ste ronde, heeft iedere deelnemer 5 schoten (ronde per ronde)
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- Alle geschoten vogels geven recht op 1 punt (hoogvogels, kleine vogels,
meerdere vogels in één schot).
- 5 lege spillen 5 vogels invullen.
- De dames die in de 1ste ronde punten hebben geschoten krijgen in de
volgende ronde evenveel schoten als behaalde punten (ronde per ronde)
- Elke nieuwe ronde wordt geschoten in de volgorde van de loting van bij de
aanvang.
- Er zijn opeenvolgende ronden tot er een 3de, 2de en een overwinnaar is.
Prijzen: een waardevolle prijs voor de overwinnaar, de tweede en derde. Deze
worden uitgereikt op het volgende nationaal congres.

13/EUROPEES KAMPIOENSCHAP
Ieder jaar wordt er tijdens het weekend na 15 augustus een Europees
kampioenschap ingericht tussen
Frankrijk,
Nederland
en
België,
in
ploegverband en individueel, volgens de reglementen van het Internationaal
Europees Comité, zelfs wanneer die niet overeenstemmen met de reglementen
van de KNBBW.
De secretaris-generaal deelt alle richtlijnen mede in het bondsblad.
De kandidaturen moeten worden gericht aan de hoofdafgevaardigde van hun
sector tegen de datum vermeld in het bondsblad. Alle kandidaten moeten in het
bezit zijn van een geldige bondskaart.
Samenstelling der ploegen:
1)Ploegenkampioenschap
De landenploeg zal bestaan uit 24 schutters, die ieder om beurt 10 schoten
schieten op een volle wip blokvogels.
De ploeg wordt samengesteld als volgt:
- 4 kandidaten voorgesteld door het bondsbestuur, waaronder de nationale
keizer, de koning van het bondsbestuur en uittredend Europees kampioen, mits
zij hun deelname bevestigen.
- 4 kandidaten plus één reserve per sector.
- Eén schutter van de inrichtende maatschappij van de Europese
kampioenschappen, zal binnen zijn sector in de ploeg opgesteld worden, mits
hij zich kandidaat stelt.
- Bij afwezigheid van een lid van de landenploeg, zal hij worden vervangen door
de reserve van dezelfde sector. Is de reserve afwezig, dan zal worden geloot
tussen de overige reserven.
De deelnemers van de landenploeg mogen niet deelnemen aan de publieke
schietingen.
- Schutters die met een steunstok schieten kunnen conform het Europees
reglement niet met hun steunstok schieten op het Europees Kampioenschap.
- Schutters die een Belgische bondskaart maar niet de Belgische nationaliteit
hebben, kunnen niet opgenomen worden in de Belgische ploeg.
2) Individueel kampioenschap (72 deelnemers)
De 24 leden en de reserven van de landenploeg worden aangevuld met 8
kandidaten van iedere sector. De ontbrekende kandidaten worden aangevuld
door leden van het bondsbestuur die de verplaatsing willen doen en dit
schriftelijk aanvragen aan het secretariaat generaal.
Iedere deelnemer moet zich voorzien van drie pijlen en ze alle drie gebruiken.
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Als de vogel door een schutter geraakt is, zal hij terug worden vastgezet op zijn
spil na het beëindigen van de drie schoten. Tijdens de herkansing zal een
geraakte vogel worden vastgezet.
NOTA: De KNBBW zal er op toezien dat zoveel mogelijk schutters uit diverse
maatschappijen aan bod komen om aangeduid te worden voor de Europese
ploeg. Daarom wordt de volgende regel ingevoerd: schutters die in de
landenploeg hebben deelgenomen zullen de eerstvolgende 5 jaar niet meer
worden aangeduid (dus in de 5 jaar na de laatste deelname geen mogelijkheid
tot deelname). Maatschappijen die één van hun leden hebben laten deelnemen
in de landenploeg, zullen de eerstvolgende 3 jaar geen nieuwe kandidaat voor
de landenploeg mogen inschrijven (dus in de 3 jaar na de laatste deelname
geen mogelijkheid tot deelname).
De KNBBW heeft echter de bevoegdheid hiervan af te wijken indien blijkt dat de
kandidaturen onvoldoende ruim zijn om aan deze 5- en 3-jaarregel te voldoen.
Voor het individueel kampioenschap daarentegen mag iedere maatschappij
ieder jaar één of meerdere kandidaten voordragen.
Schutters die de Belgische nationaliteit niet hebben maar wel een geldige
bondskaart hebben, kunnen niet in aanmerking komen om deel te nemen aan
het individueel Europees Kampioenschap.
3) Inrichting
De maatschappijen die zich wensen kandidaat te stellen voor de inrichting van
de Europese kampioenschappen, indien die in België worden ingericht, worden
verzocht de richtlijnen te volgen die door het secretariaat-generaal worden
medegedeeld. Volgens de reglementen van het Internationaal Europees Comité
kunnen maatschappijen met halfoverdekte wippen (muitwippen) in aanmerking
komen voor de inrichting van Europese kampioenschappen, maar de voorkeur
gaat uit naar open wippen. Overdekte wippen komen niet in aanmerking.
(Besluit Int. Eur. Comité op 03.03.2001.)
Bij de inrichting van het Europees kampioenschap in België, mag mits akkoord
van de overheid, ten voordele van de inrichtende maatschappij een tombola
ingericht worden.

