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WEDSTRIJD 19 – ALGEMENE BEPALINGEN SCHIETWEDSTRIJDEN. 

 

ARTIKEL 1. 

1. De bepalingen van dit Hoofdstuk zijn van toepassing op alle onder 

(mede)verantwoordelijkheid van de RKZLSB georganiseerde schietwedstrijden, 

tenzij in bijzondere bepalingen voor een of meer specifieke wedstrijden een 

afwijkende regeling is opgenomen. 

2. De bepalingen, zoals die gelden voor de schietwedstrijden van de Oud 

Limburgse Schuttersfederatie, zijn van toepassing, behoudens voorzover in 

enige bepaling van dit Hoofdstuk daarvan wordt afgeweken. 

3. Iedere vereniging is verplicht om de bestaande wet- en regelgeving met 

betrekking tot schietwedstrijden, meer in het bijzonder voor wat betreft 

veiligheid en milieu, na te leven. 

 

ARTIKEL 2. 

Voor schietwedstrijden worden de volgende begripsbepalingen gehanteerd: 

 - het schietterrein is een afgebakend terrein, aan de langszijde aan 

voorkaant van de schietbomen afgezet met dranghekken(geen rood/wit 

afzetlint), waarbinnen schietwedstrijden worden gehouden. De inrichting 

van een schietterrein en de daarbij te gebruiken materialen dienen te 

voldoen aan de voorwaarden als nader aangegeven in een bijlage bij dit 

Hoofdstuk (bijlage 19-1).  

 - de schietcommissie is een uit minimaal vier personen bestaande commissie, 

die gekozen en benoemd is door de Algemene Vergadering. De commissie heeft 

een adviserende taak ten opzichte van leden en bondsbestuur. De taken en 

bevoegdheden van de schietcommissie zijn nader geregeld in een bijlage bij 

dit Hoofdstuk (bijlage 19-2); 

 - de wedstrijdleider is de persoon, die gekozen en benoemd is door de 

Algemene Vergadering. Hij is belast met de operationele uitvoering van de 

schietwedstrijden. De taken en bevoegdheden van de wedstrijdleider zijn 

nader geregeld in een bijlage bij dit Hoofdstuk (bijlage 19-3); 

 - de optekenaar is de persoon, die de schietresultaten noteert. De taken en 

bevoegdheden van een optekenaar zijn nader geregeld in een bijlage bij dit 

Hoofdstuk (bijlage 19-4); 

 - de schietvergunning is een door een gemeente afgegeven vergunning in het 

kader van de Wet Milieubeheer ten behoeve van de te houden schiet- 

wedstrijden, waarin opgenomen de voorwaarden waaronder geschoten mag 

worden; 

 - de schietmeester is een door een vereniging benoemd en bevoegd persoon, 

die voor wat betreft de deelname aan schietwedstrijden voor de 

schietcommissie en de wedstrijdleider het aanspreekpunt is voor die 

betreffende vereniging; 

 - de baancommandant is de schietmeester van de vereniging, die een 

bondsfeest/evenement organiseert; 

 - het federatiebewijs is een door de OLS-federatie op naam verstrekte 

schutterspas met relevante persoonsinformatie; 

 - de schietkaart is een door de wedstrijdleider verstrekt document, waarop 

door de optekenaar de score van iedere schutter van een vereniging wordt 

genoteerd; 

 - bij het inschieten van de buks mag de vereniging een bij reglement, de 

wedstrijdleider of schietcommissie bepaald aantal schoten lossen om de 

staat en/of de deugdelijkheid van de buks te testen; 

 - controleschoten zijn de schoten, die bij gelegenheid van het inschieten 

worden gedaan; 

 - concoursschoten zijn de schoten per vereniging, welke voorafgaan aan de 

kaveling met dien verstande dat de schoten gedaan tijdens het inschieten 

niet worden meegeteld; 

 - inleggeld is het door iedere deelnemer te betalen geldbedrag, vastgesteld 

door de algemene vergadering; 

 - een certificaat is een door een erkend wapenmaker afgegeven verklaring 

omtrent technische gegevens betreffende een buks volgens het model, dat 

voorgeschreven is door het Bondsbestuur (bijlage 19-6) 
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ARTIKEL 3. 

