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BONDSFEESTREGLEMENT 

 

DEEL C: WEDSTRIJDEN OP HET FEESTTERREIN. 

 
 1.  Mooiste keizer in uniform 

 2.  Mooiste koning in uniform 

 3.  Mooiste keizer in jacquet 

 4.  Mooiste koning in jacquet 

 5.  Mooiste keizerin 

 6.  Mooiste koningin 

 7.  

 8.  

 9.  Modelste generaal 

10.  Mooist geklede generaal 

11.  Beste marketentstergroep 

11a. Beste marketentster 

12.  Beste bielemannengroep 

12a. Beste bieleman 

13.  Beste sappeursgroep 

13a. Beste sappeur 
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ALGEMEEN 

 

ARTIKEL 1. 

1. Personen, welke ter beoordeling bij een der wedstrijdonderdelen willen 

uittreden, dienen met uitzondering van de wedstrijd 'mooiste 

bordjesdrager', lid te zijn van een bij de schuttersbond aangesloten 

vereniging. 

2. De ter beoordeling uittredende personen kunnen slechts deelnemen aan de 

individuele wedstrijden, wanneer zij ook tijdens de optocht dezelfde 

functie binnen hun vereniging uitgeoefend hebben. 

 

ARTIKEL 2. 

Voor zover niet anders wordt vermeld, worden de deelnemers in één en dezelfde 

klasse beoordeeld. 

 

ARTIKEL 3. 

1. Voor zover niet anders wordt vermeld, is de volgorde van ter beoordeling 

uittredende personen gelijk aan de optochtvolgorde van hun vereniging. 

2. Bij de muziek- en exercitiewedstrijden is de volgorde conform het vooraf 

verstrekte tijdschema. 

3. Het ter beoordeling uittreden, op een ander tijdstip dan vermeld op het 

tijdschema, is voor alle wedstrijden niet mogelijk (zie bijlage B-1). 

 

ARTIKEL 4. 

Een korps, dat wegens omstandigheden, niet kan deelnemen aan de muziek- en/of 

exercitiewedstrijden, dient dit op de wedstrijddag zelf voor aanvang van de 

optocht bij het bondssecretariaat kenbaar te maken (kiosk of bestuurs- 

secretariaatstent). 

 

ARTIKEL 5. 

1. Afwijken van het tijdschema bij de muziek- of exercitiewedstrijden in de 

vorm van ruilen met een andere vereniging, is slechts mogelijk in overleg 

met het bondsbestuur. 

2. Bij de muziekwedstrijden is tevens van toepassing dat ruilen slechts is 

toegestaan wanneer er geruild wordt met een korps welk ingedeeld is in 

dezelfde divisie. 

 

ARTIKEL 6. 

Status vrouwelijke koning: 

Een vrouwelijke koning, voorzien van haar koningszilver, mag 

deelnemen aan de wedstrijdonderdelen presentatie, optocht, defilé en 

mooiste koning indien zij het uniform draagt van haar vereniging. 

(NB: Marketentsterkleding wordt aangemerkt als zijnde een uniform 

van de vereniging!) 
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WEDSTRIJD 1 - MOOISTE KEIZER IN UNIFORM. 

WEDSTRIJD 2 - MOOISTE KONING IN UNIFORM. 

 

ARTIKEL 1. 

Met betrekking tot het uniform kan het navolgende gesteld worden: 

 - voor de keizer is een officiersrang niet noodzakelijk; 

 - voor de koning mag de rang niet van invloed zijn op de beoordeling; 

 - een zwarte pantalon met jacquet, waarop borduurwerk is aangebracht, wordt 

beschouwd als zijnde een uniform; 

 - ter bescherming van de kleding en/of het keizers-/koningszilver tegen 

weersinvloeden is het gebruik van een kazuifel, cape of paraplu tijdens 

alle wedstrijden toegestaan. De kleur van kazuifel of cape dient te 

harmoniëren met de kleur van het jacquet en het uniform van de vereniging. 

 

ARTIKEL 2.De keizer of koning wordt beoordeeld naar de volgende rubrieken: 

 - rubriek 1: algemene indruk 

 - rubriek 2: uniform 

 - rubriek 3: hoofddeksel 

 - rubriek 4: handschoenen 

 - rubriek 5: sokken 

 - rubriek 6: schoenen 

 - rubriek 7: zilver 

 

Worden door de te beoordelen persoon onderscheidingen, een sabel of degen 

gedragen, dan worden deze attributen als waardering ondergebracht bij   

rubriek 1. 

 

 

 

 

 

WEDSTRIJD 3 - MOOISTE KEIZER IN JACQUET. 

WEDSTRIJD 4 - MOOISTE KONING IN JACQUET. 

 

ARTIKEL 1. 

