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B I J L A G E N 
 
 
Blz. 24 = Bijl. 1 Prijzen voor het kampioenschap verbond Lummen 
Blz. 25 = Bijl. 2 Naam en adresgegevens van hoofdbestuur en afgevaardigden 
Blz. 26 = Bijl. 3  Volgorde van eender welke wedstrijd 
Blz. 27 = Bijl. 4 A  Stand van de kleppen op de vriendenwedstrijden + sportraad alsook op de 

  verbondswedstrijden + finale 
Blz. 28 = Bijl. 4 B  Stand van de kleppen op de keizerschietingen of op de intergewestelijke  

  kampioenenwedstrijd 
Blz. 29 = Bijl. 5  Tabel voor het uitrekenen van de prijzen 
Blz. 30 = Bijl. 6  Karabijn met zijn toegestane hulp- of opbouwmiddelen 
 

Adres en andere gegevens van hoofdbestuur en afgevaardigden 
 

Bijl. 7 = blz. 1 t/m 9 Gegevens bestuur gilden aangesloten bij verbond Lummen 
Bijl. 8 = blz. 1 t/m 5 Gegevens bestuur gilden aangesloten bij verbond Beringen 

 
 
 
 

In het belang van het privacy beleid informeren wij dat de nodige gegevens van de aangesloten 

leden gevraagd en gebruikt worden om de werking van het verbond te kunnen garanderen.  

Zo zijn naam, adres, telefoon en email van de verantwoordelijken van de gilden enkel te 

raadplegen via de gedrukte versie van bijlage 7 en 8 van het reglement verbond Lummen.  

Deze gegevens zijn dus NIET zichtbaar op de website.  

Van de schut(s)ters is alleen de naam, leeftijdscategorie en geslacht te raadplegen op de website. 

Er kunnen eveneens foto’s zichtbaar zijn op de website van de deelnemers en winnaars op 

wedstrijden of andere activiteiten. 

 
 
 

IN SEIZOEN 2020 EN 2021 HEBBEN ER GEEN 
WEDSTRIJDEN PLAATSGEVONDEN VANWEGE HET 

CORONAVIRUS COVID-19 
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Afdeling I - ALGEMENE BEPALINGEN 
ALGEMEEN 
 
Art. 1. Het Verbond is een adviserend en overkoepelend orgaan. Het verbond Lummen richt geen enkele activiteit 
in. Het inrichten van wedstrijden valt onder de bevoegdheid en verantwoordelijkheid van de inrichtende gilde doch 
met de toepassing van onderstaande reglementen die zijn opgesteld en goedgekeurd in samenspraak met al de 
aangesloten gilden.  
 
 
Art. 2. Onderstaande 16 gilden zijn aangesloten bij het verbond Lummen: 
 
 Sint - Antonius Congo Bockrijck   Sint - Lambertus Laren 
 Sint - Jacobus Eversel    Sint - Trudo Linkhout 
 Heilig Sacrament Geneiken    Sint - Willibrordus Meldert 
 Sint - Rochus Genenbos    Sint - Anna Mellaer 
 Eendracht L. S. Gestel    Sint - Jacobus Rekhoven 
 Sint - Hubertus Goeslaer     Sint - Sebastiaan Schalbroek 
 Sint - Hubertus Hemmen    Sint - Jan Thiewinkel 
 O. L. V. Kapel a/d Beukenboom   Sint - Jozef Winterslag 
 
        
Art. 3. Het verbond bestaat zolang er nog 3 gilden aangesloten zijn.  
 
 
Art. 4. Iedere gilde is vertegenwoordigd door een afgevaardigde in het bestuur. 
 
 
Art. 5. Het hoofdbestuur bestaat uit een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en schatbewaarder. Deze functies 
worden door het bestuur verkozen voor 4 jaar. De verkiezingen vinden plaats op de 2de verbondsvergadering van 
het jaar 2022, 2026, 2030, enz. Iedere functie is herkiesbaar. 
 
 
Art. 6. Er zijn minstens 2 bestuursvergaderingen per jaar. De eerste vergadering voor het wijzigen of aanvullen van 
het reglement, het oplossen van gedurende het voorbije seizoen gerezen problemen en voor het innen van de 
lidgelden. De tweede vergadering voor de eventuele verkiezing van bestuursfuncties en voor de loting van de 
sportraadwedstrijden. De overige in te richten wedstrijden hebben een automatische volgorde. 
 
 
Art. 7. Elke wijziging of aanvulling van het reglement wordt door het bestuur goedgekeurd met 2/3de meerderheid 
van de aanwezige stemmen. Elke gilde beschikt over één stem. Er kan slechts geldig gestemd worden indien de 
helft + 1 der leden aanwezig is. 
 
 
Art. 8. Het lidgeld bedraagt jaarlijks 15,00 € per gilde. Elke gilde, met uitzondering van de 3 gilden die aangesloten 
zijn bij het verbond Beringen, betaalt tevens de bijdrage van 2,50 € voor deelname van hun koning en koningin aan 
de keizerschieting Lummen - Beringen. Voor vorige titelhouders betalen de respectievelijke gilden 1,00 € voor de 
keizer alsook 1,00 € voor de keizerin. 
 
 
Art. 9. De secretaris en de penningmeester mogen per jaar elk een op voorhand afgesproken bedrag inbrengen 
als vergoeding voor administratieve onkosten.  
 
 
Art. 10. Een schutter, in het bezit van een (voorlopige) sportschutterslicentie, die de schietstand betreedt met de 
intentie om te schieten, moet eerst zijn of haar naam noteren in het schuttersregister. Gelijklopend met dat moment 
heeft men recht op een stempel in zijn of haar schuttersboekje. 
Op de voorkant van het schuttersboekje dienen zowel de gildenaam als de persoonsnaam vermeld te worden. 
Binnen in het schuttersboekje moet vooraf op elke pagina de naam van de schut(s)ter ingevuld worden, alsook de 
volgnummer en de datum van schieten vooraleer ze aan de verantwoordelijke van de schietstand van die dag 
mogen afgegeven worden. 
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Art. 11. Elke gilde mag met meerdere ploegen aan de wedstrijden deelnemen. Het kampioenschap wordt ingericht 
in 3 reeksen: - A-reeks: al de A-ploegen 
   - B-reeks: al de B-ploegen 

   - C-reeks: al de C-, D- en overige ploegen. 
 
 
Art. 12. De wedstrijden oefenschieting, finale, keizerschieting Lummen, keizerschieting Lummen - Beringen en 
provinciale schieting worden toegewezen volgens de tabellen in bijlage 3 van dit reglement. 
 
 
Art. 13. De volgorde van schieten wordt tijdens de kalendervergadering van december, door loting bepaald. 
 
 
Art. 14. Het is verboden alcoholische dranken te nuttigen vóór en tijdens het schieten. 
 
 
Art. 15. Het is ten strengste verboden te schieten buiten de afgebakende schietstand. Ook is het verboden te 
schieten zonder het karabijn op te leggen op de aanlegpalen of te schieten op een schietstand die niet verlicht is.  
Een schutter die zich te buiten gaat aan verbaal geweld kan door het bestuur veroordeeld worden tot een blaam. 
Tegen een schutter die fysiek geweld gebruikt zal een schorsing van één jaar uitgesproken worden. 
 
 
Art. 16. Schutters, door andere verbonden geschorst, mogen door de gilden van ons verbond niet aangenomen 
worden. 
 
 
Art. 17. Iedere schutter die suggesties of opmerkingen heeft naar aanleiding van een wedstrijd, moet zich wenden 
tot zijn afgevaardigde.  
Indien de opmerking invloed heeft op de uitslag van de aan de gang zijnde wedstrijd, beslist de dienstdoende jury, 
samen met de nog aanwezige leden van het hoofdbestuur, onmiddellijk. 
De andere suggesties zullen op de eerstvolgende vergadering van het verbond besproken worden. 
 
 
Art. 18. Elke gilde moet degelijk verzekerd zijn en voldoen aan de geldende bepalingen van de VLAREM - 
wetgeving. Volgende bijzondere VLAREM - bepalingen moeten in acht genomen worden: 
➢ het begin- en einduur van de wedstrijd zelf  
➢ het wedstrijdnummer (zie opmaak kalender). 
De inschrijvingsregisters moeten bij de organiserende gilde gedurende 10 jaar bewaard blijven. 
 
 
Art. 19. Voor zowel de individuele kampioenen als de ploegenkampioenen zullen er geen trofeeën meer uitgereikt 
worden op de speciale kampioenenhulde die na het seizoen ingericht wordt. In de plaats van deze trofeeën zullen 
de bijbehorende geldprijzen uitgereikt worden (zie bijl. 1). Iedereen die recht heeft op een geldprijs moet deze 
persoonlijk in ontvangst komen nemen op de kampioenenhulde (= het jaarlijks schuttersfeest). Er zal geen enkele 
reden aanvaard worden voor het niet aanwezig kunnen zijn op deze kampioenenhulde. Enkel in uitzonderlijke 
omstandigheden (bvb opname in kliniek) mag de gildeverantwoordelijke de prijs in ontvangst komen nemen. De 
niet afgehaalde geldprijzen zullen terug in de verbondskas gestort worden.  
 
 
Art. 20. Voor de keizerschieting Lummen – Beringen wordt er een wisselbeker uitgereikt. Wanneer de winnaars 
van deze keizerschieting tot één van de drie gilden behoren die ook aangesloten zijn bij het verbond Beringen, dan 
krijgen zij hun beker uitgereikt op de prijsuitreiking van het inrichtend verbond.  
 
 
Art. 21. Elke nieuwe gilde, door het bestuur aanvaard, betaalt haar deel in de verbondskas. 
 
 
Art. 22. Elke uittredende gilde uit het verbond verzaakt aan haar deel in de verbondskas. 
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Art. 23. De ploegen en leden van de Lummense gilden zullen door de gemeente Lummen gehuldigd worden voor 
het behalen van volgende titels: 
Gewestelijke kampioenen: 
➢ keizer Lummen  
➢ keizerin Lummen  
➢ keizer Beringen  
➢ keizerin Beringen  
➢ keizer Lummen-Beringen  
➢ keizerin Lummen-Beringen 
➢ beste jongere verbond Beringen  
➢ beste heer verbond Beringen  
➢ beste dame verbond Beringen  
➢ beste senior heren verbond Beringen  
➢ beste senior dames verbond Beringen  
➢ beste jongere verbond Lummen 
➢ beste heer verbond Lummen 
➢ beste dame verbond Lummen 
➢ beste senior heren verbond Lummen 
➢ beste senior dames verbond Lummen 
➢ kampioen A-reeks, B-reeks, C-reeks verbond Lummen  
➢ kampioen A-reeks, B-reeks, C-reeks verbond Beringen  
➢ Intergewestelijke kampioen 
 
Nationale kampioenen: 
➢ Nationaal koning 
 
Deze kampioenen kunnen enkel door de verbondssecretaris doorgegeven worden aan de gemeentelijke 
sportdienst. Hiertoe zal elke gilde de namen van maximum 8 schutters per kampioenenploeg en de namen van de 
individuele kampioenentitels tijdig aan de secretaris doorgeven. 
  
 
Art. 24. Punten die zowel het Verbond Lummen als het Verbond Beringen aanbelangen, zullen alleen nog 
gewijzigd kunnen worden met een 2/3de meerderheid in beide verbonden samen. Eventueel zal dit op de 
kalendervergadering gestemd worden. 
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TECHNISCH 
 
Art. 25. Alle karabijnen 6 mm. zijn toegelaten indien ze voldoen aan de kenmerken zoals bepaald in bijlage 6 van 
dit reglement. 
 
 
Art. 26. Kolven en lopen die beschadigd zijn mogen vanzelfsprekend hersteld, geverfd of gevernist worden. 
 
 
Art. 27. Controle op de schietinstallatie en de wapens mag steeds gedaan worden door elk lid van het 
hoofdbestuur. De controle van de wapens moet gebeuren vóór het schieten.  
 
 
Art. 28. Het is verboden de wapens open en bloot in de lokalen te leggen. Ook wapens in een wapenkoffer zijn 
verboden in de lokalen. Het wapen verplaatsen van de wagen naar de schietstand en omgekeerd mag enkel 
gebeuren in een gesloten koffer. Het wapen bevindt zich bijgevolg enkel in de wagen of binnen in de schietstand. 
Wapens in of tegen lokalen of afsluitingen buiten de schietstand plaatsen is ten strengste verboden. 
 
 
Art. 29. Indien men weigert op de door het lot aangeduide schietboom te schieten is men voor deze wedstrijd 
uitgesloten. 
 
 
Art. 30. De wedstrijd wordt als beëindigd beschouwd als de laatste aanwezige ploeg geschoten heeft, zonder 
onderbreking. Ingevolge de VLAREM- wetgeving moet elke wedstrijd beëindigd zijn op het uur van zonsondergang 
en alleszins om 22.00 u en mag vanaf 9.00 u een aanvang nemen, tenzij anders vermeld in de milieuvergunning. 
 
 
Art. 31. Er wordt geschoten met ploegen van 6 schutters waarvan elk 5 kogels schiet. 
 