1. Voorafgaande aan de eerste schietwedstrijd van elk seizoen vindt een 

inspectie plaats van de buks(en), waarmee een vereniging aan 

schietwedstrijden van de RKZLSB wenst deel te nemen. De inspectie heeft tot 

doel controle op de naleving van de wettelijke bepalingen en de bepalingen 

van dit Hoofdstuk. De buks dient verder te voldoen aan de voorwaarden en 

bepalingen als opgenomen in Bijlage 19-5 bij dit Hoofdstuk. 

2. De inspectie wordt uitgevoerd onder leiding van de schietcommissie, die 

daarbij op aanwijzing van het Bondsbestuur kan worden bijgestaan door een 

externe deskundige. 

3. Indien bij de inspectie blijkt, dat een of meer van de buksen niet in 

overeenstemming zijn met de voorgeschreven bepalingen dan wel dreigt dat bij 

gebruik van de desbetreffende buks(en) in een schietwedstrijd een of meer 

bepalingen zullen worden overtreden, kan het Bondsbestuur bepalen, dat met de 

betreffende buks(en) niet mag worden deelgenomen aan schietwedstrijden als 

bedoeld in artikel 1 lid 1 van dit Hoofdstuk. 

4. Indien een vereniging voornemens is aan enige schietwedstrijd deel te nemen 

met een buks, die niet aan de in artikel 3 lid 1 genoemde inspectie 

onderworpen is, dient de buks voorafgaande aan gebruik bij een 

schietwedstrijd alsnog op de wijze als in dit artikel bepaald te worden 

geïnspecteerd.  

5. Gebruik van een buks, die niet aan een inspectie onderworpen is, kan leiden 

tot uitsluiting van schietwedstrijden door het Bondsbestuur. 

6. De schietcommissie kan bepalen, dat deelname aan een inspectie in enig jaar 

niet noodzakelijk is voor een bepaalde vereniging, mits die vereniging 

voorafgaande aan de eerste wedstrijd van een seizoen aan de schietcommissie 

een certificaat volgens het model als voorzien in bijlage 19-5 heeft 

overhandigd, waaruit blijkt dat het wapen, de onderdelen daarvan en de 

daarmee te gebruiken munitie voldoet aan de voorschriften, die voor deelname 

aan de schietwedstrijden van de RKZLSB gelden. Het Bondsbestuur bepaalt welke 

wapenmakers of andere deskundigen bevoegd zijn om een certificaat uit te 

geven. 

 

ARTIKEL 4 

1. Voorafgaande aan schietwedstrijden wordt door of namens het Bondsbestuur in 

aanwezigheid van de voor het betreffende evenement in functie zijnde 

baancommandant het schietterrein, waarop de schietwedstrijden zullen worden 

gehouden, gekeurd. Indien bij de keuring wordt vastgesteld, dat de inrichting 

niet voldoet aan de daarvoor geldende voorschriften, kunnen de 

schietwedstrijden pas doorgang vinden, nadat alsnog aan de voorschriften is 

voldaan en door of namens het Bondsbestuur daarvoor goedkeuring is verleend. 

2. Indien tijdens de uitvoering van schietwedstrijden wordt geconstateerd, dat 

de inrichting van het schietterrein niet meer aan de daarvoor geldende 

voorschriften voldoet is het Bondsbestuur bevoegd te bepalen, dat de 

wedstrijden worden gestaakt, totdat weer aan de voorschriften voldaan zal 

zijn. 

3. Voorafgaande aan de schietwedstrijden wordt door of namens het Bondsbestuur 

een tijdschema vastgesteld. 

4. Indien een vereniging voorziet, dat deelname aan de schietwedstrijden door 

een of meer van haar zestallen dan wel door een of meer van haar individuele 

schutters binnen het vastgestelde tijdschema niet of niet zonder 

onoverkomelijke bezwaren kan plaatsvinden, dient dit zo spoedig mogelijk 

onder opgave van redenen aan de schietcommissie bekend gemaakt te worden. In 

overleg met het bondsbestuur zal dan beslist worden of, en zo ja wanneer, het 

betreffende zestal of de betreffende schutter alsnog aan de wedstrijd kan 

deelnemen. 

