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ALGEMEEN:
1.0 Reglement promotie / degradatie:
Artikel 1: Indeling in klassen:
1.
De
algemene
wedstrijden
worden,
met
uitzondering
van
de
wedstrijden ‘mooiste geheel’ en ‘mooiste uniform’, beoordeeld in de
klassen A en B.
2.
Een nieuwe tot de R.K. Zuid Limburgse Schuttersbond toegelaten
schuttersvereniging start in klasse B.
Artikel 2: Algemeen:
1.
Per seizoen kan er slechts één vereniging vanuit de klasse B
promoveren naar de klasse A en één vereniging degraderen vanuit
klasse A naar de klasse B.
2.
Bepalend voor promotie dan wel degradatie is het gemiddelde aantal
punten
behaald
bij
de
wedstrijdonderdelen
‘presentatie’,
‘optocht’en 'defilé’ van de bondsfeesten van het lopende seizoen.
Artikel 3: Promotie:
1.
Een vereniging van klasse B die in het seizoen een gemiddeld
aantal punten (P.O.D.) behaalt dat gelijk is aan of hoger is dan
het laagste gemiddelde aantal punten van een vereniging van klasse
A, is verplicht te promoveren naar de klasse A met ingang van het
nieuwe seizoen.
2.
Zijn er meerdere verenigingen die voor promotie in aanmerking
komen (gemiddeld aantal behaalde punten van de wedstrijdonderdelen
presentatie, optocht en defilé is gelijk!), dan is bepalend voor
promotie het hoogste gemiddelde aantal punten behaald tijdens de
presentatie. Is er hierbij wederom sprake van een gelijk aantal
behaalde punten, dan is bepalend voor promotie het hoogste
gemiddelde aantal punten behaald bij het defilé. Is er dan wederom
sprake van een gelijk aantal behaalde punten, dan beslist het lot.
Artikel 4: Degradatie:
1.
Een vereniging van klasse A
die in het seizoen een gemiddeld
aantal punten (P.O.D.) behaalt dat gelijk
is aan of lager is dan het hoogste gemiddelde aantal punten van een
vereniging van klasse B, is verplicht te degraderen naar de klasse
B met ingang van het nieuwe seizoen.
2.
Zijn er meerdere verenigingen die voor degradatie in aanmerking
komen (gemiddeld aantal behaalde
punten van de wedstrijdonderdelen presentatie, optocht en defilé
is gelijk!), dan is bepalend voor
degradatie het laagste gemiddelde aantal punten behaald tijdens de
presentatie. Is er hierbij wederom sprake van een gelijk aantal
behaalde punten, dan is bepalend voor degradatie het laagste
gemiddelde aantal punten behaald bij het defilé. Is er dan wederom
sprake van een gelijk aantal behaalde punten, dan beslist het lot.
 Bij
het
bepalen
van
de
hoogste
score
jaarprestaties
wedstrijdonderdelen POD krijgt een organiserende vereniging van
een bondsschuttersfeest in dat jaar het gemiddelde aantal
punten POD van de overige in dat jaar plaats gevonden hebbende
bondsschuttersfeesten toegekend.


R.K.Z.L.S.B

Een vereniging die, met verkregen vrijstelling van de
algemene
vergadering
van
haar
deelnameplicht
aan
’n
bondsschuttersfeest
RKZLSB,
niet
deelneemt
aan
een
bondsschuttersfeest, krijgt het gemiddelde aantal punten POD
toegewezen van alle verenigingen die in betreffende klasse
hebben deelgenomen aan wedstrijdonderdelen POD.

2/5

April 2015

BONDSFEESTREGLEMENT DEEL B


ALG. WEDSTRIJDEN

Een vereniging die, zonder verkregen vrijstelling van de
algemene
vergadering
van
haar
deelnameplicht
aan
’n
bondsschuttersfeest
RKZLSB,
niet
deelneemt
aan
een
bondsschuttersfeest, krijgt geen punten POD toegewezen en
zal worden uitgesloten van promotie in dat schuttersseizoen.
Daarenboven kan het bestuur RKZLSB besluiten deze vereniging
een boete op te leggen vanwege het in strijd handelen met de
reglementen.

