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TOELICHTING DRAAIBOEK.                                              TOEL. D  
 

 

1. INDELING FEESTTERREIN. 

Het feestterrein moet zodanig gekozen worden dat de reglementair voorge-

schreven wedstrijdterreinen met faciliteiten aanwezig (kunnen)zijn. 

Hoofduitgangspunt is de opstelling van de schietbomen in verband met het 

benodigde schootsveld. Wenselijk is het dat dit schootsveld vanaf de 

schietbomen volledig overzien kan worden, om tijdig te kunnen ingrijpen 

wanneer ongewenste personen het schootsveld willen betreden danwel er zich in 

bevinden. 

 

De kiosk dient zodanig opgesteld te worden dat de open zijde gericht is op 

het noordoosten (wind- en regeninval). Vanaf de kiosk dient een aanmar-

cheerstrook van minimaal 100 m. aanwezig te zijn ten behoeve van de presen-

tatie. In de onmiddellijke nabijheid van zowel de kiosk alsook de 

wedstrijdterreinen mogen zich geen motoren bevinden, die tijdens het in 

bedrijf zijn tot overlast leiden voor de directe omgeving. 

 

De presentatie dient bij voorkeur links uitgevoerd te worden. Wordt hiervan 

afgeweken dan dient de organisator dit minimaal drie weken voor de datum van 

het bondsfeest aan verenigingen, jury en bondsbestuur schriftelijk kenbaar te 

maken. 

Het muziekterrein moet op voldoende afstand liggen van de kiosk en van het 

exercitieterrein, zodat de deelnemers aan deze en overige wedstrijden niet 

gestoord zullen worden. 

Van belang is dan tevens dat de speakers van de geluidsinstallatie niet in de 

richting van de diverse wedstrijdterreinen uitstralen. 

 

Mechanische of levende muziek in de feesttent tijdens de diverse wedstrijden 

is toegestaan, mits de deelnemende verenigingen tijdens hun optreden hiervan 

geen hinder ondervinden. Bij eventuele hinder van de muziek dient op eerste 

aanzegging van het bondsbestuur deze onmiddellijk gestaakt te worden. De 

muziek kan weer gestart worden na verkregen toestemming van het bondsbestuur. 

Het bondsbestuur is niet aansprakelijk voor geleden schade en/of vergoeding 

van kosten van deze door de organisator gewenste muziek. 

 

De inhoudsmaat van de drinkglazen voor zowel alcoholische, alsook frisdranken 

dient minimaal 23 cc. te zijn. 

 

Aan de voorzijde van de kiosk dient voldoende ruimte aanwezig te zijn, alwaar 

de verenigingen zich kunnen opstellen voor deelname aan de ceremoniële 

opening en vertrek van de optocht. 

 

 

2. OPTOCHTROUTE. 

De optochtroute mag reglementair niet langer zijn dan 1500 meter. Niet 

wenselijk is het, wanneer een deel van de optochtroute gelijktijdig door 

zowel vertrekkende alsook door terugkerende verenigingen gebruikt dient te 

worden. Het passeren van spoorwegovergangen en/of drukke verkeerswegen is 

eveneens niet wenselijk. In verband met het verplaatsen van de jury tijdens 

de optocht naar de defiléplaats, dienen de verenigingen in een van verkeer 

vrij zijnde straat halt te houden. 

De defiléplaats dient zodanig gekozen te worden, dat het begin defilé niet 

direct achter een bocht is gelegen. Defilé dient plaats te vinden op een 

recht stuk straat/weg van minimaal 100 meter lang en bij voorkeur links. 

Wordt hiervan afgeweken dan dient dit minimaal drie weken voor de datum van 

het bondsfeest aan verenigingen, jury en bondsbestuur schriftelijk kenbaar 

gemaakt te worden. Tussen begin en einde defilé dient de afstand minimaal 40 

en maximaal 50 meter te bedragen. 
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3. INRICHTING WEDSTRIJDTERREINEN. 

Alle terreinen dienen op deugdelijke wijze afgebakend te worden. Rondom de 

terreinen dient een zitaccommodatie (bijvoorbeeld fruitkisten met baddings) 

voor de toeschouwers aanwezig te zijn. Bij de groepswedstrijden dient de 

toegang tot het wedstrijdterrein 4 à 5 meter breed te zijn. Bij het 

wedstrijdterrein voor de muziekwedstrijden dienen aan een korte zijde twee 

van dergelijke openingen aanwezig te zijn. 

 

De terreinen dienen zelf zo vlak (egaal) mogelijk en voor aanvang van het 

feest ontdaan te zijn van molshopen, dierlijke uitwerpselen en dergelijke. 