14/De lidkaarten van de KNBBW (Bondskaarten)
De KNBBW hernieuwt de bondskaarten van de leden van de aangesloten
maatschappijen ieder jaar.
De volgende richtlijnen moeten in acht worden genomen:
1) Nieuwe bondskaarten kunnen door de maatschappijsecretarissen worden
aangevraagd door storting op rekening BE86 0682 0022 0050 van KNBBW, p.a.
Maria Van den Heuvel, Kattespoel 69, 2340 Beerse.
De prijs van de bondskaart zal verschijnen in het bondsblad.
2) De overgangsperiode naar een andere maatschappij is vastgesteld tussen 1
oktober en 30 november van ieder kalenderjaar. (Min.Besluit – Vlaams
Ministerie Cultuur, Gezin & Welzijn van (29.1.1997).
Wanneer een lid in bovenvermelde periode overgaat naar een andere
maatschappij in dezelfde sector is de zaakgelastigde van de nieuwe
maatschappij verplicht dit schriftelijk mee te delen aan de hoofdafgevaardigde
van de sector. De hoofdafgevaardigde moet de vorige maatschappij van de
overgang verwittigen.
Wanneer een lid in dezelfde periode overgaat naar een andere maatschappij in
een andere sector is de zaakgelastigde van de nieuwe maatschappij verplicht
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dit schriftelijk mee te delen aan de hoofdafgevaardigde van de nieuwe sector.
Deze verwittigt zijn collega van de vorige sector, die op zijn beurt de vorige
maatschappij van deze overgang verwittigt.
De kennisgeving van de overgang door de zaakgelastigde van de nieuwe
maatschappij moet mede ondertekend worden door de betrokken schutter.
Voor 31 december van elk jaar moeten de nieuwe ledenlijsten van de
maatschappijen ingegeven zijn in het internetledenadministratiesysteem (ILA)
3) Buiten deze periode worden geen overgangen aanvaard.
4) Enkel nieuwe leden worden buiten deze periode aangenomen.
5) Elke adresverandering van de zaakgelastigde van de maatschappij moet
onmiddellijk en schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan het secretariaatgeneraal.
6)Vreemdelingen die een wettelijke verblijfplaats hebben in België
(vreemdelingenpaspoort)en lid zijn van een maatschappij aangesloten bij de
KNBBW, kunnen ook een bondskaart bekomen.
7) Alle leden van de aangesloten maatschappijen moeten in het bezit zijn van
hun persoonlijke bondskaart indien zij willen deelnemen aan de officiële
schietingen door de KNBBW ingericht. Op ieder ogenblik en op eenvoudige
vraag van een bestuurslid van de KNBBW moeten zij hun bondskaart kunnen
tonen.

15/Eretekens en diploma’s
a)Jubileum 50 jaar schutter
De schutter die wenst aanspraak te maken op een ereteken van de KNBBW
moet de leeftijd van 60 jaar hebben bereikt. De kosten van het ereteken zijn
ten laste van de KNBBW.
b)Jubileum 60 jaar schutter.
Een ingekaderd diploma, op kosten van de KNBBW, zal op aanvraag worden
uitgereikt aan de jubilaris.
Formulieren tot het bekomen van een ereteken of diploma kunnen worden
bekomen en moeten worden ingediend bij de hoofdafgevaardigde van de
sector.

16/ Recordpogingen
Vooraleer een recordpoging te beginnen moet men inlichtingen inwinnen bij de
secretaris-generaal.
Het verbeteren van een record of het vestigen van een nieuw record kan enkel
door de KNBBW worden erkend, zo dit gevestigd wordt door een ploeg
samengesteld uit leden van één en dezelfde maatschappij waarbij zij op een
geldige manier zijn aangesloten.
Bij het vestigen van een record zal een diploma van de KNBBW op het
daaropvolgend congres aan de maatschappij worden uitgereikt.

17/Verzekering
Elke schutter in het bezit van een geldige bondskaart is via een
groepsverzekering, afgesloten door de KNBBW, verzekerd. (Aanvullende
verzekering).
De zaakgelastigde van de maatschappij is in het bezit van schadeaangiften.
Wanneer een ongeval zich voordoet moet de aangifte door de schutter die het
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ongeval heeft veroorzaakt (dader) binnen acht dagen na het ongeval worden
bezorgd aan VLAS, t.a.v. de heer Hein Commeyne, Polderstraat 76 A, 8310
Brugge, tel. 050 35 84 62. De ongevallenaangiften moeten mede ondertekend
worden door de zaakgelastigde of een bestuurslid van de maatschappij waar
het ongeval gebeurde. De persoon die het ongeval heeft veroorzaakt moet
eveneens de maatschappij van zijn persoonlijke polis «Burgerlijke
aansprakelijkheid» (familiale)verwittigen.
Om de ongevallen beperkt te kunnen houden, moeten volgende maatregelen
worden genomen:
a)een kader afbakenen onder de wip van 2 meter links en 2 meter rechts van
het midden van de staander van de wip met een diepte van 2 meter.
Deze kader ligt:
bij open wippen 2 meter langs beide kanten gelijk met het midden van de
staander, bij muitwippen 2 meter vanaf het midden van de wip waar de
onderste lat de grond raakt, de diepte van 2 meter van de kader is vóór de wip
De achterlijn van de kader aan de wip mag weggelaten worden.
De schutter moet steeds één voet volledig binnen de kader houden.
b)de boog steeds in verticale richting optrekken.
c)bij open wippen een rubber of plastieken buis op de spillen van de zijvogels
en de kallen aanbrengen.
d)bij kapwippen bijkomend een net plaatsen tot 1 meter onder de onderste lat.
e)wagens van de deelnemende schutters minstens op 75 meter van een open
wip en op 25 meter van een kapwip parkeren.
f)voldoende hoogte van de beschermnetten voorzien boven het pad tussen de
twee wippen.

18/ CONTROLES
a)Controle door de KNBBW
De controle van de boog en de pijlen kan op ieder tijdstip, tijdens publieke
schietingen en op officiële schietingen van de KNBBW, gebeuren door een
bondsafgevaardigde, en zeker na het afschieten van een bondsprijs, de
blokvogel op de nationale keizersschieting, op de schiftingen der
sectorkampioenschappen, het nationaal kampioenschap en het Europees
kampioenschap. De uitslag van de controle wordt op het wedstrijdblad vermeld.
Bij vaststelling van een overtreding, worden volgende straffen toegepast :
a)individueel: de persoonlijke prijs vervalt alsook de verdere deelname.
b)ploegverband: - de punten en de prijs van de overtreder(s) vervallen
- de punten en de prijzen van de andere ploegleden blijven
behouden
bij
de
volgende
afkampingen
binnen
hetzelfde
kampioenschap blijven de overtreders uitgesloten en mogen
niet vervangen worden.
Wanneer er bij controle een overtreding zal worden vastgesteld door een
bondsafgevaardigde, zal hiervan een officieel verslag worden opgemaakt met
daarin een duidelijke vermelding van de aard van de overtreding en de
omstandigheden waarin de overtreding zich heeft voorgedaan.
b) Dopingcontrole
Bij een publieke schieting of oefenschieting kan men door een controlearts van
de Vlaamse Gemeenschap opgeroepen worden voor een dopingcontrole. Een
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weigering zich aan te bieden wordt eveneens bestraft.
Bij een vaststelling, na een tegenonderzoek, van een dopingpraktijk, zal de
Disciplinaire Commissie een straf uitspreken, die kan bestaan uit:
a)het betalen van de kosten van de controle
b)een verbod van deelname aan sportmanifestaties en/of georganiseerde
voorbereidingen, voor een termijn van 3 maanden tot maximum 2 jaar. Bij
herhaling worden deze termijnen verdubbeld.
c)het verplichte naleven door de KNBBW van de schorsing uitgesproken door de
Vlaamse Gemeenschap.
d)publicatie in het bondsblad van de schorsing van de schutter, dit als
kennisgeving aan de maatschappijen.
e)het terugvragen en inhouden van de bondskaart van de dader voor de duur
van de strafperiode.