Ter bescherming van de kleding en/of het keizers-/koningszilver tegen weers-

invloeden is het gebruik van een kazuifel, cape of paraplu tijdens alle 

wedstrijden toegestaan. De kleur van kazuifel of cape dient te harmoniëren 

met de kleur van het jacquet en het uniform van de vereniging. 

 

ARTIKEL 2. 

De keizer of koning wordt beoordeeld naar de volgende rubrieken: 

 - rubriek 1: algemene indruk 

 - rubriek 2: jacquet 

 - rubriek 3: hoofddeksel 

 - rubriek 4: handschoenen 

 - rubriek 5: sokken 

 - rubriek 6: schoenen 

 - rubriek 7: zilver 

 

Worden door de te beoordelen persoon onderscheidingen, een sabel of degen 

gedragen, dan worden deze attributen als waardering ondergebracht bij  

rubriek 1. 
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WEDSTRIJD 5 - MOOISTE KEIZERIN. 

WEDSTRIJD 6 - MOOISTE KONINGIN. 

 

ARTIKEL 1. 

Ter bescherming van de kleding en/of het keizers-/koningszilver tegen weers-

invloeden is het gebruik van een stola, halsbont, schouderbedekking, kazui-

fel, cape of paraplu tijdens alle wedstrijden toegestaan. De kleur van 

kleding dient te harmoniëren met de kleur van het kleed en het uniform van de 

vereniging. 

 

ARTIKEL 2. 

De keizerin of koningin wordt beoordeeld naar de volgende rubrieken: 

- rubriek 1: algemene indruk 

- rubriek 2: kleding 

- rubriek 3: kapsel en hoofdbedekking 

- rubriek 4: handschoenen 

- rubriek 5: sjerp 

- rubriek 6: bloemen 

- rubriek 7: schoeisel 

- rubriek 8: kousen 
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WEDSTRIJD  9 - MODELSTE GENERAAL. 

 

ARTIKEL 1. 

Per vereniging mag slechts een persoon aan deze wedstrijd deelnemen. Dezelfde 

persoon mag niet tevens deelnemen aan de wedstrijd 'mooist geklede generaal'. 

 

ARTIKEL 2. 

Op verzoek van de jury moet door de ter beoordeling uittredende generaal, 

gegevens verstrekt kunnen worden over het door hem gedragen model uniform. 

 

ARTIKEL 3. 

De generaal wordt beoordeeld naar de volgende rubrieken: 

- rubriek 1: algemene indruk 

- rubriek 2: uniform 

- rubriek 3: hoofddeksel 

- rubriek 4: handschoenen 

- rubriek 5: sokken 

- rubriek 6: schoeisel 

- rubriek 7: broekspanners 

- rubriek 8: sabel of degen 

- rubriek 9: onderscheidingen 

- rubriek 10: eventuele vragen. 

 

 

 

 

 

WEDSTRIJD 10 - MOOIST GEKLEDE GENERAAL. 

 

ARTIKEL 1. 

Per vereniging mag slechts een persoon aan deze wedstrijd deelnemen. Dezelfde 

persoon mag niet tevens deelnemen aan de wedstrijd 'modelste generaal'. 

 

ARTIKEL 2. 

De generaal wordt beoordeeld naar de volgende rubrieken: 

- rubriek 1: algemene indruk 

- rubriek 2: uniform 

- rubriek 3: hoofddeksel 

- rubriek 4: handschoenen 

- rubriek 5: sokken 

- rubriek 6: schoeisel 

- rubriek 7: broekspanners 

- rubriek 8: sabel of degen 

- rubriek 9: onderscheidingen. 
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WEDSTRIJD 11 - BESTE MARKETENTSTERGROEP. 

 

ARTIKEL 1. 

De marketentsters worden per vereniging als groep beoordeeld. Het totaal van 

de individuele beoordeling van de marketentsters wordt als groepswaardering 

genomen. 

 

 

ARTIKEL 2. 

De groep wordt naar de volgende rubrieken beoordeeld: 

- rubriek 1: algemene indruk 

- rubriek 2: houding 

- rubriek 3: uniformering 

- rubriek 4: vaatje 

- rubriek 5: inhoud mandje/korfje 

- rubriek 6: hygiëne 

- rubriek 7: geldbuidel 

- rubriek 8: kleding 

- rubriek 9: handelingen 

 

 

 

 

 

WEDSTRIJD 11a - BESTE MARKETENTSTER. 

 

ARTIKEL 1. 

Bij deze wedstrijd wordt elke marketentster individueel beoordeeld. 

 

ARTIKEL 2. 

De marketentster wordt naar de volgende rubrieken beoordeeld: 

- rubriek 1: algemene indruk 

- rubriek 2: houding 

- rubriek 3: uniformering 

- rubriek 4: vaatje 

- rubriek 5: inhoud mandje/korfje 

- rubriek 6: hygiëne 

- rubriek 7: geldbuidel 

- rubriek 8: kleding 

- rubriek 9: handelingen 
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WEDSTRIJD 12 - BESTE BIELEMANNENGROEP. 