5. Indien om enige reden de inrichting van het schietterrein, waaronder begrepen 

de maatvoering en/of afstanden van schietbomen en/of oplegpalen, afwijkt van 

het geen krachtens de onderhavige voorschriften geldt en met toestemming van 

het bondsbestuur de schietwedstrijd doorgang vindt, zal van de afwijking 

tenminste 14 dagen voorafgaande aan de wedstrijd schriftelijk mededeling 

worden gedaan aan alle verenigingen van de RKZLSB. 
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ARTIKEL 5. 

1. De baancommandant is voor het Bondsbestuur aanspreekpunt voor alle 

aangelegenheden de schietwedstrijden betreffend, meer in het bijzonder 

inrichting van het schietterrein en de veiligheid van alle aanwezige personen 

op en/of nabij het schietterrein. 

2.   De baancommandant is verantwoordelijk voor het op juiste wijze toepassen  
   van de regelgeving m.b.t. de schietwedstrijden, zoals verwoord is in de   

   door de gemeente afgegeven vergunning voor de organisatie van             

   het bondsfeest/evenement. 

3. Indien en voorzover de baancommandant een beslissing dient en/of wenst te 

nemen met name met het oog op de veiligheid als in voorgaand lid bedoeld 

pleegt hij,voorzover de omstandigheden dit toelaten waarin de beslissing moet 

worden genomen, overleg met de schietcommissie en de wedstrijdleider. 

 

ARTIKEL 6. 

1. De schietmeester van een vereniging is verantwoordelijk voor het veilig 

(doen) vervoeren van de door een vereniging bij schietwedstrijden te hanteren 

buksen, zowel binnen het schietterrein als daarbuiten.  

2. Buksen dienen over het terrein ingepakt vervoerd te worden in een foedraal of 

een kist. Een buks mag bij het vervoer niet schietklaar zijn. 

3. Het vervaardigen en/of be- en/of verwerken van munitie of delen daarvan op 

het schietterrein is verboden. Onder het verbod is niet begrepen het 

verwijderen van gebruikte slaghoedjes uit hulzen waarmee een schot is 

afgevuurd. 

4. Het roken en/of maken van vuur op plaatsen waar zich munitie bevindt is 

verboden. Binnen het afgebakende deel van het schietterrein zullen achter de 

tafel waaraan de optekenaar plaats neemt banken worden geplaatst voor de 

schutters die aan de schietwedstrijden deelnemen. Het in dit lid 

geformuleerde rookverbod geldt niet voor de deelnemende schutters, indien en 

voor zover zij zittend hebben plaats genomen op de genoemde banken. 

 

ARTIKEL 7. 

1. Een schutter dient in staat te zijn zelfstandig de buks te hanteren. 

2. Het laden van een buks geschiedt hetzij door hetzij onder toezicht van de 

schietmeester. Iedere schietmeester en iedere schutter is verplicht zorg te 

dragen, dat het laden van de buks zodanig geschiedt, dat er geen gevaar voor 

de omgeving kan ontstaan. 

3. De buks mag alleen geladen of ontladen worden, indien zij op de aanlegpaal 

rust met de loopmonding in de richting van de schietboom waarop geschoten 

moet worden. Wanneer de buks wordt neergelegd dient zij te worden ontgrendeld 

en met de loopmonding steeds in de richting van de schietboom gelegd te 

worden. 

4. Alle tijdens de wedstrijden te verrichten handelingen met de buks dienen 

uitgevoerd te worden in overeenstemming met de geldende wettelijke 

(veiligheids)voorschriften. 

5. De schietmeester van iedere vereniging is verantwoordelijk voor het veilig 

hanteren en gebruiken van de buksen van zijn vereniging. 

 

 

ARTIKEL 8. 

1. Voordat een vereniging kan deelnemen aan de schietwedstrijden, dient haar 

schietmeester zich bij de wedstrijdleider te melden. Door de wedstrijdleider 

wordt aangegeven bij welke schietboom de vereniging aan de wedstrijden kan 

deelnemen. Direct na aanwijzing van de schietboom dient een vereniging zich 

naar de schietboom te begeven en een aanvang te maken met de wedstrijd.  

2. Door de wedstrijdleider worden aan de schietmeester de schietkaarten 

uitgereikt. De schietkaarten behoren, voordat er wordt geschoten, volledig te 

worden ingevuld in blokletters. Voorzover op een schietkaart wijzigingen 

worden aangebracht, dienen deze door de schietmeester en de optekenaar te 

worden geparafeerd. 