Artikel 5: Vrijwillige degradatie:
1.
Acht een vereniging van klasse A zich niet meer in staat in de
klasse A aan de maat te presteren, dan kan zij bij het bestuur van
de R.K. Zuid Limburgse Schuttersbond een gemotiveerd schriftelijk
verzoek tot vrijwillige degradatie naar de klasse B indienen.
2.
Het bondsbestuur beslist over dit verzoek tot vrijwillige
degradatie naar de klasse B. Bij haar besluitvorming zal het
seizoen en alle overige relevante zaken betrekken.
ARTIKEL 6.
Zowel in de A-, alsook in de B-klasse, wordt door de organiserende vereniging
een prijs ter beschikking gesteld voor het hoogste aantal punten tijdens de
algemene wedstrijden: beste presentatie, beste houding optocht en beste
defilé.
WEDSTRIJD 1: BESTE PRESENTATIE.
ARTIKEL 1.
1. De presentatie geschiedt volgens een vooraf aan de verenigingen toe te
zenden tijdschema. Deelname aan deze wedstrijd is verplicht.
2. Het in strijd handelen met het tijdschema kan uitsluiting van de vereniging voor deze wedstrijd tot gevolg hebben.
ARTIKEL 2.
De beoordeling tijdens deze wedstrijd is vooral gericht op de exercitieoefeningen zoals deze in het betreffende exercitie-reglement zijn omschreven.
Zie eveneens de toelichting in bijlage B-1 en B-2 bij deze wedstrijd. Naast de
oefeningen behorende tot oude of nieuwe exercitie wordt eveneens begrepen het
richten van rotten en gelederen door de leden zelf.
WEDSTRIJD 2: BESTE HOUDING
ARTIKEL 1.
De verenigingen zijn, met
nemen aan de optocht met
vaandel, het koningszilver

OPTOCHT.
uitzondering van de organisator, verplicht deel te
minimaal 12 leden, en voorzien te zijn van het
en slaande trom.

ARTIKEL 2.
Iedere vereniging dient het haar toegewezen en zelf vervaardigde, duidelijk
leesbaar zijnde optochtnummer mee te voeren, en onder dit nummer in de optocht
aanwezig te zijn.
ARTIKEL 3.
Tijdens de optocht dient een afstand van minimaal 40 en maximaal 50 meter
tussen de verenigingen in acht genomen te worden.
Instructies en/of aanwijzigingen van organiserende vereniging, bondsbestuur of
politie dienen strikt opgevolgd te worden. Het niet opvolgen hiervan kan
uitsluiting van dit wedstrijdonderdeel en van alle overige tijdens de optocht
te beoordelen wedstrijdonderdelen tot gevolg hebben.
ARTIKEL 4.
De beoordeling is hoofdzakelijk gericht op de technische uitvoering van de
exercitievoorschriften, de beoordelingsrubrieken zijn:
- gerichtheid in de rotten en gelederen;
- afstanden tussen de rotten en gelederen;
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mars, marstempo en uitvoering;
draagwijze wapens;
houding manschappen tijdens de mars (marsorde en discipline) en
algemene indruk.