 

ARTIKEL 1. 

Bielemannen worden per vereniging als groep beoordeeld. Het totaal van de 

individuele beoordeling van de bielemannen wordt als groepswaardering geno-

men. 

 

ARTIKEL 2. 

Alleen personen met een leeftijd boven de 16 jaar mogen aan deze wedstrijd 

deelnemen.  

 

ARTIKEL 3. 

De groep wordt naar de volgende rubrieken beoordeeld: 

- rubriek 1: algemene indruk 

- rubriek 2: voorschoot 

- rubriek 3: broek en kiel 

- rubriek 4: hoofddeksel 

- rubriek 5: schoeisel 

- rubriek 6: baard 

- rubriek 7: bijl 

- rubriek 8: tas 

- rubriek 9: inhoud tas 

- rubriek 10: onderscheidingen 

- rubriek 11: kennis 

 

ARTIKEL 4. 

Bielemannen kunnen getest worden op het gebruik van het aanwezige gereed-

schap, evenals kan hen vragen gesteld worden met betrekking tot de door hen 

uit te voeren oorspronkelijke taak. 

 

 

 

WEDSTRIJD 12a - BESTE BIELEMAN. 

 

ARTIKEL 1. 

Bij deze wedstrijd worden de bielemannen individueel beoordeeld. 

 

ARTIKEL 2. 

Alleen personen met een leeftijd boven de 16 jaar mogen aan deze wedstrijd 

deelnemen. 

 

ARTIKEL 3. 

De groep wordt naar de volgende rubrieken beoordeeld: 

- rubriek 1: algemene indruk 

- rubriek 2: voorschoot 

- rubriek 3: broek en kiel 

- rubriek 4: hoofddeksel 

- rubriek 5: schoeisel 

- rubriek 6: baard 

- rubriek 7: bijl 

- rubriek 8: tas 

- rubriek 9: inhoud tas 

- rubriek 10: onderscheidingen 

- rubriek 11: kennis 

 

ARTIKEL 4. 

Bielemannen kunnen getest worden op het gebruik van het aanwezige gereed-

schap, evenals kan hen vragen gesteld worden met betrekking tot de door hen 

uit te voeren oorspronkelijke taak. 
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WEDSTRIJD 13 - BESTE SAPPEURSGROEP. 

 

ARTIKEL 1. 

Sappeurs worden per vereniging als groep beoordeeld, ook al bestaat de groep 

uit één persoon. 

 

ARTIKEL 2. 

Alleen personen met een leeftijd boven de 16 jaar mogen aan deze wedstrijd 

deelnemen.  

 

ARTIKEL 3. 

Bij geweerdragende schutterijen is de sappeur verplicht, tijdens de  

beoordeling een geweer te dragen. Tijdens de optocht is dit niet verplicht, 

wel toegestaan. 

 

ARTIKEL 4. 

Tijdens de beoordeling mogen sappeurs geen namaakbaard dragen. Eigen baard of 

snor is wel toegestaan. 

 

ARTIKEL 5. 

De groep wordt naar de volgende rubrieken beoordeeld: 

- rubriek 1: algemene indruk 

- rubriek 2: uniform 

- rubriek 3: voorschoot 

- rubriek 4: hoofddeksel 

- rubriek 5: schoeisel 

- rubriek 6: handschoenen 

- rubriek 7: bijl 

- rubriek 8: bewapening 

- rubriek 9: ransel/patroontassen 

- rubriek 10: uitmonstering en onderscheidingen 

 

 

 

WEDSTRIJD 13a - BESTE SAPPEUR. 

 

ARTIKEL 1. 

Bij deze wedstrijd worden de sappeurs individueel beoordeeld. 

 

ARTIKEL 2. 

Alleen personen met een leeftijd boven de 16 jaar mogen aan deze wedstrijd 

deelnemen.  

 

ARTIKEL 3. 

Bij geweerdragende schutterijen is de sappeur verplicht, tijdens de  

beoordeling een geweer te dragen. Tijdens de optocht is dit niet verplicht, 

wel toegestaan. 

 

ARTIKEL 4. 

Tijdens de beoordeling mogen sappeurs geen namaakbaard dragen. Eigen baard of 

snor is wel toegestaan. 

 

ARTIKEL 5. 

De sappeur wordt naar de volgende rubrieken beoordeeld: 

- rubriek 1: algemene indruk 

- rubriek 2: uniform 

- rubriek 3: voorschoot 

- rubriek 4: hoofddeksel 

- rubriek 5: schoeisel 

- rubriek 6: handschoenen 

- rubriek 7: bijl 

- rubriek 8: bewapening 

- rubriek 9: ransel/patroontassen 

- rubriek 10: uitmonstering en onderscheidingen 