3. De schietmeester, de schutters, één toegelaten helper en de aangewezen 

optekenaar van een vereniging nemen plaats binnen het daarvoor aangegeven en 

afgebakende deel van het schietterrein. 

4. De schietmeester houdt er toezicht op, dat geen andere personen van zijn 

vereniging dan de in voorgaand lid genoemden zich binnen de afgebakende 

ruimte van het schietterrein bevinden. 
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ARTIKEL 9. 

1. Elke schutter dient minimaal 14 jaar oud te zijn en in het bezit van een 

geldig door de OLS-federatie afgegeven federatiebewijs. 

2. De schietmeester dient in het bezit te zijn van een geldige KNSA-licentie, 

geldig vuurwapenverlof en federatiebewijs. 

3. De schietmeester dient de federatiebewijzen en de KNSA-licenties van alle aan 

de schietwedstrijden deelnemende schutters te overleggen aan de optekenaar. 

Voorts dient de schietmeester de te gebruiken patronen te deponeren op de 

tafel van de optekenaar. 

4. Iedere vereniging, die deelneemt aan een wedstrijd, is verplicht een 

optekenaar te leveren voor het optekenen van resultaten van andere 

verenigingen, die aan die wedstrijd deelnemen. 

 

ARTIKEL 10. 

1. Er mag niet geschoten worden door het vlak, gevormd door de as van de 

aanlegpaal en de as van de schietboom. 

2. De doelen behoren van boven naar beneden en van buiten naar binnen te worden 

afgeschoten, zonder een enkel doel over te slaan. 

3. De optekenaar kan op verzoek van de betreffende schutter toestemming verlenen 

om slecht geplaatste of beschadigde doelen over te slaan. 

4. Mocht hierdoor een of meerdere schoten niet meer in de bestemde rij geschoten 

kunnen worden, dan zal/zullen dit/deze doel/en in een andere rij, echter op 

gelijke hoogte geschoten moeten worden en indien mogelijk zonder van 

standplaats te verwisselen. 

5. Een schot wordt geacht te zijn gelost, nadat de kogel de loop verlaten heeft. 

Defecten aan de buks zijn voor risico van de schutter en/of zijn vereniging. 

6. Indien een ander dan het door de optekenaar of schietmeester aangeduide doel 

geschoten wordt, geldt het schot als misser. Eveneens als misser worden 

genoteerd, doelen die niet in zijn geheel afgeschoten zijn. 

7. Schoten, die de hark of enig ander deel van de schietboom beschadigen, 

ongeacht of het doel meegeschoten wordt, gelden eveneens als misser. 

8. Indien het doel door de betreffende schutter wordt geraakt maar niet valt, 

mag de schutter met vergrendelde en geschouderde buks een minuut wachten. Is 

na deze minuut het betreffende doel niet gevallen, dan wordt het schot als 

misser opgetekend. 

 

ARTIKEL 11. 

1. Indien tijdens de schietwedstrijden een deelnemer schade toebrengt aan het 

schietmateriaal is de vereniging, waarvan de schutter die de beschadiging 

heeft veroorzaakt lid is, aansprakelijk en dient zij op eerste schriftelijk 

verzoek van het bondsbestuur de daarvoor geldende vergoeding te voldoen.  

2. Het vastleggen van de beschadiging geschiedt op de schietkaart 

   door de optekenaar. 

3. De hoogte van de vergoeding wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering. 

 

ARTIKEL 12. 

1. Alvorens met de wedstrijden te beginnen is iedere vereniging verplicht de 

mondingsnelheid te laten meten, dat kan vanaf 15:45 uur, daarna heeft iedere 

vereniging de gelegenheid controleschoten te lossen om de buks te testen. Er 

mogen maximaal vijf punten worden geschoten. Het schieten op restanten van 

stokjes e.d. is verboden. 

2. De controleschoten moeten door één en dezelfde persoon worden gelost. Deze 

persoon mag de schoten eerst lossen, nadat de optekenaar daarvoor aan die 

persoon toestemming heeft gegeven. Degene die de controleschoten uitvoert mag 

zelf ook deelnemen aan de wedstrijden. 

3. Direct aansluitend aan de controleschoten dienen de concoursschoten te worden 

uitgevoerd. 
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ARTIKEL 13. 