 
Art. 32. De aanwezigheid van het kenteken van de gilde die aan het schieten is, wordt aanbevolen doch is niet 
verplicht. 
 
 
Art. 33. Een A- ploeg moet steeds volledig zijn. Onvolledige ploegen, waar 2 schutters ontbreken, moeten worden 
aangevuld. Onvolledige ploegen waar 3 schutters ontbreken mogen worden aangevuld. Indien een ploeg wordt 
aangevuld met 3 schutters, moet ze betaald zijn alvorens de ploeg begint te schieten. Onvolledige ploegen mogen 
enkel worden aangevuld met schutters die reeds gemist hebben in één van de vorige ploegen. Bij volledig 
maximum in alle vorige ploegen worden de aanvullende schutters aangeduid door een afgevaardigde van de 
betreffende gilde.  
Een schutter mag echter geen tweemaal kavelen.  
Dit artikel is van toepassing op al de wedstrijden, ook de vriendenwedstrijden. 
 
 
Art. 34. Een schutter die met 2 of meer gilden aangesloten is, mag tijdens hetzelfde seizoen nooit met meer dan  
1 gilde van hetzelfde verbond meeschieten. Uitzondering in dit geval voor de gilde van Goeslaer. Zij zullen wegens 
verbroedering met de gilde van Mellaer vanaf het seizoen 2010 samen schieten met de gilde van Mellaer.  
Wel behoudt Goeslaer nog het recht om bepaalde wedstrijden in te richten; zie hiervoor bijlage 3. 
 
 
Art. 35. Om de schieting een regelmatig verloop te geven moeten de kleppen voor de schieting nagezien en in 
goede staat bevonden zijn. 
 
 
Art. 36. De schietbomen moeten stevig verankerd zijn aan onbeweeglijke voorwerpen (geen bomen) en 
afgeschermd voor het publiek. 
 
 
Art. 37. De aanlegpaal, een stevige ronde paal van minimum 12 cm doormeter, moet op 6 meter van het 
middenpunt tot middenpunt van de schietboom of tot de voorkant van de pyloon, loodrecht vaststaan. Er is een 
afwijking toegestaan van maximum 20 cm.  
De schietstand moet door een degelijke afsluiting afgeschermd zijn voor de veiligheid. 
 
 



Reglement verbond Lummen   19-11-2008                                             update 12 – 2022           blz 7                                                                                               

Art. 38. Elke aanlegpaal moet voorzien zijn van 3 posities links en 3 posities rechts die recht onder mekaar staan 
en haaks ten opzichte van de schietboom. Deze posities moeten zijdelings wegschuifbaar zijn.  
De aanlegposities moeten met een zachte antisliplaag bekleed zijn. Bekleden met harde PVC is niet toegestaan. 
Ze moeten op een respectievelijke hoogte staan van 1,75 m., 2,05 m. en 2,35 m. De afstand wordt gemeten vanaf 
de verharde standplaats tot het middelpunt van de respectievelijke posities. Een afwijking van maximum 2 cm. is 
toegestaan. Grotere afwijkingen worden slechts getolereerd voor bestaande schietstanden, maar verbetering is 
sterk aanbevolen.  
 
 
Art. 39. Bij eventueel kavelen voor de winnaar, worden de eerste drie prijzen uitgekaveld, de overige prijzen 
worden steeds gedeeld. De samenstelling van de ploegen is vrij. Kavelen gebeurt in dezelfde volgorde als de 
ploegen geschoten hebben. 
 
 
Art. 40. Indien de eerste ploeg van een gilde stopt met kavelen, betekent dit dat de ganse gilde stopt met kavelen. 
Bijgevolg, indien de gilde met meer dan één ploeg wenst te kavelen, dient men de eerste ploeg volledig te laten 
schieten. 
 
 
Art. 41. Een schot wordt als geldig gerekend van het ogenblik dat de schut(s)ter zich in de schietstand bevindt, het 
wapen in de hand, het schot heeft gelost en de kogel de loop verlaten heeft. In het geval van een "flauwe kogel", 
moet er onmiddellijk door de jury gecontroleerd worden of de kogel wel daadwerkelijk de loop verlaten heeft. 
 
 
Art. 42. Maximum 2 personen mogen de schutter vergezellen om af te schermen voor regen, wind en zon. 
Lichamelijk contact met schutter of wapen is verboden. Indien het wapen geladen wordt door een derde, dan wordt 
dit niet aanzien als contact met schutter of wapen! 
 
 
Art. 43. Aan andersvaliden worden bepaalde faciliteiten toegestaan die nodig blijken om probleemloos te kunnen 
schieten. De verbondsjury zal dit ter plaatse beslissen. 
 
 
Art. 44. De inrichters van een wedstrijd zorgen ervoor dat de geneesheer en apotheker van wacht op een goed 
zichtbare plaats, door aanplakking worden bekendgemaakt. 
 
 
Art. 45. Het hoofdbestuur zal tijdens de wedstrijden adviserend optreden bij niet naleving van de geldende 
voorschriften. 
 
 
Art. 46. Indien er tijdens een wedstrijd een klacht komt over de zichtbaarheid van de inslagplaat, zullen de 
aanwezige afgevaardigden een bindende beslissing nemen ter plaatse. 
 
 
Art. 47. Indien tijdens de wedstrijd een kogelvanger moet afgelaten worden, zal, indien nodig, de wedstrijd geheel 
stilgelegd worden gedurende de nodige tijd om het euvel te herstellen. 
 
 
Art. 48. Indien bij uitbetaling van geldprijzen een bedrag kleiner dan 0,50 € bekomen wordt, zal dit bedrag 
overgeheveld worden naar de hogere reeks.  
Er dient ook een afronding gemaakt te worden naar een lager of hoger veelvoud van 10 cent; (bvb een uit te keren 
bedrag vanaf 61 t/m 64 cent, wordt 60 cent; een bedrag vanaf 65 t/m 69 cent, wordt 70 cent) 
 
 
Art. 49. De wapens dienen te voldoen aan de voorwaarden zoals bepaald in bijlage 6 van dit reglement. 
Indien een wapen niet voldoet aan deze voorwaarden, kan dit vóór de wedstrijd nog aangepast worden.   
Indien er geschoten wordt met een onreglementair wapen of als men het wapen niet laat controleren zowel bij 
ploegen als bij individuele wedstrijden, zullen de geschoten treffers als onbestaande worden beschouwd. 
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Afdeling II – WEDSTRIJDEN 
 

1) VERBONDSWEDSTRIJDEN 
 

HET KAMPIOENSCHAP  
 
Art. 50. Schietstanden: Er dienen minstens 4 schietbomen beschikbaar te zijn om een verbondswedstrijd te 
kunnen inrichten. Afhankelijk van het aantal kleppen per schietboom, dienen de kleppen geplaatst te worden 
volgens bijlage 4 A van dit reglement. 
Indien er op een door de weekse dag wordt vooruit geschoten, al is het maar voor 1 schutter, dan moeten er 
minstens 2 kogelvangers proper zijn. D.w.z. dat de bovenplaat dient geschuurd te zijn en dat het glasplaatje van de 
verlichting proper moet zijn. Tenslotte zijn deze schutters ook voor hun verbondspunten aan het schieten! 
 
 
Art. 51. Inschrijvingen: 
Ploegen:   Voor een verbondswedstrijd wordt een inleg van 3,00 € per deelnemende ploeg gevraagd.  

Eventuele ploegen van gilden die niet behoren tot het verbond Lummen, betalen het tarief van een 
vriendenwedstrijd (2,00 €). Dit geldt ook zo voor de finale.  

Individueel:  Gratis voor alle deelnemers van verbond Lummen. 
 
 
Art. 52. Geldprijzen: idem als bij vriendenwedstrijden.  
Dagprijzen ten laste van de inrichters: 1ste = 12,50 €, 2de = 10,00 € en 3de = 7,50 € (zie ook art. 110) 
Een bedrag kleiner dan 0,50 € wordt naar de hogere reeks overgeheveld. 
Gilden die niet tot het verbond Lummen behoren, kunnen nooit in aanmerking komen voor de eerste prijs. 
Er dient ook een afronding gemaakt te worden naar een lager of hoger veelvoud van 10 cent; (bvb een uit te keren 
bedrag vanaf 61 t/m 64 cent, wordt 60 cent; een bedrag vanaf 65 t/m 69 cent, wordt 70 cent) 
 
 
Art. 53. Wedstrijd toegelaten voor: 
Ploegen:   Alle schuttersgilden.   
Individueel:  Alleen voor de aangesloten leden van het verbond Lummen in volgende 5 reeksen: 
Jongeren:   vanaf het moment dat men effectief 16 jaar geworden is t/m het jaar dat men 21 wordt (er moeten  

minstens drie jongeren deelnemen om de reeks te laten doorgaan. Wordt dit aantal niet gehaald, 
dan schieten de jongeren mee in de categorie heren of dames). 

Heren:   Elke mannelijke schutter, vanaf het jaar dat hij 22 zal worden en er vanuit gaande dat er een  
jongerenreeks is t/m het jaar dat hij 65 wordt  

Dames:    Elke vrouwelijke schutster, vanaf het jaar dat zij 22 zal worden en er vanuit gaande dat er een 
jongerenreeks is t/m het jaar dat zij 65 wordt 

Senioren heren:  Alle schutters, vanaf het jaar dat men 66 gaat worden 
Senioren dames: Alle schutsters, vanaf het jaar dat men 66 gaat worden 

 
Eens gestart in een bepaalde reeks, kan men in dat seizoen niet meer overgaan naar een andere reeks. Men mag 
dus slechts in één reeks meeschieten. 
Vóór de eerste verbondswedstrijd dient de secretaris op de hoogte gebracht te worden via een op de pc 
opgestelde excel-lijst met de namen, geboortedata en de categorie van al de actieve schutters van dat seizoen. 
 
 
Art. 54. Organisatie:  
Ploegen: 
a) De inrichtende gilde begint telkens te schieten om 13.30 u. De eerstvolgende gilden beginnen dan om 14.00 u 

volgens opgestelde uurrooster. Andere gilden die telkens in de voormiddag schieten, beginnen steeds om 
10.00 u of volgens de opgestelde uurrooster.  

b) Op een verbondswedstrijd wordt er geschoten op een klep van Ø 30 mm. De volgorde van schieten volgt 
automatisch uit de gekozen datum van de wedstrijd.  
De inrichters van de wedstrijd schuiven op de volgende wedstrijd naar achter, zodat nr. 2 van de eerste 
wedstrijd eerst schiet op de volgende wedstrijd enz… 
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c) De schietbomen worden gerangschikt van 1 tot en met 3, van links naar rechts en krijgen een plaatje met het 
nummer van de schietboom. De inrichtende gilde schiet op boom 1, de 2de gilde op boom 2, de 3de gilde op 
boom 3. De 4de gilde schiet dan op de eerste schietboom die vrij komt enz. 

d) Men kan op elke verbondswedstrijd op zondagvoormiddag vooruitschieten van 9.00 u tot 12.00 u. Er dient dan 
steeds 1 schietboom vrijgehouden te worden voor het vooruitschieten. Deze schietboom is vrij te kiezen door 
de inrichtende gilde en er mag niet op geoefend worden. De namen van de schutters die vooruitschieten, 
mogen rechtstreeks op het inschrijvingsblad ingevuld worden. Deze namen dienen wel gekenmerkt te worden 
door aanduiding van een “V” die geplaatst wordt vóór hun naam.  

e) Indien een bepaalde schutter op een andere dag dan de verbondszondag wil vooruitschieten, maakt men 
vooraf een afspraak met de verantwoordelijke van de inrichtende gilde. Het witte briefje moet dan gebruikt 
worden. Op dit briefje dient uiteraard duidelijk vermeld te worden in welke ploeg de schutter staat. Zij die een 
wit briefje hebben ingevuld, moeten wel degelijk komen schieten op het afgesproken uur, anders krijgen zij 
“nul” punten genoteerd. De ploeg waarin deze schutter zou geschoten hebben, wordt niet gesanctioneerd. 
Nadien worden deze briefjes aan de wedstrijdleider gegeven die ze op zijn beurt overhandigt aan de secretaris. 
Er kan per seizoen 3 keer vooruit geschoten worden op een andere dag dan de verbondszondag. 
Uitzonderingen op deze regel kunnen enkel toegestaan worden in samenspraak met het hoofdbestuur (bvb 
sterfgeval, ziekte, werk, …).   

f) Een schutter die vooruit geschoten heeft, kan nooit omhoog geschoven worden ter aanvulling van een vorige 
ploeg.  

g) Indien iemand niet komt opdagen en hij of zij reeds op het inschrijvingsblad vermeld is, dan schuift de eerste 
niet vooruit geschoten schutter van de volgende ploeg omhoog.  

h) Als een volledige gilde op een verbondszondag in de voormiddag komt schieten, kan deze om 10.00 u 
beginnen te schieten enkel indien er op dat moment een schietstand vrij is. Oefenen vóór 10.00 u. is voor deze 
schutters wel toegelaten. Omwille van uitzonderlijke redenen (bvb beroepsredenen …) kunnen schutters van 
deze gilden ook in de namiddag schieten. Hun treffers tellen dan zowel individueel als voor de ploeg. Hun 
naam dient wel reeds vermeld te worden op het inschrijvingsblad. 