WEDSTRIJD 3: BESTE DEFILé
ARTIKEL 1.
Het defilé is een wezenlijk onderdeel van de optocht en dient daarom door alle
verenigingen afgelegd te worden.
ARTIKEL 2.
De beoordeling vindt plaats tijdens het defilé, waarbij onder 'defilé' wordt
verstaan: dat gedeelte van het optochtparcours dat door middel van optische
herkenningspunten, zowel aan het begin, alsook aan het einde, als zodanig is
aangeduid/gemarkeerd.
ARTIKEL 3.
De beoordeling is gebaseerd op de technische uitvoering van de exercitievoorschriften. Bij marsorde en discipline wordt gelet op de wijze hoe de manschappen zich gedragen tijdens het defilé en hoe zij reageren op de gegeven
commando's.
Beoordelingspunten zijn:
- gerichtheid in de rotten en gelederen;
- afstanden tussen de rotten en gelederen;
- verrichting bij begin en einde defilé;
- paradepas;
- wapenvoering en
- algemene indruk
WEDSTRIJD 4: MOOISTE GEHEEL.
ARTIKEL 1.
De beoordeling geschiedt tijdens de optocht.
ARTIKEL 2.
Het zwaartepunt van de beoordeling ligt niet bij de exercitie-uitvoering, (mag
wel in de beoordeling worden meegenomen), maar in hoofdzaak bij de
evenwichtige samenstelling van de diverse onderdelen van de schutterij.
Beoordelingspunten zijn:
- uniformiteit van het geheel;
- algehele samenstelling en - algemene indruk.
WEDSTRIJD 5: MOOISTE UNIFORM.
ARTIKEL 1.
De beoordeling geschiedt tijdens de presentatie.
ARTIKEL 2.
Onder uitmonstering wordt verstaan alle attributen die op, aan of bij het
uniform aanwezig zijn: riemen, vangsnoeren, epauletten, zwaluwnesten, slobkousen, schoeisel en dergelijke.
Beoordelingspunten zijn:
- staat van onderhoud;
- pasvorm;
- uitmonstering en
- algemene indruk.
WEDSTRIJD 6 - MOOISTE BORDJESDRAGER.
ARTIKEL 1.
De bordjesdrager wordt alleen beoordeeld indien deze het verenigingsuniform
draagt, dan wel dat er een verantwoorde oplossing is gevonden door het dragen
van uniforme kleding.
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ARTIKEL 2.
De beoordeling kan plaats vinden tijdens de optocht of tijdens het defilé.
ARTIKEL 3.
Met betrekking tot de marsorde kan worden gesteld dat de bordjesdrager de
elementaire beginselen van het marcheren dient te beheersen.
WEDSTRIJD 7 - BESTE VAANDELDRAGER.
ARTIKEL 1.
1. Vaandeldragers, welke behoren tot een schutterij die de 'oude exercitie'
beoefent, zullen worden beoordeeld volgens de voorschriften van het boek
vermeld onder deel A, artikel 28 aangaande de oude exercitie.
2. Vaandeldragers,
welke
behoren
tot een schutterij
die de 'nieuwe
exercitie' beoefent, zullen worden beoordeeld volgens de voorschriften van
het boek vermeld onder deel A, artikel 28 aangaande de nieuwe exercitie.
ARTIKEL 2.
De
verrichtingen
van
de vaandeldragers,
onderdelen, te weten:
1: de presentatie van de gehele schutterij;
2: het defilé tijdens de optocht.

worden

beoordeeld

tijdens

2

Ad 1.
Tijdens de presentatie wordt beoordeeld op welke wijze de vaandeldrager
invulling geeft aan de exercitieoefeningen, de oefeningen met het vaandel
tijdens aanmarcheren en het Wilhelmus en de diverse handgrepen.
Ad 2.
Tijdens het defilé worden de navolgende beoordelingsrubrieken gevolgd:
- verrichtingen bij begin en einde defilé
- paradepas;
- houding en
- vaandelexercitie.
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UITLEG ALGEMEEN TIJDSCHEMA