1. Ter kwalificatie voor de kaveling worden concoursschoten gedaan, dit is 

mogelijk tot uiterlijk 19:00 uur. Het aantal concoursschoten wordt 

voorafgaande aan de wedstrijd door of namens het Bondsbestuur bepaald. 

2. In de kaveling, vanaf 19:30 uur, dient geschoten te worden door dezelfde 

schutter(s) en in dezelfde volgorde als geschoten in het deel van de 

wedstrijd waarin de concoursschoten zijn gedaan. 

3. Tenzij door de wedstrijdleider anders wordt bepaald wordt gekaveld met drie 

schoten per schutter. 

4. Van de linker aanlegpaal wordt gekaveld van boven naar beneden en van links 

naar rechts. Van de rechter aanlegpaal wordt eveneens van boven naar beneden 

gekaveld, maar daar van rechts naar links.  

5. Elke begonnen kavelronde wordt volledig afgewerkt, tenzij de wedstrijdleider 

anders bepaalt. 

6. De wedstrijden worden beëindigd wanneer bij aanvang van een kavelronde 

verondersteld mag worden dat de lichtwaarde ten tijde van de laatste schutter 

gedaald is onder de 50 lux. 

7. Zou het concoursschieten voorafgegaan door de mondingsnelheidsmeting door    

   omstandigheden later beginnen als vermelde tijden in het reglement dan       

   beslist de schietcommissie op dat moment hoe hier mee om te gaan en eventueel 

   langer te laten schieten dan 19:00 uur. 
 

 

ARTIKEL 14. 

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 3 kan door of namens het bondsbestuur 

steekproefsgewijs controle plaatsvinden van de buksen, die opgelegd worden 

tijdens de schietwedstrijden 

2. Door of vanwege het bondsbestuur kunnen de patronen, die tijdens een 

schietwedstrijd worden gebruikt ingevorderd worden voor een controle ter 

plaatse of voor een latere controle.  

3. Mocht deze invordering plaatsvinden en de patronen niet na aanstonds 

uitgevoerde controle worden teruggegeven, dan bepaalt het bondsbestuur de 

vervolgprocedure in overleg met de schietcommissie en de betreffende 

vereniging.  

4. Patronen resp. onderdelen en/of bestanddelen daarvan dienen te voldoen aan de 

voorschriften als opgenomen in Bijlage 19-5 bij dit Hoofdstuk. 

5. Indien bij een van de controles als bedoeld in dit artikel dan wel bij enige 

andere gelegenheid door de schietcommissie en/of het Bondbestuur wordt 

geconstateerd, dat voorschriften van dit Hoofdstuk dan wel enige wettelijke 

bepaling is en/of wordt overtreden kan het Bondsbestuur, na de overtredende 

vereniging te hebben gehoord, besluiten, dat (verdere) deelname van de 

vereniging voor de betreffende wedstrijd uitgesloten zal zijn. 

 

ARTIKEL 15. 

1. In alle gevallen, waarin dit Hoofdstuk niet voorziet, beslist het 

Bondsbestuur, zonodig na raadpleging van de schietcommissie en de 

baancommandant. 
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WEDSTRIJD 20 – DE SCHIETWEDSTRIJDEN TIJDENS EEN BONDSFEEST 

 

ARTIKEL 1. 

1. De schietwedstrijden tijdens een bondsfeest zijn te verdelen in: 

 - A-wedstrijd: het eerste zestal per vereniging 

 - B-wedstrijd: overige zestallen 

 - C-wedstrijd: een drietal per vereniging en 

 - D-wedstrijd: een of twee schutters persoonlijk. 

2. Een schutter mag slechts aan één van de in voorgaand lid genoemde wedstrijden 

deelnemen. 

3. Aanvang schietwedstrijden/Korpsschieten om 15.45 uur te beginnen met de 

mondingsnelheidmeting, 3 schoten per vereniging. Aansluitend kan men dan 

meteen beginnen met proef en korps schieten. 

4. Men mag geen schietboom uitzoeken maar aansluiten vanaf boom 2( naast de 

mondingsnelheidmeting) aan de voorgaande vereniging als men aansluitend gaat 

schieten, gaat men niet aansluitend schieten kan men geen plaats 

claimen/reserveren aan een schietboom. 

 

ARTIKEL 2. 