Het gras dient niet al te lang te zijn (ook bij de presentatie). 

 

De jurytenten dienen zodanig opgesteld te worden, dat de voorzijde van de 

tent geplaatst is aan de buitenzijde langs een van de lange zijden van het 

wedstrijdterrein. De tenten zelf dienen bungalowtenten van goede kwaliteit te 

zijn, minimaal driezijdig gesloten en stevig verankerd aan de ondergrond. 

Bij de schietwedstrijden dient de tent in het midden van de schietbomen 

geplaatst te worden. Bij aanvang van de wedstrijden dienen de benodigde 

tafels en stoelen in de tenten aanwezig te zijn. 

 

4. OPSTELLING SCHIETMATERIAAL. 

a. Algemeen 

Het schietmateriaal wordt door de schuttersbond aan de organisator ter 

beschikking gesteld. Bij het afhalen van dit materiaal dient een overna-

meregeling getekend te worden door zowel de verstrekker alsook de ontvan-

ger. Direct na ondertekening dient deze overnameregeling aan het 

bondssecretariaat verzonden te worden. Iedere organisator dient het 

materiaal in Margraten op te halen en na afloop van het feest daar 

wederom terug te bezorgen. Een en ander in overleg met de 

materiaalbeheerder. 

 

b. Gereedmaken schietbomen. 

In overleg met de schietcommissie dienen meerdere reserveharken in 

gereedheid gebracht te zijn voor de feestdag zelf. Op eerste aanzegging 

van de baancommandant dient het reservemateriaal op de wedstrijddag zelf 

opgestoken te worden. 

De stokjes dienen om de andere lang en/of kort gestoken te worden, haaks 

op de lat. De punten dienen vol op de stokjes gestoken te worden, waarbij 

het voorste vlak van het punt in hetzelfde vlak ligt als de schietlat. 

De bomen dienen zodanig opgesteld te worden, dat de onderkant van de hark 

op exact 14.00 m. boven het maaiveld gelegen is. Hierbij dient rekening 

gehouden te worden met eventueel verloop van het terrein tussen 

aanlegpaal en eigenlijke schietboom. De bomen zelf worden onderling 

minimaal 5,00 meter uit elkaar geplaatst. 

De harken worden alle met de ondergrond verankerd door middel van 

tuidraden. De aanlegpalen dienen minimaal op 8,00 meter en maximaal op 

10.00 meter (normale afstand) van de schietbomen te staan, per schietboom 

elk twee stuks, onderling 1,60 tot 1,75 meter uit elkaar. 

De hoogte van de aanlegpalen is 2,45 meter boven maaiveld (bovenkant 

bovenste lat). Zorg er voor dat deze allen gelijk staan. De aanlegpalen 

dienen elk geschoord te worden met twee latten, elk afzonderlijk 

bevestigd aan een piket. 

 

Achter iedere aanlegpaal dient een kleine bok aanwezig te zijn, alwaar de 

schietbuks tijdens een pauze neergelegd kan worden. 

 

Tussen aanlegpaal en afzetting voor de toeschouwers dient een vrije 

ruimte aanwezig te zijn van minimaal 6 meter. Bij iedere aanlegpaal dient 

een eenvoudige zitgelegenheid aanwezig te zijn voor het schietende zestal 

/drietal. Verwezen wordt tevens naar de bijgevoegde tekeningen. 
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c. Uitschieten persoonlijk bondskampioenschap. 

Deze wedstrijden worden gehouden op de eerste zaterdag aansluitend aan 

het laatste bondsfeest. De wedstrijden beginnen normaliter om 10.00 uur 

(inschieten). Het aanvangstijdstip van de kaveling is altijd om 12.30 

uur. Eventuele wijzigingen hierop worden tijdig kenbaar gemaakt door de 

schietcommissie. 

 

De wedstrijd eindigt wanneer door de schietcommissie een lichtwaarde van 

50 lux of minder wordt gemeten. De kaveling wordt dan voortgezet de dag 

erna (zondag), waarbij het aanvangstijdstip 11.00 uur is. Bijzondere 

omstandigheden kunnen aanleiding zijn om hiervan af te wijken, echter in 

deze dient tijdig van te voren met bondsbestuur en schietcommissie 

overlegd te zijn. De organisator dient er voor zorg te dragen dat de 

benodigde vergunningen tijdig aanwezig zijn. 

 

 

5. GELUIDSINSTALLATIE. 

Op het feestterrein dient een deugdelijke geluidsinstallatie (inclusief 

microfoon)aanwezig te zijn, waarbij het wenselijk is dat de bediening plaats 

vind vanaf de kiosk. Aan de kiosk zelf mogen geen speakers bevestigd zijn. 