i) Als een volledige gilde op een andere dag dan de verbondszondag wil vooruitschieten, dan wordt onmiddellijk 
het inschrijvingsblad gebruikt. Dit vooruitschieten telt dan niet mee bij het totaal aantal keren dat men per 
seizoen mag vooruitschieten. 

j) De inrichtende gilde zorgt voor de nodige markeurs om in de voormiddag op te tekenen. 
k) Als er nog een schietstand vrij is, mag een ploeg met het maximum van 30/30, onmiddellijk beginnen te 

kavelen tot er gemist wordt of tot op de kleinste klep. Kavelen mag met 6 willekeurige schutters van de 
betreffende gilde. De 6 schutters waarmee men begint te kavelen, mogen nadien niet meer vervangen worden. 
Van het moment dat een bepaalde schutter stopt, stopt men volledig met kavelen. 

l) Schutters die nog niet aanwezig zijn op het moment dat hun gilde begint te schieten, kunnen nog schieten in 
de ploeg en voor hun individuele punten tot de laatste schutter van de laatste gilde zijn of haar kogels op een 
klep van Ø 30 mm. geschoten heeft. 

m) Elk inschrijvingsblad dient, nadat de laatste schutter van hun gilde geschoten heeft, afgetekend te worden door 
de markeur en één of ander lid van de gilde die zopas geschoten heeft. Dit geldt ook voor elke kaveling; na 
elke ronde dient het inschrijvingsblad afgetekend te worden. Bij het “niet” aftekenen heeft men achteraf geen 
recht op een eventuele aanpassing van de geschoten punten, m.a.w. er kan hier niet over gediscuteerd 
worden! 

n) Gilden, vreemd aan het verbond Lummen, die nog willen schieten als de verbondswedstrijd reeds beëindigd is, 
mogen wel nog schieten maar zullen gevraagd worden af te zien van een eventuele kaveling. 

Individueel: 
a) Door deel te nemen aan de ploegenwedstrijd wordt automatisch deelgenomen aan de individuele wedstrijd 

over het hele seizoen.   
b) De treffers van de ploegenwedstrijd worden individueel opgeteld gedurende het hele kampioenschap van het 

verbond Lummen. Bij het einde (momenteel 8 wedstrijden) wordt een rangschikking gemaakt van de 5 reeksen 
tot het prijzenaantal bekomen is.  

c) Schutters die omwille van onvoorziene omstandigheden (beroepsomstandigheden, sterfgeval, 
ziekenhuisopname, …) niet kunnen deelnemen aan de ploegenwedstrijd, kunnen hun individuele punten (dus 
niet meer voor de ploeg) nog naschieten. De voorzitter of de secretaris beslist hierover. 
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Art. 55. Prijzentabel: → Zie bijlage 1 van dit reglement.  
a) Algemeen: Van de 3,00 € inschrijving per ploeg wordt 1,00 € afgehouden. Deze gelden zullen dienen om de  

individuele prijzen te garanderen van de bovenvermelde 5 reeksen. Uitbetaling daarvan gebeurt na de finale 
van het verbond Lummen. Naar evenredigheid van het aantal deelgenomen ploegen, dient dit bedrag gestort 
te worden op de rekening van het verbond Lummen: BE18 9731 7587 3865 op naam van “Verbond Lummen, 
Akkerstraat 7, 3582 Koersel”. Als mededeling vermeld je de bijbehorende wedstrijd.  

b) Ploegen: Voor het eindklassement van het kampioenschap is er voor iedere reeks A, B en C een geldprijs  
 voorzien ten laste van het verbond ter waarde van zoals bepaald in bijlage 1 van dit reglement.  
 Deze geldprijzen worden uitgereikt tijdens de kampioenenhulde op het jaarlijks schuttersfeest.  

De inrichters geven 8 drankbonnetjes aan elk van de 3 kampioenenploegen na het beëindigen van de 
ploegenwedstrijd. De kostprijs van deze bonnetjes wordt gedragen door de verbondskas en wordt gerekend 
aan de geldende consumptieprijs  

c) Kampioenenploeg: Het uitkavelen van de kampioenenploegen gebeurt op de laatste verbondswedstrijd, dus  
niet op de finale. Alle ploegen die in aanmerking komen voor de kampioenstitel schieten op hetzelfde moment 
op dezelfde schietboom, reeks per reeks. Bij gelijke stand na elke kavelronde zal er gerold worden. D.w.z. dat 
de ploeg die als eerste is opgegaan, in de 2de kavelronde als laatste schiet. 

 
. 
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2) FINALE (beste jongere, heer, dame, seniorheer en seniordame) 
 
Op de finale zijn enkel gilden toegelaten die aangesloten zijn bij het verbond Lummen. 
Volgorde inrichting finale: zie bijlage 3 van dit reglement. 
Stand van de kleppen: zie bijlage 4A van dit reglement. 
 
Art. 56. Inschrijving: 
Ploegen: Normaal volgens tarief van de vriendenwedstrijden + 1,00 €.  
Elke gilde betaalt dus 3,00 € per ploeg.  
Individueel: Gratis. 
 
 
Art. 57. Geldprijzen: 
Ploegen: Voor het dagklassement: volgens het tarief van de vriendenwedstrijden en de passende vermeldingen op 
de omslag en door de inrichters te verzorgen. 
Individueel: Volgens opgave in bijlage 1 van dit reglement en door het verbondsbestuur uit te betalen.  
De inrichters geven aan elke kampioen per reeks 8 consumptiebonnen na het beëindigen van de wedstrijd.  
Deze consumptiebonnen dienen uiteraard verbruikt te worden bij de inrichtende gilde. Indien deze bonnen niet 
meer kunnen verbruikt worden op dezelfde dag, is het perfect mogelijk deze te verbruiken op een volgende door 
hun georganiseerde wedstrijd.  
Hij of zij krijgt dan van het verbond nog een geldprijs (zie bijl. 1) die overhandigd zal worden op het jaarlijkse 
schuttersfeest waar elke kampioen(e) ook nog een pin ontvangt die bedoeld is om op het gildehemd of - jas te 
spelden. 
 
 
Art. 58. Wedstrijd toegelaten voor:  
Ploegen:  Vriendenwedstrijd: Er dienen minstens 4 schietbomen beschikbaar te zijn om deze schieting te kunnen 
inrichten. De kleppen dienen geplaatst te worden volgens bijlage 4 A van dit reglement. Indien er 5 schietbomen ter 
beschikking zijn, mogen gilden van buiten het verbond Lummen ook uitgenodigd worden.  
Vanaf 9.00 u begint de ploegenwedstrijd op 4 schietbomen. Het is de bedoeling dat de ploegenwedstrijd tussen 
12.00 u en 13.00 u beëindigd is. Omstreeks 13.00 u zal dan de individuele finale aanvangen.  
Echter, de ploegenkaveling dient eerst beëindigd te zijn voordat de individuele finale kan beginnen.  
Individueel: enkel de gilden behorende tot het verbond Lummen komen hiervoor in aanmerking: 
Er zijn 5 reeksen: zie artikel 53 individueel. 
  
 
Art. 59. Organisatie: 
Ploegen:  - Voor de ploegen is dit een gewone vriendenschieting. 
  - Schieten op een andere voorgaande dag: volgens afspraak met de inrichtende gilde. 
  - Oefenen: in samenspraak met de inrichtende gilde kan dit tussen 8.00 u en 9.00 u. 
Individueel: Enkel door diegenen die nog niet gemist hebben in de verbondswedstrijden of bij één of meerdere 
missers nog in de prijzen vallen, kan er gekaveld worden voor beste schut(s)ter. Aanvang omstreeks 13.00 u op de 
daarvoor voorziene standen en in volgorde van aantreding van de ploegen zoals opgesteld door de secretaris.  
Eerst schieten de jongeren, dan de heren gevolgd door de dames, dan de seniorheren gevolgd door de -dames. 
Men begint te schieten op de uiterst linkse schietboom. Men schiet telkens 3 kogels per klep en zolang er niet 
gemist wordt, mag men doorgaan op de naastgelegen schietboom.  De categorie “heren” beginnen pas op een 
klep van Ø 20 mm. De 4 andere reeksen beginnen dus eerst op een klep van Ø 25 mm., dan een klep van  
Ø 20 mm. (hier vallen de heren in), gevolgd door een klep van Ø 16 mm., eentje van Ø 12 mm. en tenslotte, bij 
aanwezigheid van een 5de schietboom, eentje van Ø 10 mm. Indien er maar 4 schietbomen aanwezig zijn, plaatst 
men op de laatste schietboom aan de linkerkant de klep van Ø 12 mm. en aan de rechterkant de klep van  
Ø 10 mm. Zodra men gemist heeft, stopt men onmiddellijk met schieten.  
 
 
Art. 60. Algemeen: 
De inrichters zorgen voor een versnapering gedurende de wedstrijd (pistolet of iets dergelijks) en drank in overleg 
met de juryleden van dienst. Na afloop van de wedstrijd dient er niets meer voorzien te worden i.v.m. het 
verschaffen van een maaltijd. 
 
 
Art. 61. Controle: 
De inrichtende gilde zorgt voor voldoende markeurs. 
De controle van de individuele wedstrijd gebeurt door twee leden van het hoofdbestuur. 
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3)  KEIZERSCHIETING LUMMEN 
 
Deze wedstrijd zal altijd doorgaan op de zondag vóór 15 augustus. 

 
Art; 62. Kleppen en organisatie:   
Er dienen minstens 4 schietbomen beschikbaar te zijn om deze schieting te kunnen inrichten. Afhankelijk van het 
aantal kleppen per schietboom, dienen de kleppen geplaatst te worden volgens bijlage 4 B van dit reglement. 
 
 
Art. 63. Inschrijvingen: 
Ploegen: Volgens gangbaar tarief van de vriendenwedstrijden. 
Individueel: gratis. 
 
 
Art. 64. Prijzen: 
Ploegen: Volgens gangbaar tarief van de vriendenwedstrijden en ten laste van de inrichters.  
Individueel: De gemeente schenkt een aandenken aan zowel de keizer als keizerin en een zilveren kroontje wordt 
hen overhandigd geschonken door het verbond. Ook het prijzengeld wordt geschonken door de gemeente. 
Teneinde het prijzengeld gestort te krijgen, worden de inrichters verzocht tijdig hun bankrekeningnummer door te 
geven aan de gemeente (zie ook art. 70) Dit prijzengeld dienen zij te overhandigen aan de penningmeester van het 
verbond. Voor de prijsverdeling, zie bijlage 1. Bij afwezigheid van een deelnemer komt deze prijs in de 
verbondskas. 
 
Op de wedstrijddag zelf wordt zowel aan de keizer als aan de keizerin een wisselbeker overhandigd. Zij worden 
geacht deze beker terug mee te brengen op de kampioenenhulde tijdens het schuttersfeest voor de officiële 
overhandiging. Deze wisselbeker moet uiteraard ook bij de volgende keizerschieting terug ter beschikking gesteld 
worden. De keizer of keizerin die drie jaar na mekaar de wisselbeker wint, mag deze behouden.  
De inrichtende gilde geeft dadelijk na afloop van de individuele wedstrijd acht consumptiebonnen aan zowel keizer 
als keizerin. Indien deze bonnen niet meer kunnen verbruikt worden op dezelfde dag, is het perfect mogelijk deze 
te verbruiken op een volgende door hun georganiseerde wedstrijd. 
 
 
Art. 65. Wedstrijd toegelaten voor: 
Ploegen: Alle gilden van het verbond Lummen. Ook andere gilden mogen uitgenodigd worden, indien men over vijf 
schietbomen beschikt. Een kleppensysteem met 3 kleppen is aangewezen. 
Individueel: Van iedere gilde mag de koning en koningin deelnemen. Zij mogen, bij gewettigde afwezigheid, 
vervangen worden, ook indien de vorige keizer of keizerin opnieuw de titels behaalden in hun gilde. In beide 
gevallen mogen de tweede geëindigden bij het koningschieten meedoen als koning of koningin van hun gilde. 
 
 
Art. 66. Organisatie:  
Ploegen: Aanvang om 14.00 u in de opgegeven volgorde door loting bepaald en volgens uurrooster door de 
verbondssecretaris opgemaakt. De inrichtende gilde schiet in de voormiddag. Voor het overige gelden de 
bepalingen zoals vermeld in dit reglement onder de rubriek vriendenwedstrijden. 
Gilden van een andere gemeente, doch aangesloten bij het verbond Lummen, mogen aan de keizerschieting 
deelnemen en de titels behalen, doch kunnen geen aanspraak maken op de organisatie. 
Optocht: Om 13.30 u stipt, vertrek onder begeleiding van een muziekkorps, in volgorde van schieten. De inrichters 
bepalen de route, met dien verstande dat de optocht niet langer mag duren dan 25 minuten. In de stoet is iedere 
gilde vertegenwoordigd met hun vlag. De koning en koningin dragen het gewaad. Een redelijke afvaardiging van 
schutters en bestuur is aangewezen. 
 