1. In de A-wedstrijd wordt geschoten voor vijf geldprijzen. Voor deelname aan de 

A-wedstrijd is geen inleggeld verschuldigd. 

2. In de B-wedstrijd wordt geschoten voor vijf geldprijzen. Voor deelname aan de 

B-wedstrijd is een inleggeld verschuldigd, waarvan de hoogte door het 

Bondsbestuur wordt vastgesteld. Afhankelijk van de deelname kan de 

wedstrijdleider een afwijkend aantal geldprijzen vaststellen. 

3. Voor deelname aan de C-wedstrijd dient een inleggeld betaald te worden 

waarvan de hoogte door het Bondsbestuur wordt vastgesteld. De wedstrijdleider 

bepaalt aan de hand van de deelname hoeveel geldprijzen bij deze wedstrijd 

beschikbaar gesteld zullen worden. 

4. Bij de D-wedstrijd betaalt iedere deelnemer het eenderde deel van het bedrag 

bij de C-wedstrijd. Bij deze wedstrijd staan geen prijzen ter beschikking. 

Het inleggeld wordt toegevoegd aan het prijzengeld van de C-wedstrijd. 

5. Voor het bepalen van de prijstoekenning wordt zo gehandeld, alsof de kaveling 

-schot na schot- is verlopen. 

6. Verrekening inleggelden en geldprijzen vindt plaats per giro- of bankbetaling 

direct na ommekomst van het schuttersseizoen. 

  

ARTIKEL 3. 

1. Voor een A- of een B-wedstrijd dient een in beginsel een volledige rij van 18 

punten beschikbaar te zijn. De eerste schutter dient het bovenste punt van 

een rij als eerste te schieten en zo vervolgens. 

2. Voor een C-wedstrijd wijst de optekenaar een rij aan waarin door het drietal 

tenminste 9 punten geschoten kunnen worden. De eerste schutter dient het 

bovenste punt als eerste te schieten en zo vervolgens. 

3. Voor een D-wedstrijd wijst de optekenaar een rij aan waarin de benodigde 

punten geschoten kunnen worden. De (eerste) schutter dient het bovenste punt 

als eerste te schieten en zo vervolgens. 

4. Indien door een zestal van een vereniging 18 punten wordt geschoten bij het 

uitvoeren van de concoursschoten, dient direct aansluitend aan deze 

concoursschoten de eerste kavelronde van 18 schoten uitgevoerd te worden. 

Deze volgende 18 punten tellen dan voor de eerste drie kavelronde’s  

5. Indien door een drietal van een vereniging 9 punten wordt geschoten bij het 

uitvoeren van de concoursschoten, dient direct aansluitend aan deze 

concoursschoten de eerste kavelronde van 9 schoten uitgevoerd te worden. 

6. De duplicaten van de schietkaarten dienen direct na het uitvoeren van de 

concoursschoten en de eerste kavelronde als in voorgaande leden bedoeld door 

de schietmeester van de betreffende vereniging bij de wedstrijdleider 

ingeleverd te worden. 

7. Naar gelang het aantal kanshebbers op de eerste prijs vermindert, kan de 

wedstrijdleider de manier van kavelen wijzigen.  
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WEDSTRIJD 21 - BONDSKAMPIOENSCHAP A- EN B-ZESTALLEN. 

 

ARTIKEL 1. 

1. Door de RKZLSB is een wisselbeker ter beschikking gesteld voor A- en B-

zestallen, die ieder jaar na afloop van het seizoen uitgereikt zal worden aan 

het beste A-zestal en het beste B-zestal. 

2. Deze beker blijft, ongeacht het aantal keren, dat een bepaalde vereniging 

deze beker gewonnen heeft, eigendom van de RKZLSB. 

 

ARTIKEL 2. 

1. Het totaal der punten tijdens alle in een jaar te organiseren bondsfeesten 

bepaalt de winnaar van deze beker. Berekening vindt plaats op de wijze als 

omschreven in artikel 3. 

2. Wordt op het einde van het seizoen een gelijke stand door twee of meer 

zestallen bereikt, dan wordt gekeken naar de totaalstand van het schut-

tersseizoen (plaatsen in de uitslagen van de feesten).  

3. Mocht na toepassing van het bepaalde in lid 2 bij de A-zestallen een gelijke 

stand bestaan dan beslist de eindplaats bij de schietwedstrijden van het Zuid 

Limburgs Federatiefeest (ZLF). 