BIJLAGE: B-1

Door het bondssecretariaat wordt minimaal 14 dagen voor een te houden bondsfeest, aan alle aangesloten verenigingen een schema toegezonden, waarop de
aanvangstijdstippen van de deelnemers aan de diverse wedstrijden zijn
aangegeven.
Bij de wedstrijd 'beste presentatie' heeft iedere vereniging vijf zes minuten
tijd, om: aan te marcheren, te richten, zich aan te melden, het uitplaatsen
van het vaandel te verzorgen en af te marcheren. Aanmarcheren dient plaats te
vinden op het moment dat de voorgaande vereniging met de afmars begonnen is.
Deze acties dienen nogmaals gezegd, binnen zes vijf minuten afgehandeld te
worden.
Bij tijdsoverschrijding wedstrijdonderdeel ‘beste presentatie’is de volgende
sanctie van kracht:
 Wordt de “presentatie” binnen 7 minuten afgehandeld, dan bij 1 minuut
overschrijding vindt geen puntenaftrek plaats;
 Vindt de “presentatie” plaatst tussen de 7 en 8 minuten dan bij 2
minuten overschrijding wordt 1 punt afgetrokken;
 Vindt de “presentatie” plaatst tussen de 8 en 9 minuten dan bij 3
minuten overschrijding worden 2 punten afgetrokken enz., enz..
NB: Wanneer de beschikbare tijd van zes vijf minuten door een vereniging op
zodanige wijze wordt overschreden dat hierdoor dit wedstrijdonderdeel of
mogelijk de aanvang van andere wedstrijdonderdelen in gevaar komt, dan is het
bondsbestuur gerechtigd om deze vereniging te diskwalificeren.
Het tijdig aanwezig zijn van de leden op de plaats van aanmarcheren is daarom
van groot belang, aangezien hierdoor de vereniging in staat is de presentatie
binnen de gestelde tijd van vijf minuten af te werken.
Voor zowel de muziekwedstrijden als de exercitiewedstrijden is eveneens een
tijdschema opgesteld. Buiten de ter beschikking staande tijd, is het vermelde
onder 'presentatie' eveneens van kracht, met uitzondering van het vermelde
onder puntenaftrek. Ook hier is het belangrijk dat een tijdige aanwezigheid
van de leden van een groep de voortgang van het wedstrijdverloop niet nadelig
beïnvloed. In het bijzonder bij de muziekwedstrijden kan vanwege het invullen
van de juryformulieren enige vertraging optreden, wat echter niet impliceert
dat daardoor de groep niet gereed hoeft te staan. Eveneens dienen tijdens het
optreden niet door de jury opgedragen acties/oefeningen achterwege te blijven.
Alle opdrachten dienen zonder pauzes of onderbrekingen afgewerkt te worden.
Diskwalificatie kan ook hier doorgevoerd worden.
Het tijdig afmelden van individuele deelnemers of groepen voor de diverse
wedstrijdonderdelen levert een positieve bijdrage aan het verloop van het
betreffende wedstrijdonderdeel. Daarenboven is dit ook een zaak van goed
fatsoen.
Het op een ander tijdstip ter beoordeling uittreden dan op
tijdschema is vermeld, is voor geen enkele wedstrijd mogelijk.

het

algemene

WERK MEE AAN EEN GOED EN SPORTIEF VERLOOP VAN ONZE BONDSSCHUTTERSFEESTEN.
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TOELICHTING WEDSTRIJD 'BESTE PRESENTATIE’