19/ Tuchtcommissie
Zoals het decreet op de niet-professionele sportbeoefenaar voorschrijft, is elke
sportfederatie genoodzaakt te voorzien in een tuchtcommissie en
tuchtreglement. De invoering van deze reglementering dient er voor te zorgen
dat de rechten van de sportbeoefenaar worden gerespecteerd en dat, bij
overtreding van de reglementen van de federatie, een juiste procedure wordt
toegepast inzake de toepassing van de controlereglementering zoals vermeld
onder punt 18 a.
a)werking van de tuchtcommissie
De tuchtcommissie kan beslissingen nemen over sancties, straffen en
overtredingen indien blijkt dat de voorziene reglementering onvoldoende bleek.
De tuchtcommissie zal dus in de praktijk moeten tussenkomen bij moedwillige
overtredingen, fysiek en verbaal geweld t.o.v. afgevaardigden van de KNBBW,
bemiddeling bij onenigheden betreffende de reglementen, … (niet limitatieve
lijst).
De tuchtcommissie moet er voor zorgen dat er een onafhankelijke beslissing
wordt genomen bij zaken die de commissie aanbelangt. Dit kan zowel op vraag
van de federatie als op vraag van de betrokken schutter.
Als blijkt dat de tuchtcommissie in een zaak tussenbeide moet komen, moet
aan volgende voorwaarden zijn voldaan:
1) De overtreding moet zijn vastgesteld door een afgevaardigde van de
KNBBW of lid van de raad van bestuur. Van de overtreding moet een
verslag zijn opgemaakt waarin melding wordt gemaakt van de aard van
de overtreding en de omstandigheden. De vaststelling van de overtreding
kan hierbij niet betwist worden gezien de aard van de functie van de
persoon die zijn taak uitoefent.
2) Indien 1 van de partijen twijfelt aan de juiste toepassing van de
reglementen, kan deze vragen dat de tuchtcommissie onderzoekt of de
beslissing wel conform de reglementen is genomen. De partij moet dan
wel binnen de 30 dagen aan de andere partij laten weten dat hij/zij de
beslissing betwist. Dit moet gebeuren per aangetekend schrijven gericht
aan de tegenpartij waarbij het schrijven minstens de ten laste gelegde
feiten omvat.
3) De tuchtcommissie wordt onmiddellijk op de hoogte gesteld waarna
binnen de 30 dagen na ontvangst van het aangetekend schrijven beide
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partijen op de hoogte worden gebracht van de datum waarop de
tuchtcommissie de zaak zal behandelen. Dit dient te gebeuren binnen een
termijn van 90 dagen na de overtreding.
4) Wanneer de zaak wordt behandeld door te tuchtcommissie hebben de
betrokken partijen het recht om gehoord te worden betreffende de feiten.
5) Na de behandeling van de zaak heeft de tuchtcommissie de volledige
bevoegdheid een beslissing te nemen in de zaak. Zij dient dit te doen
mits gemotiveerde toelichting waarom ze die beslissing neemt.
Tegelijkertijd kan zij eventueel ook extra disciplinaire maatregelen nemen
zoals verbeurdverklaring, tijdelijke schorsing of ontslag van de
betrokkenen.
6) Deze beslissing moet per aangetekend schrijven meegedeeld worden aan
betrokkenen binnen de 15 dagen na de behandeling van de zaak.
b)samenstelling van de tuchtcommissie
De tuchtcommissie wordt zo samengesteld dat ze uit ten minste 3 en ten
hoogste 5 leden bestaat. Het zijn de hoofdafgevaardigden die in de
tuchtcommissie zullen zetelen omdat zij enkel omwille van hun functie aanwezig
zijn op de raad van bestuur maar er eigenlijk geen deel van uitmaken maar
enkel rapporteren. Op die manier wordt een zo onafhankelijk mogelijke
samenstelling van de commissie nagestreefd. Afhankelijk van de betrokken
partijen zullen de hoofdafgevaardigden die niet tot de sector van deze partijen
behoren, deel uitmaken van de tuchtcommissie en een uitspraak doen over de
zaak. Bestaan de betrokken partijen uit leden van meer dan twee sectoren dan
zal de tuchtcommissie uit 5 leden bestaan.
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REGLEMENTEN VAN INWENDIGE ORDE VAN DE NATIONALE
JEUGDRAAD

1/Stichting
De nationale jeugdraad werd officieel gesticht en erkend door de KNBBW in het
jaar 1963.

2/Beheer
De nationale jeugdraad staat steeds onder het toezicht van de nationale
voorzitter.
Het beheer bestaat verder uit de jeugdvoorzitter, de leden van het
bestuurscollege, de leden van het algemeen bondsbestuur en de leden van de
nationale jeugdraad.
Het algemeen bestuur bepaalt per sector het aantal te begeven plaatsen als lid
van de nationale jeugdraad. Voor de verkiezing van leden van de nationale
jeugdraad (jeugdafgevaardigden) mag iedere maatschappij van de betrokken
sector een kandidatuur, man of vrouw, inzenden naar de hoofdafgevaardigde.
De kandidaturen worden ondertekend door de voorzitter en secretaris van de
maatschappij en mee ondertekend door de kandidaat of kandidate. De nieuwe
leden zullen pas na één proefjaar en een gunstige evaluatie definitief worden
benoemd door de algemene vergadering. De jeugdafgevaardigden maken deel
uit van het algemeen bestuur.
Alle belangrijke beslissingen en uitgaven moeten de goedkeuring krijgen van
het bestuurscollege van de KNBBW.
De gelden van de nationale jeugdraad worden beheerd door de schatbewaarder
van de KNBBW.
Alle briefwisseling moet worden gericht aan de jeugdvoorzitter.