4. Mocht na toepassing van het bepaalde in lid 3 bij de A-zestallen en na de 

toepassing van lid 2 voor de B-zestallen een gelijke stand bestaan, dan zal 

er op een door of namens het bondsbestuur in overleg met de betreffende 

verenigingen nader te bepalen datum een kaveling worden gehouden. 

 
ARTIKEL 3. 

1. Ieder zestal, dat deelneemt aan de wedstrijd, ontvangt naast het aantal 

geschoten punten een aantal bonuspunten. 

2. Het aantal bonuspunten is afhankelijk van de plaats, die men in de eind-dag-

stand inneemt. 

3. Het eerste A-zestal van de eindstand van de betreffende bondsfeestdag 

ontvangt bonuspunten gelijk in aantal als er verenigingen lid zijn van de 

bond. Ieder daarna geplaatst zestal ontvangt een bonuspunt minder. 

4. Het eerste B-zestal van de eindstand van de betreffende bondsfeestdag 

ontvangt 25 bonuspunten. Ieder daarna geplaatst zestal ontvangt een bonuspunt 

minder. 

5. Eindigen twee of meer zestallen op een gelijke plaats van de eindstand van 

een bondsfeestdag, dan ontvangen zij een gelijk aantal bonuspunten, te weten: 

het totaal voor dit aantal winnaars ter beschikking staande aantal punten, 

gedeeld door het aantal prijswinnaars. Er vindt geen afronding van punten 

plaats. 

 

ARTIKEL 4. 

Een organiserende vereniging mag deelnemen aan de schietwedstrijd, die wordt 

gehouden bij gelegenheid van het door haar georganiseerde bondsfeest.  

 

ARTIKEL 5. 

De winnaar van de wisselbeker is voor de duur van één jaar beheerder. Het 

bondsbestuur draagt zorg voor het laten aanbrengen op de wisselbeker van een 

plaatje waarop de naam van de vereniging en het jaartal is vermeld.  

 

ARTIKEL 6. 

De wisselbeker dient steeds tijdig vóór het laatste bondsfeest in het seizoen, 

ingeleverd te worden bij het bondsbestuur. 
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WEDSTRIJD 22 -  INDIVIDUEEL BONDSKAMPIOENSCHAP VOOR A EN B SCHUTTERS. 

 

ARTIKEL 1. 

1. Er wordt in twee categorieën geschoten: een bondskampioenschap voor A-
schutters en een bondskampioenschap B-schutters.  

2. Indien een B-schutter in de loop van een seizoen eenmaal als lid van een A-
zestal van zijn vereniging heeft deelgenomen aan een schietwedstrijd in de 

categorie Wedstrijd 20, dan kan hij slechts deelnemen aan het 

bondskampioenschap voor A-schutters.  

3. Schutters die gedurende het seizoen gedurende geen enkele wedstrijd lid zijn 
geweest van een A-zestal zijn indien zij aan de in volgend lid genoemde 

voorwaarde voldoen niettemin bevoegd deel te nemen aan het bondskampioenschap 

voor A-schutters.   

4. Voor het bondskampioenschap komen in aanmerking alle schutters,die op de     

   lijst van de schietploeg/schutters zijn vermeld in enig jaar  

 

ARTIKEL 2. 

1. De organiserende vereniging dient er zorg voor te dragen dat de vergunning 

voor deze wedstrijden verstrekt is. 

2. De wedstrijden voor het bondskampioenschap worden gehouden op de zaterdag 

voor het laatst te houden bondsfeest in enig seizoen. 

3. Aanvang 09:30 uur mondingsnelheidmeting. 

   Bij aanvang van het bondskampioenschap om 10.00 uur, dient iedere deelnemende 

schutter ter kwalificatie voor deelname aan de kaveling 5 concoursschoten te 

doen zonder misser.   
4. Daarna, tot uiterlijk 16:00 uur wordt verder gekaveld met 5 schoten per ronde 

per schutter, tot men de 50 of 100 schoten heeft bereikt.  

   Om 16:30 uur aanvang kavelen voor bondskampioen A en B klasse 

5. Proefschieten vindt plaats van 09:30 tot 10:00 uur; 

         

   
ARTIKEL 3. 