BIJLAGE: B-2

1. Algemeen:
1. De wedstrijd wordt beoordeeld in twee klassen, te weten de A-klasse en de
B-klasse.
2. De
eerste
vereniging
dient
tijdig
aan
te
marcheren
conform
de
tijdsplanning; alle overige verenigingen dienen aan te marcheren tijdens
de afmars van de voorgaande vereniging. Is een van de vereniging door
omstandigheden niet op het aangegeven tijdstip aanwezig, dan wordt toch
het tijdschema aangehouden voor alle volgende verenigingen.
3. Iedere vereniging heeft zes vijf minuten tijd, om: aan te marcheren, te
richten, zich aan te melden, het uittreden van het vaandel te verzorgen en
af te marcheren. Wanneer deze beschikbare tijd zodanig wordt overschreden
dat
hierdoor
dit
wedstrijdonderdeel
of
de
aanvang
van
andere
wedstrijdonderdelen in gevaar komt, dan is het bondsbestuur gerechtigd om
deze vereniging te diskwalificeren.
4. De kwaliteit van de juiste ten gehore gebrachte muziek wordt gewaardeerd
onder de rubriek 'algemene indruk'. Het betreft de signalen Wilhelmus en
Vaandelmars.
5. Het halt houden dient zodanig te geschieden dat het vaandel nagenoeg ter
hoogte van het de ontvangende koningspaar op het kiosk ontvangstpunt
(autoriteiten organisator) komt.
6. Markeren van de pas is niet toegestaan, zoals ook niet is toegestaan het
ritme aan te geven door slagwerk.
7. Minimaal de De koning en/of keizer van de organiserende vereniging is
steeds op het kiosk ontvangstpunt aanwezig.
8. De personen welke worden uitgenodigd voor het drinken van de erewijn
treden niet direct uit, maar komen na de afmars terug naar de daarvoor
bestemde plaats.
2. Te verrichten onderdelen:
Aanmarcheren:
1. Gerichtheid in de rotten en de gelederen tijdens het aanmarcheren.
2. a. Halt houden met links/rechts front
b. Halt houden, met tweeën = mars en links/rechts front of
c. Links/rechts uit de flank = halt.
Richten:
1. Het richten corrigeren van het richten door de commandant (komt tot
uitdrukking bij beoordeling commandant) wordt niet in de beoordeling van
de vereniging betrokken, echter wel het eindresultaat hiervan.
2. Het
wordt
de
commandant
toegestaan
om
in
afwijking
van
het
exercitiereglement zonder aftrek van wedstrijdpunten het commando 'staat'
te geven op de richtingsvleugel, maximaal 2 passen zijwaarts voor het
eerste gelid. Dit omdat hierdoor de commandant ook bij een grote
vereniging voor ieder lid goed hoorbaar en eventueel zichtbaar is. Beide
uitvoeringswijzen zijn toegestaan.
3. Direct na het commando 'staat' begeeft de tamboer-majoor zich via de
kortste route naar zijn plaats, zijnde midden voor het in frontlinie
staande muziekkorps. Zie eveneens Reglement Tamboer-Majoor 1932)
Eerbewijs aan de koning en het aanmelden:
1. De commandant geeft staande voor het midden van de vereniging voor
eenieder goed hoorbaar het commando 'presenteert = geweer'.
2. Na het commando 'presenteert = geweer' geeft de tamboer-majoor met behulp
van de tamboer-majoorstok het teken voor het spelen van het signaal
‘Wilhelmus’.
3. Na het signaal ‘Wilhelmus’ meldt de commandant zijn vereniging aan bij de
organisator. koning van de organiserende vereniging.
4. Na het dankwoord van de “speaker” volgt het commando: ‘zet af = geweer’.
5. Hierna volgt het welkomstwoord door de “speaker”.
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Uittreden van het vaandel:
1. Na het welkomstwoord van de “speaker”
geeft de commandant het commando
'presenteert = geweer', waarna hij het commando geeft 'vaandeldrager =
uittreden'.
2. Door
een
of
meerdere
tamboers
en/of
klaroenblazers
tamboer
of
klaroenblazer of het gehele muziekkorps dient dan het signaal 'Vaandelmars' gespeeld te worden.
3. Na het uittreden van het vaandel keert de vaandeldrager weer via de
kortste route terug naar zijn oorspronkelijke positie. Hierna volgen de
commando's: 'zet af = geweer' en 'aan den schouder = geweer'. Na het
eerste commando begeeft de tamboer-majoor zich via de kortste route naar
zijn oorspronkelijke positie.
Afmarcheren:
1. Wanneer de vaandeldrager, evenals de tamboer-majoor weer hun oorspronkelijke positie ingenomen hebben, geeft de commandant de commando's:
- 'met vieren links/rechts om' en
- 'voorwaarts mars' of
- 'links/rechts om'
- 'met vieren mars' en
- 'voorwaarts mars'.
2. Door de jury wordt hier in het bijzonder gelet op:
- juiste uitvoering van de exercitie-oefeningen;
- gelijktijdigheid van aanmarcheren;
- gerichtheid tijdens de afmars.
3. Juryformulieren:
Wedstrijd: beste presentatie:
Rubriek 2: hieronder wordt begrepen het totale beeld van de uitvoering.
Rubriek 3: onder exercitie-oefeningen worden, naast de oefeningen behorende
tot oude en/of nieuwe exercitie, begrepen het richten van rotten en gelederen
door de leden zelf, evenals de onderlinge afstanden en tussenruimten.
Wedstrijd: vaandeldrager tijdens presentatie:
Rubriek 1: onder uittreden vaandel wordt begrepen de wijze waarop de vaandrig
het verenigingsvaandel plaatst in de staander, exercitie-oefeningen, handgrepen en dergelijke.
Rubriek 2: onder vaandelexercitie wordt begrepen de oefeningen met het vaandel
tijdens het aanmarcheren, het signaal ‘Wilhelmus’ en de diverse handgrepen.
Wedstrijd: commandant tijdens presentatie:
Rubriek 1: onder commandovoering wordt begrepen de te geven commando's tijdens
de gehele presentatie (zijn de commando's goed/juist, het op de juiste plek
halt houden, het richten en dergelijke).
Rubriek 2: de commandant is vrij in de wijze van aanmelden.
Rubriek 3; onder algemeen optreden wordt begrepen: algemene indruk, de
exercitie-oefeningen (zijn bewegingen), het richten (eventueel te lang).
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