De optocht wordt gevormd door de verantwoordelijke van de inrichtende gilde in samenspraak met de leider van 
het muziekkorps. Er wordt opgestapt in gelid van 3 personen naast elkaar en in goede orde achter de gildenvlag. 
 
Het aanwezige muziekkorps krijgt naar gewoonte een paar consumpties aangeboden door de inrichtende gilde. 
 
De inrichtende gilde zorgt voor de juryleden van dienst "gedurende" de wedstrijd voor een versnapering (sandwich 
of pistolet of stukje taart …) en drank. "Na afloop" van de wedstrijd dient er niets meer voorzien te worden voor 
deze juryleden.   
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Art. 67. Oefenen: 
De zaterdag vóór de wedstrijd kan er geoefend worden van 17.00 u tot 19.00 u, enkel op aanvraag! 
De dag van de wedstrijd van 9.00 u tot 12.00 u. Na 12.00 u mag er niet meer geoefend worden. 
 
 
Art. 68. Algemeen: 
De schietstand voor deze wedstrijd moet minstens daags voordien in orde zijn. De schietbomen die hiervoor 
voorzien zijn, dienen goed zichtbaar aangeduid te zijn voor zij die willen oefenen. 
 
 
Art. 69. Markeurs: 
De puntennotering van de individuele wedstrijd gebeurt door twee leden van het hoofdbestuur. 
 
 
Art. 70. Aan te vragen: 
De organiserende gilde dient 2 maanden voordat de keizerschieting plaatsvindt volgende aanvragen te doen bij de 
sportraad van de gemeente Lummen: 

- vraag om toelage van de gemeente 
- vraag aan harmonie om mee te gaan tijdens de optocht 
- vraag om begeleiding door politie (plannetje van de optocht bijvoegen). 

 
 
Art. 71. Wedstrijdverloop: 
Het verloop van de wedstrijd is als volgt: 3 x op klep van Ø 25 mm., 3 x op klep van Ø 20 mm., 3 x op klep van  
Ø 16 mm., nadien beslist de jury.  
 
PS: op de vergadering dd 20/11/2019 werd er bij puntje 7 beslist dat iedereen vanaf seizoen 2020 (wegens corona 
is dat nu dus 2022) start op een klep van Ø 20 mm. Nadien zal dit uiteraard geëvalueerd worden. 
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4) KEIZERSCHIETING LUMMEN - BERINGEN 
 

(Deze reglementen zijn tot stand gekomen na een gezamenlijke vergadering van de hoofdbestuursleden van het verbond Lummen  
samen met die van het verbond Beringen dd 6 november 2008) 

Intergewestelijke keizerschieting verbond Lummen samen met het verbond Beringen 
 
Art. 72. Deze intergewestelijke keizerschieting zal altijd doorgaan op een op de kalendervergadering vastgelegde 
zaterdag van de maand augustus of van de maand september.  
De volgorde van inrichten, evenals de volgorde van schieten, is als volgt:  
  
  2022 St. - Jacobus Rekhoven 2032 St. - Anna Mellaer 2042 St. - Jacobus Rekhoven 
  2023 St. - Denijs Beringen  2033 Eendracht L.S. Gestel 2043 St. - Denijs Beringen 
  2024 St. - Jan Thiewinkel  2034 St. - Hubertus Hemmen 2044 St. - Jan Thiewinkel 
  2025 St. - Trudo Linkhout  2035 St. - Lambertus Laren 2045 St. - Trudo Linkhout 
  2026 St. - Sebastiaan Schalbroek 2036 St. - Jozef Winterslag 2046 St. - Sebastiaan Schalbroek 
    
  2027 St. - Ant. Congo Bockrijck  2037 H. Sacrament Geneiken 2047 St. - Ant. Congo Bockrijck 
  2028 St. - Franciscus Hulst  2038 St. - Antonius Geenhout 2048 St. - Franciscus Hulst 
  2029 O.L.V. Kapel a/d Beuk  2039 St. - Rochus Genenbos 2049 O.L.V. Kapel a/d Beuk 
  2030 St. - Ludovicus Paalstraat  2040 St. - Joris Brelaar 2050 St. - Ludovicus Paalstraat 
  2031 St. - Hubertus Goeslaer  2041 St. - Willibrordus Meldert 2051 St. - Hubertus Goeslaer 

 
Om een evenredigheid te bekomen naar het aantal aangesloten gilden per verbond zullen er vanaf seizoen 2022 
per 5 opeenvolgende jaren telkens 2 gilden van het verbond Beringen en 3 gilden van het verbond Lummen deze 
organisatie mogen inrichten met dien verstande dat er in het 1ste jaar telkens een gilde van het verbond Lummen 
aan de beurt komt, het 2de jaar een gilde van het verbond Beringen, 3de jaar terug een gilde van het verbond 
Lummen, 4de jaar terug een gilde van het verbond Beringen om de reeks van 5 jaren af te sluiten met een gilde van 
het verbond Lummen. In de nieuwe reeks van 5 jaar begint er terug een gilde van het verbond Lummen, 2de jaar 
terug een gilde van het verbond Beringen enz. 
 
Voor de gilden die aangesloten zijn bij het verbond Lummen bedraagt de inzet 2,50 €. Deze som wordt betaald op 
de 1ste bestuursvergadering samen met het lidgeld. 
De gilde die een keizer of een keizerin in zijn gelederen heeft, betaalt bij de inschrijving voor elk 1,00 €.  
 
De inrichtende gilde zal 13,00 € toevoegen aan de prijzenpot, de beide verbonden voegen samen 80,00 € bij dat 
ook in evenredigheid zal verdeeld worden. Het verbond Beringen zal dus 32,00 € bijvoegen, het verbond Lummen 
voegt dan 48,00 € bij. 
 
 
Art. 73. Aan deze keizerschieting mogen zowel de koning als de koningin van elke schuttersvereniging die 
aangesloten is bij het verbond Lummen als het verbond Beringen deelnemen. Er kan uiteraard maar één koning en 
één koningin per gilde deelnemen, uitgezonderd de gilde van wie de koning of koningin het vorige jaar de 
keizerschieting gewonnen had. Deze gilden mogen zowel de keizer of keizerin van het vorige jaar afvaardigen als 
ook hun nieuwe koning of koningin van het huidige jaar. Indien bij toeval zowel de keizer(in) van het vorige jaar als 
de nieuwe koning(in) van het huidige jaar dezelfde schut(s)ter is, mag deze gilde een andere schut(s)ter naar eigen 
behoefte afvaardigen. De keizer of keizerin van het vorige jaar (zij die dus het huidige jaar hun titel moeten 
verdedigen) mogen echter niet vervangen worden door een andere schut(s)ter.  
 
 
Art. 74. Voor deze keizerschieting gelden volgende regels:  

a. De inschrijvingen gebeuren van 13.30 u tot 14.00 u voor alle deelnemers.  
 Voor een niet-deelnemende keizer of keizerin, koning of koningin, kan er in geen enkel opzicht aanspraak 
 gemaakt worden op eventuele teruggave van de inschrijvingsgelden. Deze zijn verrekend in het 
 prijzentotaal. 

Zij die niet tijdig ingeschreven zijn, krijgen een eerste verwittiging.   
b. Tijdens de 1ste ronde worden er 3 kogels geschoten op een klep van Ø 25 mm. op één schietboom.  
 De volgorde hier van aantreden is identiek aan deze van de ploegenschieting. 
 De schut(s)ter die niet tijdig aan de schietboom aantreedt, krijgt een (volgende) verwittiging. 
c. Onmiddellijk na hun 1ste schietbeurt op Ø 25 mm., schieten zij die niet gemist hebben hun 2de schietbeurt 

op een naastgelegen schietboom, 3 kogels op Ø 20 mm. 
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d. Enkel de 1ste en de 2de ronde (Ø 25 mm. en Ø 20 mm.) schiet men op 2 verschillende schietbomen. Vanaf 
de 3de ronde (Ø 16 mm.) wordt er verder geschoten op 1 schietboom (de vrijgekomen schietboom kan dan 
 eventueel en indien mogelijk mee ingeschakeld worden voor de vriendenwedstrijd). Al de volgende ronden 
 blijft men 3 kogels schieten op een klep van Ø 16 mm. De verbondsjury zal beslissen, naargelang de 
 omstandigheden, wanneer er overgegaan wordt naar de klep van Ø 12 mm. en nadien eventueel naar de 
 klep van Ø 10 mm. De schut(s)ter die (weerom) niet tijdig aan de schietboom aantreedt, krijgt een 
 (volgende) verwittiging. De juryverantwoordelijke van het inrichtend verbond zal deze schut(s)ter ook 
 daadwerkelijk verwittigen van het niet tijdig aantreden. Zij die voor de 3de maal een verwittiging krijgen, 
 worden uitgesloten van verdere deelname aan de wedstrijd. 

e. Wanneer er gemist wordt, stopt men onmiddellijk met schieten. Indien er in een bepaalde ronde 
onvoldoende deelnemers in geslaagd zijn (naargelang er prijzen voorzien zijn) om zonder misser te 
schieten, dan schieten alle schut(s)ters die één misser hadden in hun laatste ronde opnieuw mee, 
weliswaar voor de laatste prijzen (hier is de volgorde van het missen in acht te nemen).  

 Men neemt dan terug deel aan de wedstrijd op zijn normale volgorde van voorheen. 
f. Vanaf het moment dat er nog maar 5 deelnemers of minder overblijven, wordt de beurtrol toegepast. 

D.w.z.: in de 1ste ronde begint gewoon de 1ste schutter (dus hij of zij die ook eerste was in de vorige ronde), 
vanaf de 2de ronde begint de 2de schutter van de vorige ronde (of de eerstvolgende nog in wedstrijd zijnde 
schutter) en de 1ste van die vorige ronde schiet dan als laatste, volgorde blijft eerst de koning en dan de 
koningin van dezelfde gilde. Vanaf het moment dat er nog maar 2 deelnemers overblijven, schiet men 2 
kogels per ronde (voor de 2de schutter = 2 volgen en 2 opgaan). 

g. Vanaf 18.00 u wordt er zeker overgegaan naar de klep van Ø 10 mm. Indien de verbondsjury beslist om op 
kleppen te schieten met verschillende diameter op één en dezelfde schietboom dan schiet men telkens 
eerst op de grootste klep en daarna pas op de kleinste klep. 

h. De schut(s)ter met de langste reeks zonder misser is de winnaar. 
 
 

Art. 75. De te leveren markeur voor deze intergewestelijke keizerschieting zal steeds een hoofdbestuurslid zijn van 
het verbond Lummen. 
Voor het verbond Beringen zal er één gewoon schutterslid aangeduid worden van de gilde met volgende volgorde: 
  2022 Beringen  2025 Geenhout 2028 Laren   
  2023 Brelaar  2026 Gestel 2029 Linkhout  
  2024  Paalstraat 2027 Hulst 2030 Beringen 
Een hoofdbestuurslid van het inrichtend verbond is de juryverantwoordelijke of wedstrijdleider. 
  
 
Art. 76. De verdeling van de prijzen is als volgt: 

  Keizer:  voor de 1ste 14,00 €         Keizerin:  voor de 1ste 14,00 €  
     voor de 2de 12,00 €    voor de 2de 12,00 € 
     voor de 3de    8,00 €    voor de 3de    8,00 € 
     voor de 4de    6,00 €    voor de 4de   6,00 € 
     voor de 5de        5,00 €    voor de 5de    5,00 € 
     voor de 6de    2,50 €    voor de 6de   2,50 € 

Dit is een totaal van 95,00 € als volgt bekomen:   
  van verbondskas Beringen   (= 32,00 €) 
  van verbondskas Lummen   (= 48,00 €) 
  13,00 € van inrichtende gilde   (= 13,00 €) 
  2 x 1,00 € van de vorige keizer en keizerin (=   2,00 €) 
        (= 95,00 €) 
Enkel de eerste 3 prijzen zullen nog uitgekaveld worden, bij een eventuele gelijk stand voor de 4de en/of 5de  en/of 
6de prijs, zullen de geldprijzen samen gevoegd en gedeeld worden.  
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Art. 77. Zowel aan de keizer als aan de keizerin worden er op de wedstrijddag zelf door de inrichtende gilde nog  
8 consumptiebonnen geschonken die onmiddellijk overhandigd worden nadat deze gekend zijn.  
Deze consumptiebonnen dienen uiteraard verbruikt te worden bij de inrichtende gilde. Indien deze bonnen niet 
meer kunnen verbruikt worden op dezelfde dag, is het perfect mogelijk deze te verbruiken op een volgende door 
hun georganiseerde wedstrijd. 
Daarnaast krijgen de 6 beste schut(s)ters natuurlijk ook hun voorziene geldprijs (zie art. 76).  
Ook zal er op de wedstrijddag zelf zowel aan de keizer als aan de keizerin een wisselbeker overhandigd worden. 
Indien de winna(a)r(es) behoort tot een gilde aangesloten bij het verbond Lummen, krijgen zij hun wisselbeker 
officieel overhandigd op het jaarlijkse schuttersfeest van het verbond Lummen samen met een geldprijs van  
15,00 € elk. Zij mogen deze wisselbeker dan een volledig jaar behouden en brengen hem terug mee op de 
keizerschieting van het volgende seizoen. Het naamplaatje van de winna(a)r(es) zal bezorgd en bekostigd worden 
door het inrichtend verbond. Hij of zij die deze wisselbeker 3 jaar na mekaar wint, mag hem definitief behouden. 
Op het jaarlijks schuttersfeest ontvangt de keizer en/of keizerin nog een pin die bedoeld is om bvb op het 
gildehemd of - jas te spelden. 
 