3/Lidmaatschap
Iedere jongen of meisje kan zich laten inschrijven in de jeugdafdeling tot en
met de leeftijd van 18 jaar.
De jeugd wordt verdeeld in drie categorieën:
• Miniemen: van 6 tot en met 10 jaar (vb. 2018: geboortejaren: 2012,
2011, 2010, 2009, 2008)
• Scholieren: van 11 tot en met 14 jaar (vb. 2018: geboortejaren: 2007,
2006, 2005, 2004)
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• Juniores: van 15 tot en met 18 jaar (vb. 2018: geboortejaren: 2003,
2002, 2001, 2000)
Om te bepalen tot welke categorie een jeugdschutter behoort, wordt alleen
rekening gehouden met zijn geboortejaar.
Voor de verzekering en conform aan het ministerieel besluit, moeten de
jongeren in het bezit zijn van een lidkaart van de KNBBW. Er mag enkel een
bondskaart uitgereikt worden aan een jeugdschutter vanaf het jaar waarin
hij/zij 6 jaar wordt en van dan af mag hij/zij deelnemen aan
jeugdkampioenschappen.

4/Finale van het nationaal jeugdkampioenschap
De maatschappijen die de finale willen inrichten, moeten hun kandidatuur
sturen naar de jeugdvoorzitter tegen een datum die verschijnt in het bondsblad.
De finale, gevolgd door de koningsschieting, heeft plaats op de laatste zaterdag
van augustus.
De 5 best geklasseerde schutters van de categorie miniemen, de 12 best
geklasseerde van de categorie scholieren en de 15 best geklasseerde van de
categorie juniores in het jeugdcriterium, komen op de dag van de finale bijeen
om te kampen, individueel, op een vol spel blokvogels (4, 3, 2 en 1 punt), voor
de titel Nationaal Jeugdkampioen van België. Zij mogen elk 10 schoten
schieten. De miniemen en de scholieren schieten hierbij op dezelfde wip. De
jeugdschutter die in zijn categorie het meest aantal punten schiet, is nationaal
jeugdkampioen.
Voor de 1ste plaats moet er steeds worden herkampt over 5 ronden. Bij deze
herkamping tellen alle geschoten vogels (4, 3, 2 en 1 punt). Bij nieuwe
gelijkheid wordt er afgekampt ronde per ronde. Voor de overige plaatsen
primeren de hoogvogels, nadien de leeftijd (de jongste primeert).
De prijswinnaars moeten wel persoonlijk aanwezig zijn om hun prijs af te halen.
Tijdens de finale en de koningsschieting mag, mits akkoord van de overheid,
een tombola ingericht worden ten voordele van de inrichtende maatschappij.
Jeugdschutters die niet over de Belgische nationaliteit beschikken komen niet in
aanmerking voor deelname aan het nationaal kampioenschap.

5/Koningsschieting
Op de dag van de finale van het nationaal jeugdkampioenschap wordt er ieder
jaar een koningschieting voor de miniemen, de scholieren en de junioren
ingericht, voorbehouden aan alle jeugdschutters in het bezit van een
bondskaart. Aan de koningen wordt een bijzondere prijs geschonken.
Jeugdschutters die niet over de Belgische nationaliteit beschikken komen niet in
aanmerking voor deelname aan het nationaal kampioenschap.
Men schiet de koningsvogel voor de junioren over 3 ronden, en die
koningsvogel staat op de pin van de hoge, voorbehouden aan de junioren
alleen.
Men schiet de koningsvogel van de miniemen en de scholieren over 3 ronden,
en die koningsvogel staat op de onderste moerpin, voorbehouden aan de
scholieren alleen. Ingeval de jeugd over 2 wippen beschikt, staat op iedere wip
op de pin van de hoge en de onderste moervogel een koningsvogel, zodat in
feite elke kandidaat dan over 6 schoten beschikt. Hij die de vogel het vaakst
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afschiet, heeft gewonnen.
Ingeval van kamping schiet men ronde per ronde naar de koningsvogel alleen
(voor de junioren op de pin van de hoogvogel en de scholieren/miniemen op de
onderste moerpin), en dit gedurende maximum 5 ronden. Nadien maximum 5
ronden, ronde per ronde, naar de 5 hoogvogels (voor de scholieren/miniemen 5
hoogvogels in het spel) volgens het puntenstelsel 4 – 3 – 2. Indien er nog geen
overwinnaar is,
schiet men ronde per ronde, naar volle wip met het puntenstelsel 4 – 3 – 2 – 1.
Iedere schutter heeft tijdens de kamping recht op een volle wip. Losgeschoten
vogels worden tijdens de kamping niet meer aangeraakt.
Na de koningschieting heeft er een prijsschieting plaats waaraan ook nietBelgische jeugdschutters mogen aan deelnemen.(moeten wel in bezit zijn van
een bondskaart KNBBW, NBvW of UAANF).

6. Nationaal jeugdcriterium
Elk
jaar
wordt
tussen
alle
deelnemers
aan
de
plaatselijke
jeugdkampioenschappen, met een bondskaart (KNBBW, NBvW of UAANF), per
categorie (miniemen, scholieren en junioren) een klassement opgemaakt,
namelijk het nationaal jeugdcriterium.
Voor het eindklassement wordt rekening gehouden met:
1) koningsschieting van België = 5 aanwezigheidspunten
2) het totaal van de behaalde klassementspunten
jeugdkampioenschappen.

op

de

plaatselijke

De 15 best geklasseerde juniores, de 12 best geklasseerde scholieren en de 3
best geklasseerde miniemen (die de Belgische nationaliteit bezitten) mogen
deelnemen aan het Belgisch Kampioenschap. Jeugdschutters met een andere
nationaliteit dan de Belgische komen wel in aanmerking voor het deelname aan
het nationaal jeugdcriterium.
De prijzen, waarvan het aantal bepaald wordt op de algemene vergadering van
de nationale jeugdraad, zullen worden uitgereikt op het volgende nationaal
congres.

