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WEDSTRIJD 17 - EXERCITIEWEDSTRIJDEN. 

 

ARTIKEL 1. 

1. Voor deelname aan deze wedstrijd staan twee categorieën open, te weten: 

'Oude exercitie', volgens het boek vermeld onder deel A, artikel 13, lid 5 

 voor de oude exercitie en "Nieuwe exercitie", volgens het boek eveneens 

vermeld onder deel A, artikel 13 lid 5 voor de nieuwe exercitie. 

2. Alle verenigingen binnen dezelfde categorie, worden in één en dezelfde 

klasse beoordeeld. 

 

ARTIKEL 2. 

Een exercitiegroep mag slechts in een van de in artikel 1 genoemde categorien 

ter beoordeling uittreden, bij oude exercitie met tenminste 10 man, bij 

nieuwe exercitie met ten minsten 9 man. Bij beide groepen is de commandant 

niet meegerekend. 

 

ARTIKEL 3. 

De jury geeft aan de commandant als verplichte werken, oefeningen op uit het 

onder artikel 1 genoemde en van toepassing zijnde boek. 

 

ARTIKEL 4. 

Het optreden van de groep bestaat uit: 

1. opmars op teken van de jury; 

2. aanmelden bij de jury door de commandant; 

3. het uitvoeren van de oefeningen op verzoek van de jury; 

4. afmelden bij de jury door de commandant; 

5. afmars van de groep met defilé voor de jury. 

 

ARTIKEL 5.  

1. Voor de verschillende rubrieken en oefeningen kan elk jurylid maxi- 

maal 10 punten geven. De puntenafronding geschiedt op een half punt. 

2. De beoordeling moet door de jury op de beoordelingsstaten gemotiveerd 

worden. 

 

ARTIKEL 6. 

Aan ieder ter beoordeling uitgetreden groep wordt een prijs toegekend, welke 

in overeenstemming is met het behaalde aantal punten. 

 

ARTIKEL 7. 

1. De puntenwaardering en prijzen voor de oude exercitie zijn als volgt 

vastgesteld: 

- eerste prijs met lof: minimaal 180 punten (gemiddeld 9,0); 

- eerste prijs : minimaal 160 punten (gemiddeld 8,0); 

- tweede prijs : minimaal 140 punten (gemiddeld 7,0); 

- derde prijs : minimaal 130 punten (gemiddeld 6,5). 

Geen prijs wordt behaald bij minder dan 130 punten. 

2. De puntenwaardering en prijzen voor de nieuwe exercitie zijn als volgt 

samengesteld: 

- eerste prijs met lof: minimaal 360 punten (gemiddeld 9,0); 

- eerste prijs        : minimaal 320 punten (gemiddeld 8,0); 

- tweede prijs        : minimaal 280 punten (gemiddeld 7,0); 

- derde prijs         : minimaal 260 punten (gemiddeld 6,5). 

Geen prijs wordt behaald bij minder dan 260 punten. 

 

ARTIKEL 8. 

Aan iedere te behalen prijs is een vast geldbedrag gekoppeld, waarvan de 

hoogte is bepaald door de algemene vergadering. 

 

ARTIKEL 9. 

1. Voor het exercitiepeloton met het hoogste gemiddelde over alle bondsschut-

tersfeesten van een kalenderjaar, staat een wisselbeker ter beschikking. 

2. Ter onderlinge vergelijking wordt het aantal punten bij de nieuwe exerci-

tie omgerekend naar het aantal rubrieken bij de oude exercitie. 

3. De winnaar van de beker (tevens beheerder voor een jaar) dient zijn naam 

en het jaar van winnen in deze beker te laten graveren, een en ander in 

overeenstemming met het reeds aanwezige. 

4. De wisselbeker dient steeds op het laatste bondsfeest, tijdig bij het 

bondsbestuur ingeleverd te worden. 
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ARTIKEL 10. 

De verrichtingen en commando's van de commandant worden apart tot uitdrukking 

gebracht en mogen geen invloed hebben op de jurering van de groep zelf. 

 

 

ARTIKEL 11. 

1. Invallen/inzetten van een commandant of van één of meerdere leden van een 

andere vereniging bij een exercitiegroep is bij uitzondering mogelijk. 

Hiervoor dient echter vooraf door het bondsbestuur goedkeuring verleend te 

worden. 

2. De betreffende personen kunnen echter niet in aanmerking komen voor een 

persoonlijke prijs tijdens dit optreden. 
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WEDSTRIJD 18 - BESTE COMMANDANT. 

 

ARTIKEL 1. 

De commandanten van de oude en nieuwe exercitie worden in een en dezelfde 

klasse beoordeeld. 

 

ARTIKEL 2. 

De verrichtingen van de commandant worden beoordeeld tijdens: 

a. De presentatie van de gehele schutterij: 

- rubriek 1: commando's bij de presentatie; Zijn de commando’s correct en 

goed hoorbaar, worden zij op de juiste wijze gegven, laat de commandnat de 

schutterij op de juiste plaats halthouden, corrigeert hij de leden tijdens 

het richten correct, enzovoort; 

- rubriek 2: aanmelden van de vereniging; Is het aanmelden luid en 

duidelijk en volgens de norm (rang en naam commandant) meldt schutterij 

(naam schutterij) present; 

- rubriek 3: sabelhandelingen van de commandant: Wordt de sabelexercitie 

correct en volgens het exerctiereglement uitgevoerd; 

- rubriek 4: algemeen optreden van de commandant. Hoe is de algemene 

indruk van de commandant; straalt hij genoeg overwicht en gezag uit; zijn 

zijn eigen bewegingen conform het exercitiereglement, enzovoort. 

b. Het defilé tijdens de optocht: 

   - rubriek 1: commando's bij het defilé; 

   - rubriek 2: algemeen optreden bij het defilé. 

c. Het uittreden van de exercitiegroep: 

   - rubriek 1: praktische kennis. 

   Tevens kan hem instructie van oefeningen opgedragen worden, alsmede 

vragen gesteld worden, omtrent uit te voeren en/of uitgevoerde oefeningen. 

 

ARTIKEL 3. 

1. De rangschikking voor de prijs 'beste commandant algemene onderdelen', 

wordt verkregen door de rubrieken genoemd onder artikel 2, lid a en b, 

samen te tellen. 

Het totaal van lid c is van toepassing voor de rangschikking bij de prijs 

voor 'beste commandant exercitie'. 

2. Door opgave van het exercitiepeloton voor deelname aan de wedstrijden is 

tevens vastgelegd bij welke wedstrijd de commandant voor dat schutters-

feest is ingedeeld. 

 

ARTIKEL 4. 

Indien een vereniging beschikt over twee commandanten, dan neemt de eerste 

commandant de plaats in naast het eerste rot van de officieren, de tweede 

naast het eerste rot van de geweerdragers. In dit geval komt slechts de 

eerste commandant in aanmerking voor beoordeling. 