 
Art. 78. De ploegenwedstrijd die bij deze schieting hoort, is een gewone vriendenschieting, die georganiseerd 
wordt door de inrichtende gilde. Om een vlot verloop te bewerkstelligen, wordt hiervoor de rangorde gerespecteerd.  
De gilden die niet tot het verbond Lummen of het verbond Beringen behoren, zijn ook toegelaten. Deze zullen dan 
kunnen schieten volgens volgorde van inschrijving. 
De prijzen zijn uiteraard volgens het gangbaar tarief van de vriendenwedstrijd. 
  
 
Art. 79. De schietstanden moeten uiteraard op de dag van de wedstrijd vóór 9.00 u 's morgens volledig in orde zijn.  
De kleppen dienen geplaatst te worden volgens bijlage 4 B van dit reglement. 
Er kan geoefend worden enkel op de wedstrijddag zelf vanaf 9.00 u tot 12.00 u.  
Aan de 2 schietbomen die voorzien zijn voor de keizerschieting is vanaf ’s morgens 9.00 u goed zichtbaar 
aangeduid dat deze voorbehouden zijn voor de keizerschieting.  
 
  
Art. 80. De inrichtende gilde zorgt voor de juryleden van dienst "gedurende" de wedstrijd voor een versnapering 
(sandwich of pistolet of stukje taart …) en drank. "Na afloop" van de wedstrijd dient er niets meer voorzien te 
worden voor deze juryleden.   
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5) INTERGEWESTELIJK KAMPIOENSCHAP LUMMEN - BERINGEN 
 

(Deze reglementen zijn tot stand gekomen na een gezamenlijke vergadering van de hoofdbestuursleden van het verbond Lummen 
samen met die van het verbond Beringen dd 6 november 2008) 

 
Art. 81. Op deze wedstrijd wordt de algemene kampioen van de verbonden Lummen en Beringen betwist.  

 De zes kampioenenploegen (A, B en C van beide verbonden) strijden tegen elkaar, aanvang stipt om 14.00 u (zie 
ook art. 83). De bijbehorende wedstrijd is een gewone vriendenwedstrijd.  

 Elke gilde wordt verwacht aanwezig te zijn op de vriendenwedstrijd doch men is volledig vrij van deelname.  
 De zes kampioenenploegen worden wel verwacht aanwezig te zijn.  
 De volgorde van inrichten voor deze intergewestelijke wedstrijd is: 

 2022 O.L.V. Kapel a/d Beukenboom 2032 St. - Rochus Genenbos  
 2023 St. - Joris Brelaar  2033 St. - Franciscus Hulst    
 2024 St. - Jacobus Rekhoven  2034 St. - Jan Thiewinkel 
 2025 St. - Denijs Beringen  2035 St. - Trudo Linkhout 
 2026 St. - Willibrordus Meldert  2036 St. - Sebastiaan Schalbroek     
   
 2027 St. - Antonius Congo Bockrijck  2037 St. - Anna Mellaer  
 2028 Eendracht L.S. Gestel  2038 St. - Lambertus Laren  
 2029 St. - Hubertus Hemmen  2039 H. Sacrament Geneiken 
 2030 St. - Antonius Geenhout  2040 St. - Ludovicus Paalstraat 
 2031 St. - Jozef Winterslag   2041 O.L.V. Kapel a/d Beukenboom 

   
Onderlinge verwisselingen mogen gebeuren, maar enkel in de respectievelijke verbonden zelf. 

 
Om een evenredigheid te bekomen naar het aantal aangesloten gilden per verbond zullen er vanaf seizoen 2022 
per 5 opeenvolgende jaren telkens 2 gilden van het verbond Beringen en 3 gilden van het verbond Lummen deze 
organisatie mogen inrichten met dien verstande dat er in het 1ste jaar telkens een gilde van het verbond Lummen 
aan de beurt komt, het 2de jaar een gilde van het verbond Beringen, 3de jaar terug een gilde van het verbond 
Lummen, 4de jaar terug een gilde van het verbond Beringen om de reeks van 5 jaren af te sluiten met een gilde van 
het verbond Lummen. In de nieuwe reeks van 5 jaar begint er terug een gilde van het verbond Lummen, 2de jaar 
terug een gilde van het verbond Beringen enz. 
 
 
Art. 82. Wedstrijdreglement:  
Enkel de 6 kampioenenploegen strijden tegen elkaar.  
Men begint deze wedstrijd op een klep van Ø 25 mm., met zes schutters, elk 5 kogels, totaal op 30.  
Deze zonder misser (of bij een gelijke stand) vervolgen de tweede ronde op een klep van Ø 20 mm., elke schutter 
schiet 3 kogels, totaal op 18. De derde ronde zal men naar gelang de behoefte en de weersomstandigheden 
schieten op een klep van Ø 16 mm., 3 kogels per schutter, totaal ook op 18, wedstrijdleider beslist.  
Indien er na de derde ronde nog geen winnaar gekend is, zal ook overgegaan worden naar een klep van  
Ø 12 mm., 2 kogels per schutter, totaal op 12 en zonodig Ø 10 mm., ook 2 kogels per schutter, totaal op 12.  
Ook hier wordt de beslissing van de wedstrijdleider gerespecteerd. De wedstrijd dient echter zeker bij 
zonsondergang beëindigd te zijn. 
De ploeg die het hoogst aantal punten schiet, wint deze intergewestelijke wedstrijd en zijn de kampioenen van dat 
schietseizoen. Zij krijgen dan nog een schietwedstrijd toegewezen op hun eigen schietstand. Deze wedstrijd zal 
altijd doorgaan op de allereerste zaterdagwedstrijd van het volgende seizoen. 
Aandacht! De schutters van een kampioenenploeg moeten eerst hun ploegenkaveling van de intergewestelijk 
kampioen beëindigd hebben vooraleer zij aan de bijbehorende vriendenschieting mogen deelnemen. 
 
 
Art. 83. Organisatie van deze wedstrijd: 
De ploegenwedstrijd die bij deze schieting hoort, is een gewone vriendenschieting, die georganiseerd wordt door 
de inrichtende gilde. De gilden die niet tot het verbond Lummen of het verbond Beringen behoren, zijn hier 
uiteraard ook toegelaten. Deze kunnen dan schieten volgens volgorde van inschrijving. 
Voor de kampioenenwedstrijd begint de kampioen van de A ploeg van het inrichtend verbond stipt om 14.00 u, 
gevolgd door de andere A ploeg, daarna de respectievelijke B en C ploegen.  
De beide A ploegen moeten hun ploeg ingeschreven hebben ten laatste om 13.45 u, de beide B ploegen ten 
laatste om 14.30 u en de beide C ploegen ten laatste om 15.00 u.   
Deze kampioenenwedstrijd heeft uiteraard voorrang op de samenlopende vriendenwedstrijd.  
Er dienen steeds ten minste 2 schietbomen ter beschikking gehouden te worden voor de bijbehorende 
vriendenwedstrijd. 
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Art. 84. Jury van deze wedstrijd: 
Indien de inrichtende gilde aangesloten is bij het verbond Lummen, dan levert het verbond Beringen twee 
juryleden. Deze twee juryleden zijn schuttersleden van de gilde die het volgende seizoen deze intergewestelijke 
wedstrijd mag inrichten. De wedstrijdleider is dan een hoofdbestuurslid van het verbond Lummen. 
Indien de inrichtende gilde aangesloten is bij het verbond Beringen, dan levert het verbond Lummen twee 
juryleden. Deze taak zal altijd opgenomen worden door twee leden van het hoofdbestuur van het verbond 
Lummen. De wedstrijdleider is dan een hoofdbestuurslid van het verbond Beringen. 
 
 
Art. 85. Prijzen:  
De prijzen voor de bijbehorende vriendenschieting zijn à rato van een gewone vriendenschieting. 
De winnaar van de kampioenenwedstrijd ontvangt een wisseltrofee. Hierop zal een plaats voorzien zijn voor het 
aanbrengen van een plaatje met vermelding van het jaartal en de winnende ploeg. Het inrichtend verbond zorgt 
voor deze plaatjes en laat ze, in de mate van het mogelijke, telkens maken bij dezelfde graveur. Deze trofee wordt 
eigendom van die gilde die hem driemaal na elkaar op sportieve wijze gewonnen heeft.  
Aan de intergewestelijke kampioenenploeg worden er geen consumptiebonnen gegeven, omdat de inleggelden al 
vrij hoog zijn voor de inrichtende gilde. 
 
 
Art. 86. Inleg van gelden: 
De inrichtende gilde zal 30,00 € toevoegen aan de prijzenpot, de beide verbonden voegen samen 30,00 € bij dat 
ook in evenredigheid zal verdeeld worden. Het verbond Beringen zal dus 12,00 € bijvoegen, het verbond Lummen 
voegt dan 18,00 € bij. 
De prijzen worden als volgt verdeeld: 

1ste prijs 20,00 € + de wisselbeker;  
2de prijs 15,00 €;  
3de prijs 10,00 €;  
4de prijs   7,50 €;  
5de prijs   5,00 €;  
6de prijs   2,50 €.  

Indien er maar 5 ploegen aan deze wedstrijd zouden deelnemen, komt de 6de prijs bovenop de 1ste prijs, deze 
bedraagt dan 22,50 €.  
Indien er maar 4 ploegen zouden deelnemen, komen de twee laatste prijzen bij de 1ste en de 2de prijs; 1ste prijs is 
dan 25,00 €; 2de prijs is dan 17,50 €.  
Indien er maar 3 ploegen zouden deelnemen, komen de drie laatste prijzen respectievelijk bij de 1ste, de 2de en de 
3de prijs; de 1ste prijs bedraagt dan 27,50 €; de 2de prijs is dan 20,00 € en de 3de prijs is dan 12,50 €. 
 
 
Art. 87. Prijsuitreiking: 
Deze wordt voor de bijbehorende vriendenwedstrijd verzorgd door de afgevaardigde van de inrichtende gilde. 
De prijsuitreiking voor de kampioenenwedstrijd wordt verzorgd door een hoofdbestuurslid van het verbond van de 
inrichtende gilde.  
Om de prijzen in ontvangst te nemen, moeten er minstens drie gildeleden van de winnende gilde aanwezig zijn.  
Dit geldt enkel voor de kampioenenploeg, niet voor de winnaar van de bijbehorende vriendenwedstrijd. 
De prijzen voor deze 6 ploegen worden onmiddellijk na hun behaalde plaats uitgereikt. 
 
 
Art. 88. Oefenen: 
De schietstanden moeten uiteraard de dag van de wedstrijd volledig in orde zijn.  
De kleppen dienen geplaatst te worden volgens bijlage 4 B van dit reglement. 
Er kan geoefend worden enkel op de wedstrijddag zelf vanaf 9.00 u tot 12.00 u.  
 
 
Art. 89. Spijs & drank: 
De inrichtende gilde zorgt voor de juryleden van dienst "gedurende" de wedstrijd voor een versnapering (sandwich 
of pistolet of stukje taart …) en drank. "Na afloop" van de wedstrijd dient er niets meer voorzien te worden voor 
deze juryleden.   
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6) WISSELBEKER SPORTRAAD 
 

De 1ste van deze 3 wedstrijden zal altijd doorgaan op de eerste woensdag na 1 augustus. 
 

Art. 90. Algemeen: 
Tijdens de wintervergadering wordt door loting bepaald welke gilden er op welke avond moeten schieten.  
Er zijn 2 avonden voorzien voor de voorronde, nl woensdag en donderdag. De wedstrijd begint telkens om 19.00 u.  
De finale heeft plaats op vrijdagavond met de 3 winnende gilden van de 2 vorige dagen en kan enkel ingericht 
worden door een gilde van het grondgebied Lummen.  
Indien een gilde van buiten de gemeente Lummen, volgens onderstaande beurtrol, aan de beurt is om de finale te 
organiseren, zal door loting bepaald worden welke andere organiserende gilde van dat jaar de finale toegewezen 
krijgt (zie ook art. 95). Volgorde van inrichten van de sportraadschietingen: 
  

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Winterslag Gestel Laren Congo Bockrijck  Hemmen Mellaer Laren 

Mellaer Geneiken Schalbroek Meldert Gestel Geneiken 

Linkhout Rekhoven Genenbos Thiewinkel Linkhout Rekhoven 

Kapel wenst deze wedstrijd niet meer in te richten. Omdat het lokaal van Winterslag niet vrij is in de 1ste week van 
augustus, kunnen zij tot nader order deze wedstrijd niet inrichten. 
 
 
Art. 91. Organisatie en inschrijving: 

a) Deze wedstrijd is enkel toegankelijk voor gilden aangesloten bij het verbond Lummen. 
b) Normaal volgens gangbaar tarief van de vriendenwedstrijden. Ook op de finale. 