7/Plaatselijke jeugdkampioenschappen.
De maatschappijen die plaatselijke jeugdkampioenschappen inrichten en die
wensen dat de uitslag per categorie wordt opgenomen in het klassement van
het nationaal jeugdcriterium, moeten zich schriftelijk kandidaat stellen bij de
jeugdvoorzitter. De algemene vergadering beslist over deze kandidatuur.
Aan deze jeugdkampioenschappen kan worden deelgenomen door alle
jeugdschutters uit binnen- en buitenland met of zonder bondskaart van de
KNBBW, NBvW of UAANF.
De deelnemers aan deze jeugdkampioenschappen die in het bezit zijn van een
bondskaart (KNBBW, NBvW of UAANF) worden opgenomen in het klassement
van het nationaal jeugdcriterium.
De puntentelling op de plaatselijke jeugdkampioenschappen wordt vastgelegd
op de jaarlijkse jeugdvergadering.
Voor de 1ste plaats moet er steeds worden herkampt over 5 ronden. Bij deze
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herkamping tellen alle geschoten vogels (met gelijke waarde van de punten
zoals in de eerste schietronde). Bij nieuwe gelijkheid wordt er afgekampt ronde
per ronde. Voor de overige plaatsen primeren de hoogvogels, nadien de leeftijd
(de jongste primeert).
Er mag een tombola ingericht worden ten voordele van de inrichtende
maatschappij, mits toelating van de overheid.

8/Europees jeugdkampioenschap.
Ieder jaar wordt er een Internationale wedstrijd ingericht tussen Frankrijk,
Nederland en België. Indien deze doorgaat in België mag er een tombola
worden ingericht ten voordele van de maatschappij, mits toelating van de
overheid!!!
a.Landenkampioenschap
Iedere landenploeg bestaat uit 24 jeugdschutters, die ieder om beurt 10
schoten schieten op een volle wip blokvogels, volgens de reglementen van het
Internationaal Europees Comité.
De Belgische ploeg wordt samengesteld als volgt:
- 4 kandidaten aangeduid door het bondsbestuur
- 4 kandidaten per sector
Schutters die een Belgische bondskaart maar niet de Belgische nationaliteit
hebben, kunnen niet opgenomen worden in de Belgische ploeg.
b. Individueel kampioenschap
Aan het individueel kampioenschap nemen 40 jeugdschutters uit ieder land
deel. Zij schieten elk 5 keer na elkaar naar een blokvogel zo groot als een
kampblok van de nationale keizersschieting.
De 40 Belgische deelnemers worden aangeduid als volgt:
- de 24 ploegleden
- de reserve aangeduid door het bondsbestuur
- 3 kandidaten per sector
Wie het vaakst deze vogel afschiet, wordt tot Europees jeugdkampioen
uitgeroepen.
Een vogel die door een deelnemer wordt losgeschoten, wordt na het beëindigen
van zijn vijfde
schot terug vastgezet. Tijdens de kamping zal een geraakte vogel terug
worden vastgezet.
Elke deelnemer moet zich voorzien van minstens drie pijlen en ze allemaal
gebruiken.
Schutters die de Belgische nationaliteit niet hebben maar wel een geldige
bondskaart hebben, kunnen niet in aanmerking komen om deel te nemen aan
het individueel Europees Kampioenschap.
c. Selectie van de kandidaten
Via het bondsblad worden aan de maatschappijen de kandidaturen gevraagd
voor het landen en individueel kampioenschap. Iedere maatschappij mag
meerdere kandidaten voordragen.
De kandidaturen moeten worden gericht aan de hoofdafgevaardigde van hun
sector, tegen de datum die vermeld is in het bondsblad. Er zal voorrang worden
gegeven aan de jeugdschutters die hebben deelgenomen aan het nationaal
jeugdcriterium.
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De kandidaten moeten in het bezit zijn van een geldige bondskaart.
De nationale jeugdraad stelt de landenploeg samen en duidt de bijkomende
individuele deelnemers aan.
d. Inrichting
De maatschappijen die hun kandidatuur willen voordragen voor de inrichting
van de Europese jeugdkampioenschappen, indien deze in België ingericht
worden, worden verzocht de richtlijnen te volgen die door het secretariaatgeneraal worden medegedeeld.
Volgens de reglementen van het Internationaal Europees Comité kunnen
maatschappijen met halfoverdekte wippen (muitwippen) in aanmerking komen
voor de inrichting van de Europese kampioenschappen, maar de voorkeur gaat
uit naar open wippen. Overdekte wippen komen niet in aanmerking. (Besluit
Int. Eur. Comité op 03.03.2001).
Bij de inrichting van het Europees kampioenschap in België mag, mits akkoord
van de overheid, een tombola ingericht worden ten voordele van de inrichtende
maatschappij.
e. Nota
Tijdens de Europese kampioenschappen, die onder toezicht staan van de leden
van het Internationaal Europees Comité, zijn de reglementen van dit comité
steeds van toepassing, zelfs wanneer die niet overeenstemmen met de
reglementen van de KNBBW.
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ALGEMENE REGLEMENTEN VAN DE SCHIETINGEN
Art. 1.Door vrijwillig lid te worden van de KNBBW hebben de aangesloten
maatschappijen de verplichting aanvaard, om alle eigen publieke schietingen en
de door de KNBBW gesponsorde schietingen op hun terrein ingericht, volgens
onderstaande reglementen te laten verlopen.
Art. 2.Na de aankondiging van een schieting, mag niet de minste verandering
aan het programma meer worden aangebracht, tenzij de wijzigingen nog in alle
bladen kunnen worden meegedeeld waarin de schieting vroeger werd ingelast.
Art. 3.Bij buitengewoon slecht weer, mag de schieting worden uitgesteld of
vernietigd, indien ten minste de helft van de aanwezige schutters vreemd aan
de inrichtende maatschappij, op het ogenblik van de loting, verklaren ermee in
te stemmen, en zo zij met minstens 12 man aanwezig zijn.
Art. 4. De schieting mag ook worden uitgesteld of afgelast bij het breken van
de wip, vooraleer vogels werden afgeschoten, en zo de wip niet onmiddellijk
kan worden hersteld. Indien de inleg reeds gebeurde, zal ze integraal worden
teruggegeven.
Art. 5.Wanneer, ingevolge heirkracht (breken van de wip, orkaan, storm of
hevige stortregen) de schieting niet kan worden beëindigd op het bepaalde
tijdstip, zullen alle niet afgeschoten vogels (de eventuele laatste inbegrepen)
worden verloot onder alle ingeschreven deelnemers, ook onder hen die hun
schot in de onderbroken ronde reeds gedaan hebben. Indien de inrichtende
maatschappij over een tweede wip beschikt, zullen de vogels van de gebroken
wip niet op deze wip worden geplaatst.
Art. 6. De schutters moeten bij hun inschrijving de vereiste inleg betalen.
Iedere schutter mag slechts één inleg doen.
Voor alle officiële schietingen van de KNBBW geldt: jeugdschutters t.e.m. 14
jaar betalen de helft van de uitgeschreven inleg voor seniors. Per 2
ingeschreven jeugdschutters wordt 1 vogel per wip berekend/inigevuld.
Dit is zowel geldig voor een beschrijf op 1 wip (inleg van 5 euro = inleg jeugd
2,50 euro), op 2 wippen (inleg van 7 euro = inleg jeugd 3,50 euro), op 3
wippen (inleg van 10,50 euro = inleg jeugd 5 euro) als op 4 wippen (inleg 14
euro = inleg jeugd 7 euro).
De aangesloten maatschappijen zijn vrij om deze regel al of niet toe te passen
Reglement interne orde KNBBW