De speakers dienen zodanig geplaatst te worden dat het hele feestterrein te 

bestrijken valt, zonder dat de optredende verenigingen of onderdelen daarvan 

hiervan hinder ondervinden. Kabels van de geluidsinstallatie dienen op een 

zodanige hoogte aangebracht te worden dat vaandeldragers tijdens de 

presentatie, bij het verlaten van en/of terugkeren op het terrein in verband 

met deelname aan optocht en defilé hiervan hinder ondervinden. 

 

 

6. DE OPENING VAN HET FEEST. 

Voorafgaande aan de optocht vindt de officiële opening van het feest plaats. 

Voor de kiosk dient de organisator zorg te dragen voor voldoende opstelruimte 

voor de deelnemende schutterijen. Alle verenigingen dienen zich met het 

gezicht naar de kiosk te wenden. Direct voor de kiosk worden keizers- en 

koningsparen opgesteld. Naast de kiosk de harmonie/fanfare. Eventuele 

gastverenigingen worden naast de bondsverenigingen opgesteld. 

 

De officiële opening verloopt normaliter als volgt: 

 1. Welkomstwoord door de voorzitter van de organiserende vereniging; 

 2. Openingstoespraak van de burgemeester van de gemeente, waarna hij de 

 officiële opening verricht; 

 3. De commandant geeft voor alle verenigingen de volgende commando's: 

    - schutterijen 'geeft acht'; 

    - 'presenteert geweer'; 

 4. De harmonie/fanfare speelt aansluitend het “Wilhelmus"; 

 5. De commandant geeft voor alle verenigingen de volgende commando's: 

    - 'zet af geweer'; 

    - 'op de plaats rust'; 

 6. De geestelijkheid verricht het openingsgebed; 

 7. Toespraak door de bondsvoorzitter; 

 8. De commandant geeft voor alle verenigingen het commando:  

 - ‘schutterijen geeft acht'; 

 9. De harmonie/fanfare speelt het 'Limburgs' volkslied; 

10. De commandant geeft voor alle verenigingen het commando: 

 'op de plaats rust'. 

 

Indien buitenlandse gastverenigingen aanwezig zijn is het gebruikelijk dat 

eerst het volkslied van de betreffende gasten gespeeld wordt. Hierbij gelden 

dezelfde commando's als voor het 'Wilhelmus'. De opzet is om aan deze opening 

een waardig cachet te geven, echter er dient voor gezorgd te worden dat de 

totale gebeurtenis niet meer dan 15 minuten in beslag neemt. 
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7. DE OPTOCHT. 

De organiserende vereniging draagt zorg voor het tijdig aanwezig zijn van de 

plaatselijke harmonie of fanfare, welke vanaf het feestterrein eventuele  

eregasten en/of genodigden naar de defiléplaats zal begeleiden. 

 

Bij het defilé houden zij de gereserveerde ruimte vrij en zorgen tevens voor 

een ordelijke opstelling van alle afnemers van het defilé. In het midden 

worden altijd koning- en keizerspaar van de eigen vereniging opgesteld. 

 

Na de optocht worden al deze personen wederom door de harmonie/fanfare naar 

het feestterrein begeleid. 

 

 

8. PRIJZEN EN PRIJSUITREIKING. 

De prijzen die ter beschikking gesteld worden, dienen op het daarvoor 

bestemde prijzenbord ordelijk aangebracht te worden en bij aanvang van het 

feest op de kiosk aanwezig te zijn. Bekers en standaards dienen op een aparte 

tafel op de kiosk aanwezig te zijn. Op alle prijzen dient duidelijk 

aangegeven te zijn: voor welke klasse bestemd, welk wedstrijdonderdeel en 

welke prijs het betreft. 

Op de feestdag zelf dient door een verenigings- en een bondsbestuurder de 

aanwezige prijzen op volledigheid gecontroleerd te worden. 

 

Indien extra prijzen ter beschikking gesteld worden, dient dit bij aanvang 

van het feest aan de bondssecretaris verteld te worden. 

 

De uitreiking van de prijzen geschiedt normaliter door het bondsbestuur. 

Indien speciale prijzen door een bepaalde persoon uitgereikt dienen te 

worden, dan dient dit tijdig bij het bondsbestuur bekend te zijn. 

 

Op het einde van het feest zal aan de voorzitter of secretaris van de organi-

serende vereniging een lijst ter hand gesteld worden, waarop alle nog na te 

bestellen prijzen zijn vermeld. Deze nabestelling dient (indien mogelijk) 

reeds bij het eerstvolgende bondsfeest aanwezig te zijn. Bij het laatste 

bondsfeest dienen deze prijzen aanwezig te zijn op de najaarsvergadering.  