 
 
Art. 92. Stand van de kleppen:  
Zoals voorzien in bijlage 4 A van dit reglement. 
 
 
Art. 93. Prijzen: 
Op woensdag- en op donderdagavond krijgt de winnende gilde telkens 12 consumptiebonnen, ten laste van de 
inrichter.  
De 3 gilden met het beste resultaat van eender welke ploeg van zowel woensdag als donderdag mogen 
deelnemen aan de finale op vrijdag die dan met hun gewonnen ploeg een A - ploeg vormen. Op de finalewedstrijd 
kunnen enkel de 6 A - ploegen in aanmerking komen voor een waardebon geschonken door de gemeente 
Lummen. Deze A - ploegen kunnen niet in aanmerking komen voor de 12 consumptiebonnen. Die zijn 
voorbehouden voor de beste ploeg B - of C - ploeg. Al de deelnemende ploegen van een gilde moeten geschoten 
hebben vooraleer er een volgende gilde kan of mag beginnen.  
De waardebonnen worden bezorgd door de afgevaardigde van de gilden binnen de sportraad. 
De prijzen voor de vriendenwedstrijd zijn volgens het gangbaar tarief en worden berekend per avond. 
 
 
Art. 94. Oefenen en Organisatie: 
Oefenen kan enkel vóór de wedstrijd van 18.00 u tot 19.00 u. 
Wedstrijd begint om 19.00 u op klep van 30 mm. Bij gelijke uitslag wordt er gekaveld op een klep van 25 mm.,  
20 mm., enz…  
De drie gilden van zowel woensdag als donderdag die het meest aantal treffers lukken met een ploeg, mogen naar 
de finale op vrijdagavond. Deze zes gilden mogen met al hun ploegen terug meeschieten op de finale.  
 
 
Art. 95. Finalewedstrijd: 
Deze heeft steeds plaats bij een Lummense gilde. Alle gilden dienen stipt om 19.00 u. aanwezig te zijn. 
Op de finale schieten de ploegen die zich geplaatst hebben voor de finale in de volgorde van plaatsing. 
Voorbeeld:   woensdag plaatsten zich: Rekhoven, Schalbroek en Genenbos 
                    donderdag plaatsten zich: Gestel, Mellaer en Meldert  
De volgorde van schieten tijdens de finale op vrijdag is dan: Rekhoven, Schalbroek, Genenbos, Gestel, Mellaer en 
Meldert. 
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7) VRIENDENSCHIETING 
 

(Deze reglementen zijn tot stand gekomen na een gezamenlijke vergadering van de hoofdbestuursleden van het verbond Lummen  
samen met die van het verbond Beringen dd 6 november 2008) 

Art. 96. De vriendenschietingen kunnen enkel georganiseerd worden op een beschikbare zaterdag, rekening 
houdend met de wensen van de gilden van de verbonden Beringen en Lummen. 
 
 
Art. 97. Elke aangesloten gilde heeft het recht om maximum één vriendenschieting in te richten waarvan de datum  
vastgelegd wordt op de jaarlijkse kalendervergadering. 
Voor speciale aangelegenheden wordt hierop een uitzondering toegestaan, zoals: opening of vernieuwing van het  
lokaal, 25 jarig bestaan (of een veelvoud hiervan), provinciaal kampioen met de ploegen, …  
Let wel, de vriendenschietingen krijgen voorrang op deze schietingen! 
De keizerschietingen en andere schietingen voor een liefdadig doel worden niet als vriendenschieting beoordeeld. 
 
 
Art. 98. Er moeten minstens 4 schietbomen beschikbaar zijn om deze schieting te kunnen inrichten. 
Afhankelijk van het aantal kleppen per schietboom, dienen de kleppen geplaatst te worden volgens bijlage 4 A van 
dit reglement. 
 
 
Art. 99. Een schut(s)ter mag slechts met één gilde meeschieten op één en dezelfde wedstrijd.  
Een uitzondering wordt toegestaan voor gilden die aantreden met slechts 4 of 5 beschikbare schut(s)ters. Dan kan 
en mag men enkel beroep doen op schut(s)ters van de inrichtende gilde en dit uiteraard enkel om de A ploeg te 
vervolledigen. Kavelen door deze gilde is bijgevolg niet toegestaan. 
Telkens als men dit artikel toepast, moet dit gemeld worden aan de verantwoordelijke waar de schieting van die  
dag plaatsvindt of aan de jury. 
 
 
Art. 100. Als een gilde een onvolledige laatste ploeg heeft met drie schut(s)ters MAG men deze aanvullen met drie 
andere schutters tot een volledige ploeg van zes schutters doch hier is men vrij in. 
Bij een onvolledige laatste ploeg van vier schut(s)ters, MOET men aanvullen tot een volledige ploeg van zes  
schutters. In beide gevallen moet men echter aanvullen met die schut(s)ters die reeds gemist hebben in één van 
de vorige ploegen. 
  
  
Art. 101. Er wordt geschoten met 6 deelnemers per ploeg, elk vijf kogels, op een klep van Ø 30 mm.  
De inschrijving bedraagt 2,00 € per ploeg.  
 
 
Art. 102. Oefenen op een vriendenwedstrijd kan op elk moment van de dag tenminste indien dit organisatorisch 
mogelijk is en uiteraard mét het respecteren van de openingsuren van de schietstand. Doorgaans alle 
schietstanden zijn open vanaf 10.00 u. De schietstand van Geenhout is pas open vanaf 12.00 u. De inrichtende 
gilde begint zeker te schieten vóór 14.00 u en zorgt zelf voor de nodige markeurs.  
Een schutter die de schietstand betreedt met de intentie om te schieten, moet eerst zijn of haar naam noteren in 
het schuttersregister. Gelijklopend met dat moment heeft men recht op een stempel in zijn of haar schuttersboekje 
(zie ook art. 10). Het hoofdbestuur mag adviserend optreden bij niet naleving van de algemene voorschriften. 
  
  
Art. 103. Men kan schieten volgens volgorde van inschrijving en betaling. De deelnemerslijsten worden 
genummerd. Op een bord (of een andere lijst) wordt de inschrijvingsvolgorde genoteerd evenals de punten die er 
geschoten zijn. 
 
 
Art. 104. Om leegstand van schietbomen te voorkomen zal de verantwoordelijke van de inrichtende gilde de 
volgende gilde reeds verwittigen wanneer de laatste ploeg van een bezig zijnde gilde aanvangt met schieten. De 
volgende gilde die moet aantreden, moet klaar staan en begint onmiddellijk te schieten zodra de schietboom die 
hen toegewezen is, vrijkomt. 
 
 
Art. 105. De inrichtende gilde zal, enkel voor de schietingen in de maand maart, vanaf 16.00 u een schietboom 
vrijmaken zodat men tijdig kan beginnen te kavelen. Voor al de schietingen vanaf de maand april moet er pas 
vanaf 17.30 u een schietboom vrijgehouden worden voor het kavelen. 
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Art. 106. Echter, indien het organisatorisch mogelijk is, mag een ploeg die het maximum van 30/30 schiet, 
onmiddellijk, tenminste vanaf het ogenblik dat de laatste schutter van deze gilde geschoten heeft, beginnen te 
kavelen.  
Iedere gilde, die deelneemt aan de kavelingen, mag (zolang het mogelijk is) blijven kavelen tot wanneer men mist. 
Na gemist te hebben in een bepaalde ronde, mag deze gilde uiteraard zijn volledige ploeg laten uitschieten.  
 
 
Art. 107. Het eventuele kavelen zal gebeuren eerst met 3 kogels op een klep van Ø 25 mm., verder 2 kogels op  
Ø 20 mm., dan 2 kogels op Ø 16 mm., 2 kogels op Ø 12 mm. en als laatste, 2 kogels op Ø 10 mm. 
Het kavelen zal in normale omstandigheden gebeuren in deze volgorde van schieten en volgens volgorde van 
Inschrijving. Bij een invallende duisternis kan, indien de wedstrijdleider van die dag zo beslist, overgegaan worden 
tot "schot per schot".  
 
 
Art. 108. Indien er meer dan één ploeg van dezelfde gilde meedoet aan de kavelingen, moet deze ploeg volledig  
uitgeschoten worden vooraleer men aan de 2de ploeg kan of mag beginnen.  
Men mag blijven kavelen tot wanneer men mist of tot op de kleinste klep.  
Indien later blijkt dat deze ploeg in de dagprijs zou vallen dan krijgen zij deze dagprijs betaald op de volgende  
vriendenschieting. Men dient dus niet meer aanwezig te zijn op de prijsuitreiking ’s avonds. 
 
 
Art. 109. Om te kavelen moet men 6 willekeurige schutters van éénzelfde gilde hebben. De schutters waarmee 
men begint te kavelen, worden wel voor de ganse kaveling en in dezelfde ploeg behouden (een schutter mag maar 
in één ploeg kavelen). Indien er meerdere ploegen van éénzelfde gilde het maximum van 30/30 hebben geschoten, 
dan begint eerst de A ploeg te kavelen, dan de B ploeg en zo verder.  
Een aangevulde ploeg mag ook deelnemen aan de kavelingen. Dit is echter enkel mogelijk indien één van de 
vorige ploegen geen maximum geschoten heeft want anders kan men nooit aan het nodige aantal schutters 
komen. 
Wanneer men in één ploeg stopt met kavelen, dan stoppen automatisch alle volgende ploegen van deze gilde. 
 
   
Art. 110.  
a) Voor de vriendenschietingen gelden volgende dagprijzen: 1ste prijs: 12,50 € 

   2de prijs: 10,00 €  
         3de prijs:   7,50 € 
 De dagprijzen worden zo vlug mogelijk na de kavelingen uitgereikt. 

Indien er echter niet gekaveld wordt voor de 1ste, 2de of 3de prijs, dan dient die bepaalde prijs ook niet uitgereikt 
te worden en gaat deze terug naar de kas van de inrichtende gilde. 

b) Indien op het einde van de wedstrijd blijkt dat er een bepaalde gilde na het kavelen met gelijke puntenstand is 
 geëindigd samen met een andere gilde die niet meer aanwezig is, dan kan het absoluut niet dat er nog 1 kogel 
 geschoten wordt door de nog aanwezige gilde om alzo de hoogst haalbare prijs voor hen op te strijken. Als men 
 beslist om verder te kavelen, dan schiet heel de ploeg! Indien er niet wordt verder gekaveld dan worden de 
 prijzen gedeeld. Om hier een ronde som te bekomen om te delen, wordt er van de inrichtende gilde 
 verondersteld dat zij 0,50 € bijleggen. 

De verdeling is dan als volgt:  
- worden de 1ste en de 2de prijs gedeeld = 12,50 € + 10,00 € + 0,50 € = 23,00 € dan krijgt elk 11,50 €,  
- worden de 2de en de 3de prijs gedeeld = 10,00 € + 7,50 € + 0,50 € = 18,00 € dan krijgt elk 9,00 €. 
Men dient er dus telkens voor te zorgen dat de uit te betalen prijs ofwel op een “volle euro” eindigt ofwel op een 
“halve euro”. Een prijs die eindigt op bvb …,25 cent of …,75 cent kan dus niet! 

 
 
Art. 111. Voor de geldprijzen, gebaseerd op 2,00 € per ploeg zal men de tabel van bijlage 5 van dit reglement 
raadplegen, gelijke punten is ook gelijke geldprijzen.  
Op de envelop dient het volgende vermeld te worden:  
   - naam van de inrichtende gilde 
   - datum van de wedstrijd 
   - aantal deelgenomen ploegen 
   - aantal 30, 29, 28 ... die in de prijzen vallen 
   - naam van de gilde die een prijs gewonnen heeft 

- de ploeg, de punten en het bedrag van deze ploeg die in de prijzen valt 
   - het totale bedrag dat in de envelop moet zitten. 
Let wel op: kleine bedragen van minder dan 0,50 € worden overgedragen naar een categorie hoger! 
Er dient ook een afronding gemaakt te worden naar een lager of hoger veelvoud van 10 cent; (bvb een uit te keren 
bedrag vanaf 61 t/m 64 cent, wordt 60 cent; een bedrag vanaf 65 t/m 69 cent, wordt 70 cent) 
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AFDELING III – SLOTBEPALINGEN 
 

Art. 112. Iedere schut(s)ter verklaart zich akkoord met dit reglement door deelname aan 
wedstrijden aangehaald in dit reglement. 

 
 
Art. 113. Een volledige gilde of een bepaalde schut(s)ter kan door de bestuursvergadering 

worden uitgesloten bij inbreuken die niet verenigbaar zijn met de goede en ruime 
betekenis van onze schietsport. 
Deze uitsluiting kan enkel gebeuren na een grondig onderzoek en dient goedgekeurd 
te zijn met 2/3 meerderheid van stemmen van de bestuursvergadering. 
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Afdeling IV – BEGRAFENISSEN 
 
Bij elk overlijden waarvan we in kennis gesteld worden is een afvaardiging van elke gilde verwacht. 
 