21/10/2017

33

voor hun eigen publieke schietingen.
Art. 7.Elke schutter is, door inleg te betalen, verplicht zich te onderwerpen aan
het huidig reglement, alsook aan de bepalingen voorzien in het programma van
de schieting.
Art. 8.De loting voor de beurt zal gebeuren op het vastgestelde uur bij het
begin van de schieting. Men zal zoveel nummers in de trommel leggen als er
ingeschreven pelotons zijn. Het peloton waarvan het nummer uitgetrokken
wordt, zal als eerste worden geschreven op het bord en zal de schieting
openen. Vervolgens schieten alle ingeschreven pelotons, verder de
telaatkomers van de reeds ingeschreven pelotons, en ten slotte de te laat
gekomen pelotons die niet aan de loting hebben deelgenomen.
Art. 9. Schutters die te laat aankomen gedurende de eerste ronde, zullen hun
maatschappij onmiddellijk laten inschrijven, als laatste van de ronde. Wanneer
nochtans hun maatschappij reeds ingeschreven was voor de beurtloting, zullen
zij de eerste ronde laatst schieten en vervolgens in het peloton van hun
maatschappij.
Art. 10.Schutters die te laat aankomen gedurende, of na de tweede ronde,
zullen hun maatschappij laten opschrijven als laatste van de ronde. Als hun
maatschappij opgeschreven is en nog moet schieten, zullen zij hun schot doen
onder dit peloton en steeds een schot mogen inhalen op het einde van de
ronde.
Als hun maatschappij reeds geschoten heeft, zullen ze het eerste schot doen
onmiddellijk na het volledig peloton dat op dit ogenblik schiet, en vervolgens
een schot mogen inhalen op het einde van de ronde.
De inrichtende maatschappij heeft het recht de telaatkomers de officiële
lidkaart van de KNBBW te vragen. Dit om te vermijden dat zij zich zouden
inschrijven in een maatschappij die als eerste werd uitgeloot, maar die niet de
maatschappij is waarvan de laatkomer officieel lid is.
Art. 11.Schutters die samen een peloton vormen, schikken hun schietbeurt
onderling naar eigen goeddunken.
Art. 12.Iedere schutter is verplicht op zijn beurt tegenwoordig te zijn en te
schieten. Een schutter die zijn beurt laat voorbijgaan, verliest zijn schot voor
die ronde. De schietbeurt is voorbij van zodra de eerste man van het volgende
peloton geschoten heeft. Als al de schutters van hetzelfde peloton afwezig zijn,
zal hun peloton driemaal worden opgeroepen. Wanneer niemand aanwezig is,
zal het nummer van elke afwezige schutter eenmaal worden geroepen, en
indien zich dan nog niemand aanbiedt, gaat men over tot het volgende peloton.
Een schutter die voor zijn beurt geschoten heeft zonder geroepen te zijn,
verliest eveneens zijn beurt.
Mocht deze laatste een vogel afschieten, dan moet die onmiddellijk worden
teruggeplaatst.
Op het einde van een schieting, zullen de eersten hun beurt mogen afstaan aan
de laatsten, om vreemde schutters toe te laten tijdig te vertrekken, en dit met
voorafgaande toestemming van het bestuur van de inrichtende maatschappij.
Om de uitbetaling en het uitreiken van de prijzen te vergemakkelijken, mogen
bij het ingaan van de laatste ronde twee leden van de inrichtende maatschappij
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vooraf schieten.
Art. 13.Indien er een vogel zou worden afgeschoten door een schutter die door
vergissing van de roeper vóór zijn beurt geschoten heeft, dan zal deze vogel
worden teruggeplaatst totdat deze schutter wordt opgeroepen om te schieten.
Mocht die vogel niet worden afgeschoten, dan zal hij terug van de wip worden
afgetrokken en aan deze schutter worden toegekend. Mocht de vogel worden
afgeschoten, dan zal deze schutter zijn schietbeurt mogen overdoen.
Art. 14. Alle vogels die een schutter in één schot afschiet, zijn geldig.
Art. 15.Wanneer twee schutters tegelijk schieten, zijn alle vogels geldig, die bij
hun beide schoten afgeschoten worden.
Art. 16.Wanneer boog, pijl of koord breekt bij het schieten, dan zal het schot
ongeldig zijn, indien bewezen is dat de pijl niet tot de hoogte der latten geraakt
is. De schutter zal dan onmiddellijk opnieuw mogen schieten.
Nochtans moet het schot als geldig worden beschouwd als bij het trekken de
pijl onverwacht wegvliegt.
Art. 17.Om ongehinderd te kunnen schieten, zal elke schutter het recht hebben
om de omheining voorbehouden voor het schieten te laten ontruimen.
Aan elke wip zal een kader afgebakend worden, met een grootte van 2 meter
links en 2 meter rechts van het midden van de staander en een diepte van 2
meter.
Deze kader ligt:
-bij open wippen 2 meter langs beide kanten gelijk met midden van de staander
-bij muitwippen 2 meter vanaf het midden van de wip waar de onderste lat de
grond raakt
-de diepte van 2 meter van de kader is vóór de wip.
De achterlijn van de kader aan de wip mag weggelaten worden.
De schutter moet steeds één voet volledig binnen de kader houden, zoniet zal
zijn schietbeurt geldig zijn maar de afgeschoten vogels zullen onmiddellijk terug
op de wip worden geplaatst.
Indien de maatschappij beslist hiervan af te wijken door bijvoorbeeld de
schutters te verplichten met beide voeten binnen te staan dan moet hiervoor
zeker een geldige reden zijn zoals veiligheidoverwegingen. Is dit het geval bij
een officiële schieting dan wordt deze beslissing genomen in samenspraak met
de hoofdafgevaardigde van de sector en de voorzitter/secretaris generaal van
de KNBBW
Art. 18.Zullen niet als geldig worden beschouwd, de vogels die zouden worden
afgeschoten met een pijl waarvan de hoorn een diameter heeft van 28 mm of