Indien het echter een overlijden betreft van een actief schutter of een afgevaardigde wordt de afvaardiging 
vergezeld van de vlag van de gilde en draagt elk lid het hoofddeksel. 
 
Als actief schutter wordt beschouwd: wie regelmatig, als schutter, helper of toeschouwer, op de schietwedstrijden 
aanwezig was, in de loop van een periode van 5 jaar voorafgaand aan het overlijden. 
 
Als afgevaardigde wordt beschouwd: wie in de loop van een periode van 5 jaar voorafgaand aan het overlijden, op 
de vergaderingen van het verbond Lummen aanwezig was. 
 
In geval een actief schutter of afgevaardigde naar zijn laatste rustplaats begeleid dient te worden, zal dit op een 
passende wijze gebeuren. Dit verloopt volgens de navolgende procedure: 
 
1. Samenkomst aan het funerarium of op een andere afgesproken plaats, zoals aangeduid door de gilde van de 

overledene. 
2. Rechts en links langs de lijkwagen: 3 gildenbroeders met kepie. 
3. Juist voor de lijkwagen, in het midden, de vlag van de plaatselijke gilde. 
4. Daarvoor in rijen van 3, de overige leden van de plaatselijke gilde en andere afvaardigingen. 
5. Daarvoor links en rechts de vlaggendragers van de overige aanwezige gilden. 
 
Bij aankomst aan de kerk vormen de gildenleden een haag buiten aan de kerk en in het portaal. De vlaggen gaan 
achter de priester naar binnen door de middengang en plaatsen hun vlag voor in de kerk en de vlaggendragers 
nemen plaats. De andere gildenleden volgen de familie en nemen eveneens vooraan in de kerk plaats. 
Iedereen draagt tijdens de uitvaartplechtigheid het hoofddeksel, ook in de kerk. 
 
Na de eucharistieviering nemen de vlaggendragers hun vlag en gaan in 2 rijen door de middengang naar buiten en 
plaatsen zich voor de lijkwagen. De andere leden plaatsen zich terug in 3 rijen achter de vlaggen. 
 
Op een teken van de begrafenisondernemer vertrekt de stoet. De eigen gildenvlag en begeleiders blijven bij de 
lijkwagen. De andere vlaggendragers en leden nemen op de voorziene plaats hun wagen indien dit gebruikelijk is 
om naar het kerkhof te rijden. 
 
Deze procedure kan aangepast worden naargelang het gebruik in de parochies. 
 
Op uitnodiging van de familie zal een afvaardiging van elke gilde (± 3 personen) aan de koffietafel deelnemen. 
 
Bij overlijden van een hoofdbestuurslid of officiële afgevaardigde in functie, zal door het verbond een rouwkrans 
aangeboden worden. De adressenlijst van bijlage 2 van dit reglement is hiervoor bepalend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Reglement verbond Lummen   19-11-2008                                             update 12 – 2022           blz 24                                                                                               

BIJLAGE 1: 
 

PRIJZEN VOOR HET KAMPIOENSCHAP VERBOND LUMMEN 

 

KAMPIOEN A - REEKS KAMPIOEN B - REEKS KAMPIOEN C - REEKS 

1 11,00 € 1 11,00 € 1 11,00 € 

2   9,00 € 2   8,50 € 2   8,50 € 

3   8,00 € 3   7,00 € 3   7,00 € 

4   7,50 € 4   6,50 € 4   6,50 € 

5   7,00 € 5   6,00 € 5   6,00 € 

6   6,50 € 6   5,50 € 6   5,50 € 

7   6,00 € 7   5,00 € 7   5,00 € 

8   5,50 € 8   4,50 € 8   4,50 € 

9   5,00 € 9   4,00 € 9   4,00 € 

10   4,50 € 10   3,50 € 10   4,00 € 

11   4,00 € 11   3,00 €     

12   3,50 € 12   2,50 €     

13   3,00 € 13   2,00 €     

14   2,50 €     

 15   2,00 €        

TOTAAL 85,00 € TOTAAL 69,00 € TOTAAL 62,00 € 

 
PLOEGEN = TOTAAL 216,00 € 
Indien 2 of meerdere gilden met hun ploeg een gelijke stand bekomen in een bepaalde reeks, dan worden hun 
respectievelijke geldprijzen samen geteld en gedeeld door het aantal ploegen met die gelijke stand.  
Indien de uitkomst van die som een bedrag geeft na de komma dat kleiner is dan 50 cent dan vervalt dit naar de 
lagere euro eenheid. Is dit bedrag na de komma hoger dan 50 cent, dan wordt dat bedrag verhoogd naar de 
hogere euro eenheid. Bekomt men een resultaat na de komma van juist 50 cent, dan blijft deze 50 cent behouden. 
 
→ bvb A-reeks: 2 gilden komen gelijk uit op de 8ste en 9de plaats → 5,50 + 5 € = 10,50 € : 2 = 5,25 € → = 2 x 5 €. 
→ bvb A-reeks: 2 gilden komen gelijk uit op de 7de en 8ste plaats → 6 + 5,50 € = 11,50 € : 2 = 5,75 € → = 2 x 6 €. 
→ bvb A-reeks: 3 gilden komen gelijk uit op de 7de , 8ste en 9de plaats → 6 + 5,50 + 5 € = 16,50 € : 3 = 5,50 € → 
elke ploeg krijgt dan 5,50 €.    
 
Per reeks ontvangt elke kampioenenploeg 8 drankbonnen van de inrichtende gilde die worden uitgereikt 
onmiddellijk na het beëindigen van de ploegenwedstrijd op de laatste verbondswedstrijd (opgelet! dit is de wedstrijd 
vóór de finale + zie ook art. 55 b). 
  

INDIVIDUEEL KAMPIOEN: 
Er zijn 3 prijzen voorzien per reeks: voor elke 1ste 30,00 €, voor elke 2de 25,00 € en voor elke 3de 20,00 €. Deze 
geldprijzen worden uitgereikt op de wedstrijddag zelf. 
Bij aanwezigheid op het jaarlijkse schuttersfeest krijgt elke 1ste van de individuele reeksen (jongeren, heren, dames, 
senioren heren en senioren dames) ook nog een geldprijs van 15,00 € overhandigd.  
 

KEIZERSCHIETINGEN: 
Onderstaand prijzengeld wordt uitgereikt op de wedstrijddag zelf: 
 
Prijzen keizerschieting Lummen: zowel voor de eerste 6 van de keizers als voor de eerste 6 van de keizerinnen 
worden volgende geldprijzen voorzien: 30,00 €, 25,00 €, 20,00 €, 15,00 €, 10,00 € en 5,00 €.  
Bij aanwezigheid op het jaarlijkse schuttersfeest krijgen zowel de keizer als de keizerin nog een geldprijs van  
15,00 € overhandigd. 
 
Prijzen keizerschieting Lummen - Beringen: (14,00 €, 12,00 €, 8,00 €, 6,00 €, 5,00 €, 2,50 €) x 2  = 95,00 € 
Op de keizerschieting Lummen – Beringen wordt er op de wedstrijddag zelf, zowel aan de keizer als aan de 
keizerin, symbolisch een wisselbeker overhandigd. Indien de winna(a)r(es) behoort tot een gilde aangesloten bij 
het verbond Lummen dan wordt deze wisselbeker officieel overhandigd bij aanwezigheid op het jaarlijkse 
schuttersfeest van het verbond Lummen samen met de bijbehorende geldprijs van 15,00 € elk + een pin.  
Zij mogen deze wisselbeker dan een volledig jaar behouden en brengen hem terug mee op de keizerschieting van 
het volgende seizoen. Hij of zij die deze wisselbeker 3 jaar na mekaar wint, mag hem definitief behouden.  
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BIJLAGE 2: 
NAAM EN ADRESGEGEVENS VAN HOOFDBESTUUR EN AFGEVAARDIGDEN 

Het hoofdbestuur: 
Voorzitter: Mark Demulder Akkerstraat 7 3982 Koersel - Beringen 011/572101 
      0475/528864 
 
Ondervoorzitter: Johan Quintens  Thiewinkelstraat 59 3560 Lummen  013/523313 
      0475/275206 
 
Secretaris: Patrick Coenen  Helvetiastraat 33 3560 Lummen 011/451280 
       0473/193346
    
Penningmeester: Hugo Steyls  Cipressenstraat 4 3530 Houthalen 089/380888 
       0478/560416 
Afgevaardigden: 
 
Congo Bockrijck: Rudi Drieskens  Wiekstraat 154 3600 Genk 089/351591 
       0486/441861 
 
Eversel: Rene Vanhove  Everselkiezel 79 / 1 3550 Heusden - Zolder -  -  -  -  -  -  - 
       0485/303209 
 
Geneiken: Hans Schroyen  6 Septemberstraat 69 3560 Lummen -  -  -  -  -  -  - 

 -  -  -  -  -  -  - 
 

Genenbos: Hubert Dekoning  St.-Jacobusstraat 4 / 1 3550 Heusden - Zolder 011/423734 
       0479/364202 
 
Gestel: Freddy Broekhoven Diestersesteenweg 118 3583 Paal - Beringen -  -  -  -  -  -  - 
       0496/918692 
 
Goeslaer: Guido Baerts Sint-Hubertusstraat 5 3560 Lummen 013/442366  
       0472/609409 
 
Hemmen: Maurice Maris  Merelstraat 34 3520 Zonhoven 011/825109 
       -  -  -  -  -  -  - 
 
Kapel: René Vanoppré  Vandermarckestraat 23 3560 Lummen 013/522978 
       0473/288931 
 
Laren: Tilly Cox  Hoogstraat 46 A 3560 Lummen 013/531172 
       0472/762918 
 
Linkhout: Paul Willems  Hulshoekstraat 110 3560 Lummen 013/461385 
       0496/727110 
 
Meldert: Marcel Vanderheyden Geenrodestraat 14 3560 Lummen 013/333852 
       0471/338576 
 
Mellaer: Marc Deprez  Sint-Annastraat 17 3560 Lummen 013/336581 
       0479/251161 
 
Rekhoven: Eddy Schoofs  Laambeekstraat 10 3560 Lummen 013/521891 
       0496/531877 
 
Schalbroek: Kevin Jordens  Rechterstraat 91 3511 Kuringen -  -  -  -  -  -  - 
       0473/623200 
 
Thiewinkel: Johan Quintens  Thiewinkelstraat 59 3560 Lummen  013/523313 
       0475/275206 
 
Winterslag: Hugo Steyls  Cipressenstraat 4 3530 Houthalen 089/380888 
       0478/560416 
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BIJLAGE 3: 
 

 
VOLGORDE DER WEDSTRIJDEN 

KEIZER  
LUMMEN 

 

KEIZER  
LUMMEN - BERINGEN 

2015 Mellaer 
2016 Genenbos 
2017 Schalbroek 
2018 Gestel 
2019 Laren 
2022 Kapel 
2024 Geneiken 
2023 Linkhout 
2025 Rekhoven 
2026 Thiewinkel 
2027 Goeslaer 
2028 Meldert 
///////  Eversel 
///////  Congo Bockrijck 
///////  Hemmen 
2029 Mellaer 
///////  Winterslag 

2022 Rekhoven 
2023 Beringen 
2024 Eversel 
2024 Thiewinkel 
2025 Linkhout 
2026 Schalbroek 
- - - - - - - - - - - - - - - - -  
2027 Congo Bockrijck 
2028 Hulst 
2029 Kapel  
2030 Paalstraat 
2031 Goeslaer 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 
2032 Mellaer 
2033 Gestel 
2034 Hemmen 
2035 Laren 
2036 Winterslag 
 

2037 Geneiken 
2038 Geenhout 
2039 Genenbos 
2040 Brelaar 
2041 Meldert 
- - - - - - - - - - - - - - - - -  
2042 Rekhoven 
2043 Beringen 
2044 Thiewinkel 
2045 Linkhout 
2046 Schalbroek 
- - - - - - - - - - - - - - - - -  
2047 Congo Bockrijck 
2048 Hulst 
2049 Kapel 
2050 Paalstraat 
2051 Goeslaer 

  

 
VOLGORDE DER WEDSTRIJDEN 

 
FINALE 

1ste 
OEFENSCHIETING 

2de  
OEFENSCHIETING 

 
SPORTRAAD 

2015 Rekhoven 
2016 Kapel 
2017 Mellaer 
2018 Meldert 
2019 Eversel 
2022 Gestel 
2023 Schalbroek 
2024 Congo Bockrijck 
2025 Thiewinkel 
2026 Genenbos 
2027 Linkhout 
2028 Geneiken 
2029 Laren 
2030 Hemmen 
2031 Rekhoven 
2032 Winterslag 

2015 Kapel 
2016 Schalbroek 
2017 Genenbos 
2018 Laren 
2019 Thiewinkel 
2020 Rekhoven 
2023 Meldert 
2024 Congo Bockrijck 
2025 Linkhout 
2026 Geneiken 
2027 Eversel 
2027 Mellaer 
2028 Gestel 
2029 Hemmen 
2030 Kapel 
2031 Winterslag 