meer en minder dan 22 mm, of waarvan de hoorn voorzien is van een metalen
band, uitstekende vijs of uitstekende punten (trappen, nagels,…).
De pijlen mogen in geen geval opgevuld zijn met metalen versterkingen en
mogen maximum 100 g wegen.
Art. 19.Om te kunnen worden beschouwd als geldig, moet de spil waarop de
vogel stond volledig ontruimd of afgebroken zijn. In twijfelachtige gevallen
heeft de schutter het recht de wip te doen neerhalen.
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Art. 20.Zullen ook als geldig worden beschouwd, de vogels die van hun spil
vallen voor zover de pijl de wip of zelfs de pluim van een vogel heeft geraakt,
en dit gedurende een tijdsverloop waarin normaal een volgende beurt kan
plaatsvinden.
Mocht de vogel vallen na dit tijdsverloop of zonder dat de schutter iets geraakt
heeft, dan zal de afgevallen vogel onmiddellijk worden teruggeplaatst, zo
mogelijk op dezelfde spil.
Art. 21.Bij het geheel of gedeeltelijk breken van de wip zullen nooit meer dan
één hoogvogel en één kleine vogel, ofwel twee kleine vogels naar keuze,
worden toegekend aan de schutter die oorzaak geweest is van de breuk.
Art. 22. Het is iedere schutter verboden proefschoten te doen, zowel onder de
wip als op het hele schietterrein, van zodra de inschrijving voor de schieting
begonnen is.
Art. 23.Het aantal te plaatsen vogels moet overeenkomen met de voorwaarden
van de uitgeschreven prijskamp. Om iedereen toe te laten zich te overtuigen
van de manier waarop de vogels geplaatst zijn, zal de wip slechts op het
ogenblik van de loting worden rechtgehaald. Het is nochtans streng verboden
de vogels aan te raken.
Men zal nooit meer dan het aantal geldige vogels mogen plaatsen. Mocht door
een misrekening dit getal overschreden zijn, dan zal men gehouden zijn de
ongeldige vogels af te trekken en dit zo vlug mogelijk bij het begin van de
ronde.
Art. 24.Mocht de wip het vereiste aantal vogels niet kunnen dragen, dan zal
het bestuur op voorhand bepalen hoeveel vogels er moeten worden afgeschoten
vooraleer de overblijvende vogels worden bijgeplaatst. De afrekening en de
manier waarop de overblijvende vogels worden bijgezet, zal op een zichtbare
plaats voor de schutters worden aangeplakt.
Mocht om de een of andere reden een fout worden begaan bij het natellen van
de afgeschoten vogels, en mocht er reeds een schutter geschoten hebben, dan
zal de ronde voortgaan, en de bijvulling zal gebeuren aan de volgende ronde,
nadat de schutter geschoten heeft die de laatste vogel afgeschoten heeft voor
de normale bijvulling.
Mocht het gebeuren dat het aantal af te schieten vogels een tweede maal
bereikt wordt, vooraleer deze bijvulling heeft plaatsgehad, dan zal deze tweede
reeks dadelijk worden ingevuld, en de andere reeks zoals hierboven vermeld.
Mocht dit zich voordoen in de voorlaatste ronde, dan zal de uitgestelde
bijvullling moeten gebeuren bij de aanvang van de laatste ronde.
Mocht op een schieting met twee spelen hoogvogels de hele wip worden
leeggeschoten vooraleer het de beurt is aan het peloton dat door loting werd
aangeduid voor het bijvullen van de tweede serie hoogvogels, dan zal deze
bijvulling onmiddellijk gebeuren nadat de laatste vogel werd afgeschoten.
Indien bijzondere prijsvogels voorzien zijn op een schieting, waarvoor op
voorhand het aantal af te schieten vogels bepaald is (bijvoorbeeld 2 af, 2 bij),
dan zullen alle nog niet geplaatste prijsvogels ingevuld moeten worden bij het
begin der laatste ronde.
Als een dubbel spel hoogvogels voorzien is, en er drie afgeschoten zijn, dan
worden ze onmiddellijk bijgevuld. De twee overblijvende worden aangevuld
omstreeks het vooraf bepaalde uur, bij de aanvang van het peloton dat door
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bijzondere loting werd aangeduid. Indien de plaats beschikbaar is, zal die
bijvulling gebeuren op de overeenstemmende pinnen der hoogvogels, zonder
rekening te houden met linker- of rechterkant.
Indien de bijvulling van de hoogvogels in de latten moet gebeuren, dan zal de
hoge in het midden van de onderste lat worden geplaatst (links of rechts),de
zijvogel(s) op de middenlat met 4 pinnen tussen de twee in te vullen zijvogels
(5 pinnen indien de middenlat voorzien is van een moervogel),
de kal(len) op de bovenlat met 2 pinnen tussen de twee in te vullen kallen (3
pinnen indien de boven lat voorzien van een moervogel). Hier wordt dan wel
rekening gehouden met linker- of rechterkant.
Art. 25.Voor de afrekening of het toezicht van het aantal te plaatsen vogels,
zal men slechts rekening houden met deze geplaatst bij het begin der schieting
en deze die daarna werden bijgevuld. Geen maatschappij zal zich kunnen
beroepen op een fout begaan door een van haar aangestelde personen gelast
met de onmiddellijke betaling van de afgeschoten vogels of het afgeven van
bewijsplaatjes gemerkt met een volgnummer.
Art. 26.Het bestuur heeft het recht om bij buitengewone stortregen of onweer
de schieting tijdelijk te schorsen.
Art. 27.Bij een ongeval of plotselinge ziekte van een meedingende schutter, die
in de onmogelijkheid is verder te schieten, is het bestuur gemachtigd die te
laten vervangen door een andere meedingende schutter, behorende tot
dezelfde maatschappij van de ongestelde.
Deze inschikkelijkheid geldt ook voor zekere deelnemers die onverwacht of bij
dringendheid in de loop van de schieting worden opgeroepen, zoals
geneesheren, openbare ambtenaren, burgemeesters, leden van het
politiekorps, notarissen, ingenieurs, enz…
Art. 28.De inrichtende maatschappij moet zeker de laatste ronde aankondigen,
en dit zal aan de wip vermeld worden.
Art. 29.De loting van de niet afgeschoten vogels zal gebeuren in aanwezigheid
van vreemde schutters, in de loop van de voorlaatste ronde, volgens een
naamlijst die voor iedereen zichtbaar zal zijn.
Er wordt één loting gehouden voor de 1ste en 2de wip samen. Indien de
maatschappij over 3 of 4 wippen beschikt, zal één loting gehouden worden voor
de 1ste en 2de wip en een tweede loting voor de 3de
of de 3de en 4de wip samen.
Art. 30.De kleine vogels zullen altijd in hun geheel worden verloot. De
prijsvogels worden verloot in parten vast te stellen door het bestuur, waarvan
kennis zal worden gegeven bij de aanvang van de loting.
Art. 31.Het bestuur zal er zorg voor dragen dat alle nummers nagezien en in
de trommel gedaan worden, in tegenwoordigheid van vreemde schutters. Nadat
de trommel goed gedraaid en geschud geweest is, zullen personen vreemd aan
de inrichtende maatschappij, één voor één de nummers trekken. Elk getrokken
nummer wordt onmiddellijk aan het aangestelde bestuurslid overhandigd, die
met luide stem het nummer roept. Eens het vereist aantal nummers getrokken
zal de lijst der winnaars aangeplakt worden.
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Art. 32.Mochten bij vergissing één of meer nummers in de trommel ontbreken,
dan zal de loting geldig blijven, maar alle nummers, de ontbrekende
inbegrepen, zullen opnieuw in de trommel worden gelegd en de loting zal
worden hernomen.
Mocht dan een van de ontbrekende nummers worden uitgetrokken, dan neemt
dit nummer zijn plaats in tussen de nummers van de eerste loting en worden de
daaropvolgende nummers verschoven.
Voorbeeld: het nummer 37, dat bij de eerste loting ontbrak, komt bij de tweede
loting 5de uit. Het nummer 37 krijgt dan het 5de part, en het 5de part van de
eerste loting wordt het 6de part.
Art. 33.Iedere maatschappij verplicht zich op haar eer en op straf van
uitsluiting alle waag- en kansspelen van welke aard ook, te verbieden op alle
officiële schietingen door de KNBBW ingericht.
Art. 34.Gevallen in het huidig reglement niet voorzien, zullen worden beslecht
door de aanwezige bestuursleden van de KNBBW, of anders door 3 leden van
de inrichtende maatschappij, wanneer onmiddellijk een beslissing moet worden
genomen. In alle andere gevallen moet vooraf raad worden
ingewonnen van het nationaal bestuur.
Art. 35.Het is verplicht een stukgeschoten vogel, waarvan een klein stukje op
de spil blijft staan, onmiddellijk te vervangen. Hetzelfde geldt voor een vogel
met weggeschoten panache.
Art. 36.
1- De trekkracht van de boog mag de 70 pound niet te boven gaan .
2- Een schutter die gebruik maakt van een steunstok, vizier of eender welk
ander hulpmiddel toegestaan door de KNBBW of de bondsdokter, moet met een
boog met een trekkracht van maximum 45 pound schieten.
3- Steunstokken mogen onderaan geen pivoterende voet, scharnierpunt of
kogelgewricht hebben. Bovendien mag men geen voet op een verbreed deel
van de stuk kunnen zetten en de boog moet loshangen aan een lus van
minimum 10 cm lengte, zodanig dat met de hand steunstok en boog niet samen
kunnen worden vastgehouden.
4- De schutter die nog geen 65 jaar oud is en met een steunstok schiet, moet
in het bezit zijn van een attest afgeleverd door de bondsarts. De dokter beslist
indien het gaat om een bestendige noodzaak of een tijdelijke. In het laatste
geval moet het attest op het einde van de vervaldag worden vernieuwd.
Wanneer het gaat om een blijvende invaliditeit, kan dit getuigschrift gelden
voor de volgende jaren.
Het doktersattest moet worden voorgelegd aan de hoofdafgevaardigde van de
sector, die er melding van maakt op de achterzijde van de bondskaart van de
schutter.
5- Schutters van 65 jaar en ouder, zijn ontslagen van de verplichting een
doktersattest voor te leggen,nochtans zijn de voorwaarden aangehaald onder
nr. 2 en 3 hiervoor ook voor hen van toepassing.
6- Wanneer een schutter genoodzaakt is te schieten met een automatische
losser, vizier of eender welke andere vorm van hulpmiddel bondsdokter, dan
moet hij/zij een doktersattest van de bondsarts kunnen voorleggen of een
toelating van de federatie, dit ongeacht de leeftijd. De bondskaart en het
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doktersattest dienen eveneens voorgelegd aan de hoofdafgevaardigde.
7-Het dragen van een bril is zeker toegelaten voor schutters tenzij de bril
bestaat uit glazen die verstelbaar zijn op het montuur.
8- Onder de wip mag een schutter geen enkel steun- of leunpunt zoeken (zoals
bijvoorbeeld tegen de wip)
Art. 37.Op alle schietingen ingericht door de KNBBW zijn vizier, Delta V boog,
Eagle bogen, “kisser” of “likker” op de boogpees verboden.
De balancers op de bogen mogen volgende afmetingen niet overschrijden:
lengte 20 cm, diameter 4 cm. Balancers in deltavorm worden niet toegelaten.
Art. 38. Bij K.B. van 30 maart 1995 werden de handbogen, zowel de gewone
boog als de katrol boog bij de slingerwapens geklasseerd. Dit houdt in dat de
boog op weg van en naar een schietterrein in een draagtas moet zitten en dat
men niet zomaar met een boog op straat mag lopen, tenzij men naar een
schieting of oefenschieting gaat of ervan terugkomt.
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