2015 Congo Bockrijck 
2016 Linkhout 
2017 Geneiken 
2018 Eversel 
2019 Mellaer 
2024 Gestel 
2023 Hemmen 
2022 Kapel 
2025 Winterslag 
2026 Schalbroek 
2027 Genenbos 
2028 Laren 
2029 Thiewinkel 
2030 Rekhoven 
2031 Meldert 
2032 Congo Bockrijck 

Mellaer 
Gestel 
Linkhout 
Eversel 
Laren 
Geneiken  
Rekhoven 
Congo Bockrijck 
Schalbroek 
Genenbos 
Hemmen 
Meldert 
Thiewinkel 
Kapel 
Goeslaer 
Winterslag 
 

 

 
INRICHTEN VERBONDSWEDSTRIJDEN 

EXTRA ALS 8STE 
WEDSTRIJD BIJ DE 
PARE JAARTALLEN 

ONPARE 
JAARTALLEN 

PARE     
JAARTALLEN 

→ wordt door het lot 
bepaald 

Congo Bockrijck 
Eversel 
Gestel 
Kapel 
Laren 
Linkhout 
Meldert 
Winterslag 

Geneiken 
Genenbos 
Mellaer 
Rekhoven 
Schalbroek 
Thiewinkel 
Hemmen 

2010 
2012 
2014 
2016 
2018 
2022 
2022 
2023 

Meldert 
Kapel 
Linkhout 
Laren 
Gestel 
Eversel 
Congo Bockrijck 
Winterslag 
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De gilde van Goeslaer is sinds het seizoen 2010 verbroederd met de gilde van Mellaer. 
Wegens deze verbroedering "verliest" Goeslaer het recht om volgende wedstrijden in te richten: 
 - oefenwedstrijd, finale verbond Lummen, intergewestelijk, verbondswedstrijden Lummen. 
Goeslaer "behoudt" het recht om volgende wedstrijden in te richten:  
 - sportraad, keizer Lummen, keizer Lummen - Beringen. 
Goeslaer verzaakt aan het inrichten van een vriendenwedstrijd 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 4 A): 

 

STAND VAN DE KLEPPEN OP DE ACHT VERBONDSWEDSTRIJDEN, 
AL DE VRIENDENWEDSTRIJDEN EN WEDSTRIJD WISSELBEKER SPORTRAAD: 
        

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

Boom 1 
 

25        30        16 

Boom 2 
 

25        30        20 

Boom 3 
 

20        30        16 

Boom 4 
 

12        30        10 
 
 
 

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

Boom 1 
 

25        30        20 

Boom 2 
 

20        30        16 

Boom 3 
 

25        30        16 

Boom 4 
 

12        30        10 

Boom 5 
 

20        25        16 
 

 

STAND VAN DE KLEPPEN OP DE FINALEWEDSTRIJD: 
in geval van 4 schietbomen: 

 
Boom 1 

 
25        30        16 

Boom 2 
 

25        30        20 

Boom 3 
 

20        30        16 

Boom 4 
 

12        30        10 

 
in geval van 5 schietbomen: 
 

Boom 1 
 

25        30        20 

Boom 2 
 

20        30        16 

Boom 3 
 

25        30        16 

Boom 4 
 

20        30        12 

Boom 5 
 

16        25        10 

 
 
Kortom: 

- op schietbomen met een "drie kleppensysteem" staat de grootste klep altijd in het midden, de 2de grootste 
staat links van de grootste en de 3de grootste staat rechts van de grootste; (bvb 25 – 30 – 20) 

- op schietbomen met een "vier kleppensysteem" staat de grootste klep altijd de tweede van links, de 2de 
grootste staat links van de grootste, de 3de grootste staat rechts van de grootste en de 4de grootste staat 
rechts van de 3de grootste; (bvb 25 – 30 – 20 – 16) 

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

 
STAND VAN DE KLEPPEN VOOR DE KEIZERSCHIETINGEN OF VOOR DE 
INTERGEWESTELIJKE KAMPIOENENWEDSTRIJD: 
 
KEIZERSCHIETING VERBOND LUMMEN: 
 
Plaats van de kleppen in geval van 4 schietbomen met elk 3 kleppen: 
 

ploegen 
 

 

Boom 1 

ploegen  
 
 

Boom 2 

Eventueel ploegen + 
keizer vierde en vijfde 

ronde  

Boom 3 

Keizer eerste, tweede en 
derde ronde 

 

Boom 4 
     25         30         20      16         30         12      12         30         10      20         25         16 

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

ploegen 
 

 

Boom 1 

ploegen 
 

 

Boom 2 

ploegen 
 

 

Boom 3 

Eventueel ploegen + 
keizer vierde en 

vijfde ronde  

Boom 4 

Keizer eerste 
tweede en derde 

ronde 

Boom 5 

25        30        16 25        30        12 20        30        10 12        30        10 20        25        16 

 
 
KEIZERSCHIETING VERBOND LUMMEN – BERINGEN + INTERGEWESTELIJK KAMPIOEN: 
 
Plaats van de kleppen in geval van 4 schietbomen met elk 3 kleppen: 
 

Ploegen 
 
 

Boom 1 

Ploegen 
 

 

Boom 2 

Keizer tweede en vijfde 
ronde + na tweede ronde 

voor ploegen 

Boom 3 

Keizer eerste, derde en 
vierde ronde 

 

Boom 4 
     25         30         20      16         30         12      20         30         10      16         25         12 

  Intergew kampioen 
tweede en vijfde ronde 

Intergew kampioen 
eerste, derde en vierde 

ronde 

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

ploegen 
 

 
 
 

Boom 1 

ploegen 
 

 
 
 

Boom 2 

ploegen 
 

 
 
 

Boom 3 

Keizer eerste en 
vijfde ronde + na 

eerste ronde 
eventueel voor 

ploegen 

Boom 4 

Keizer tweede, 
derde en vierde 

ronde 
 
 

Boom 5 
25        30        16 25        30        12 20        30        10 25        30        10 16        20        12 

   Intergew kampioen 
eerste en vijfde 

ronde 

Intergew kampioen 
tweede, derde en 

vierde ronde 

 
Kortom:  

- op schietbomen met een "drie kleppensysteem" staat de grootste klep altijd in het midden, de 2de grootste 
staat links van de grootste en de 3de grootste staat rechts van de grootste; (bvb 25 – 30 – 20) 

- op schietbomen met een "vier kleppensysteem" staat de grootste klep altijd de tweede van links, de 2de 
grootste staat links van de grootste, de 3de grootste staat rechts van de grootste en de 4de grootste staat 
rechts van de 3de grootste; (bvb 25 – 30 – 20 – 16) 

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

PRIJZENTABEL VOOR VERBONDS- EN VRIENDENWEDSTRIJDEN 
Pl € 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

11 22 6 5 4 3 3 1                                                 

12 24 7 6 4 3 3 1                                                 

13 26 7 6 4 3 3 2 1                                               

14 28 7 6 5 4 3 2 1                                               

15 30 7 6 5 4 3 3 1 1                                             

16 32 8 7 5 4 3 3 1 1                                             

17 34 8 7 5 4 3 3 2 1 1                                           

18 36 8 7 5 5 4 3 2 1 1                                           

19 38 8 7 6 5 4 3 2 1 1 1                                         

20 40 8 7 6 5 4 3 3 2 1 1                                         

21 42 8 7 6 5 4 4 3 2 1 1 1                                       

22 44 8 7 6 5 4 4 3 3 2 1 1                                       

23 46 8 7 6 5 5 4 3 3 2 1 1 1                                     

24 48 8 7 7 6 5 4 3 3 2 1 1 1                                     

25 50 8 7 7 6 5 4 4 3 2 1 1 1 1                                   

26 52 9 8 7 6 5 4 4 3 2 1 1 1 1                                   

27 54 9 8 7 6 5 4 4 3 2 2 1 1 1 1                                 

28 56 9 8 7 6 6 5 4 3 2 2 1 1 1 1                                 

29 58 9 8 7 6 6 5 4 3 3 2 1 1 1 1 1                               

30 60 9 8 7 7 6 5 4 4 3 2 1 1 1 1 1                               

31 62 9 8 8 7 6 5 4 4 3 2 1 1 1 1 1 1                             

32 64 10 9 8 7 6 5 4 4 3 2 1 1 1 1 1 1                             

33 66 10 9 8 7 6 5 4 4 3 2 2 1 1 1 1 1 1                           

34 68 10 9 8 7 6 5 4 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1                           

35 70 10 9 8 7 6 5 5 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1                         

36 72 10 9 8 7 6 6 5 4 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1                         

37 74 10 9 8 7 6 6 5 4 4 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1                       

38 76 10 9 8 8 7 6 5 4 4 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1                       

39 78 10 9 8 8 7 6 5 4 4 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1                     

40 80 10 9 9 8 7 6 5 4 4 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1                     

41 82 10 9 9 8 7 6 5 4 4 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1                   

42 84 11 10 9 8 7 6 5 4 4 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1                   

43 86 11 10 9 8 7 6 5 4 4 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1                 

44 88 11 10 9 8 7 6 5 5 4 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1                 

45 90 11 10 9 8 7 6 5 5 4 4 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1               

46 92 11 10 9 8 7 6 5 5 4 4 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1               

47 94 11 10 9 8 7 6 5 5 4 4 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1             

48 96 11 10 9 8 7 6 5 5 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1             

49 98 11 10 9 8 7 6 5 5 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1           

50 100 11 10 9 8 7 6 5 5 5 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1           

51 102 11 10 9 8 7 6 6 5 5 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1         

52 104 11 10 9 8 7 6 6 5 5 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1         

53 106 11 10 9 8 7 7 6 5 5 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1       

54 108 11 10 9 8 7 7 6 5 5 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1       

55 110 11 10 9 8 8 7 6 5 5 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1     

56 112 11 10 9 8 8 7 6 5 5 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1     

57 114 11 10 9 8 8 7 6 5 5 5 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1   

58 116 11 10 9 8 8 7 6 6 5 5 4 4 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1   

59 118 11 10 9 8 8 7 6 6 5 5 4 4 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

60 120 11 10 9 8 8 7 6 6 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 
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BIJLAGE 6: 
 

KARABIJN MET ZIJN TOEGESTANE HULP- OF OPBOUWMIDDELEN. 
 
Verbouwingen of toevoegingen zoals plakband op de loop, verlengen van de kolf bij de loop is niet toegestaan. 
Officiële vaste tussenstukken bij de schoudersteun bijvoegen is echter wel toegestaan. Het is tevens verboden te 
schieten met haak en riem. 
 
In verband met de diopter mag er zich geen “glas” of “lens” in de iris bevinden. 
Enkel de vaste iris of gewone regelbare iris wordt toegestaan (zie afbeelding). 
Als mikpunt wordt enkel de balk of korrel in de korreltunnel toegestaan (zie afbeelding). 
 
De karabijnen zullen op regelmatige basis gecontroleerd worden. 
Bij vaststelling van andere dan de hieronder afgebeelde hulp- of opbouwmiddelen, geldt voor de in overtreding 
zijnde schutter de onmiddellijke uitsluiting. De geschoten punten worden dan onverbiddelijk “nietig” verklaard.  
Indien de controle gebeurt tijdens de ploegenwedstrijd, dan mag er geen andere schutter de plaats innemen van 
de geschorste schutter, m.a.w. voor de ploeg worden de geschoten punten in mindering gebracht. 
Van het in overtreding gestelde karabijn mag absoluut geen verder gebruik meer gemaakt worden tot het karabijn 
naar de geldende regels werd aangepast. 
 
 
DIOPTER:  
 
Afbeelding van een diopter met “vaste iris”     afbeelding van een “regelbare iris” 

           
  
 
 
 
MIKPUNT: enkel de balk of korrel wordt momenteel toegestaan als mikpunt. Alle andere mikpunten zijn verboden. 
            
   

Afbeelding van het enige toegestane mikpunt in de korreltunnel 
 

 
     
   
  
   

http://www.google.be/imgres?start=143&sa=X&biw=1670&bih=771&tbm=isch&tbnid=GvKQz4LbGEIRpM:&imgrefurl=http://www.krale-schietsport.nl/product_info.php?cPath=57_76&products_id=490&docid=3yNqYp9wkpy5rM&imgurl=http://www.krale-schietsport.nl/images/groot%2520%2520%25207002.jpg&w=700&h=500&ei=KAJ4UsTKFIen0AXi5IDYAw&zoom=1&iact=rc&page=6&tbnh=178&tbnw=266&ndsp=25&ved=1t:429,r:45,s:100&tx=103.6522216796875&ty=126.52175903320312
http://www.google.be/imgres?start=341&sa=X&biw=1670&bih=771&tbm=isch&tbnid=Bucx9tHSsiNV4M:&imgrefurl=http://krale-schietsport.nl/product_info.php?products_id=518&docid=_QuEcDBBvTT1DM&imgurl=http://www.krale-schietsport.nl/product_thumb.php%3Fimg%3Dimages/groot--9775-S.jpg%26w%3D299%26h%3D214&w=299&h=214&ei=KQJ4UsSVF-mn0AWTooCYDw&zoom=1&iact=rc&page=13&tbnh=171&tbnw=237&ndsp=25&ved=1t:429,r:46,s:300&tx=150.826171875&ty=93.13046264648437