1. Alle verenigingen moeten op de dag van het bondskampioenschap vóór aanvang   

   van de wedstrijd aan de wedstrijdleider de namen doorgeven van de schutters  

   die deelnemen aan het bondskampioenschap. De wedstrijdleider verifieert de   

   namen aan de hand van zijn lijst van de schietploeg/schutters van de         

   vereniging die zijn vermeld in enig jaar.  

   Bij onduidelijkheid ten aanzien van een opgegeven naam kan de wedstrijdleider 

bepalen dat geen deelname aan het bondskampioenschap kan plaatsvinden. 

2. Uitsluitend de schietmeester van een vereniging is bevoegd om tegen een 

beslissing van de wedstrijdleider als in voorgaand lid bedoeld bezwaar te 

maken. Het bezwaar moet worden ingediend bij de wedstrijdleider. Deze beslist 

op het bezwaar na de leden van de schietcommissie te hebben geraadpleegd. 

 

ARTIKEL 4. 

1. In beide categorieën zijn erekruisen te verdienen 

    A - schutters met 100 treffers ontvangen allen een erekruis; 

    B – schutters met 50 treffers ontvangen allen een erekruis; 
2. Kavelen voor bondskampioen A en B klasse door middel van 5 precisieschoten 

3. Bondskampioen in zijn categorie (A of B) is de schutter die door middel van  

   precisie-schieten, is kaveling op kaart, treffers in de roos of treffers zo  

   dicht mogelijk bij de roos in het totaal van 5 schoten de minste minpunten   

   heeft. De minpunten worden bepaald door middel van een kaliber dat past in   

   het gat veroorzaakt door het schot op de schietkaart en alle puntenringen    

   bedekt als het schot in de roos is, de afwijking daarvan, als er puntenringen 

   te zien bepalen zij minpunten.  
   De bondskampioen in de A en de B klasse ontvangt ieder een  

   bondskampioen kruis. 

4. De schietkaarten voor het precisie-schieten worden door middel van           

   lijmen(behangplaksel)op een hardboardplaatje bevestigd. 

5. Erekruisen en Bondskampioenskruisen moeten voorzien zijn van een wettig 

zilvermerk. 
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ARTIKEL 5. 

1. Het in artikel 6 lid 3 van wedstrijd 19 geformuleerde verbod om munitie te 

vervaardigen geldt niet tijdens wedstrijd 21. Door de organiserende 

vereniging zal ten behoeve van de deelnemende verenigingen een rookvrije, 

wind- en waterdichte ruimte ter beschikking stellen, waar lege hulzen kunnen 

worden voorzien van kruit en kogel. In de ruimte dient een brandblusser 

aanwezig te zijn. Voorts zal met een bord aangeduid dienen te worden, dat er 

explosiegevaar is. 

 

ARTIKEL 6. 

1. Het bepaalde in artikel 10 lid 2 van wedstrijd 19 (buiten naar binnen/boven 

naar beneden) geldt zowel bij de concoursschoten als bij de kaveling, ook als 

niet alle punten van de betreffende schietbeurt in dezelfde rij geplaatst 

zijn, zulks met uitzondering van het geval waarin de schutter voor het 

voltooien van de schietbeurt de buks niet meer kan en/of mag hanteren vanaf 

de oplegpaal vanaf welke hij de eerste schoten uit de schietbeurt dient te 

lossen. In dat geval wijst de optekenaar een rij aan waarin voldoende punten 

zijn geplaatst om de schietbeurt vanaf dezelfde oplegpaal te kunnen 

voltooien.  

2. Indien een schutter zijn eerste schot van een wedstrijddag mist, wordt hij in 

de gelegenheid gesteld om dit schot te herhalen en wordt het eerste schot 

niet als misser genoteerd.  

3. Het tweede en alle verdere schoten zijn concoursschoten. Tijdens het 

uitvoeren van concoursschoten dient een schutter, die gemist heeft 

onmiddellijk te stoppen met schieten. Tijdens de kaveling bepaalt de 

wedstrijdleider of na een misser verder geschoten mag resp. moet worden. 

 
ARTIKEL 7.  

1. Iedere vereniging dient er zelf voor zorg te dragen dat haar schutters tijdig 

vóór het daarvoor bepaalde tijdstip de nodige concoursschoten gedaan hebben. 

 

ARTIKEL 8. 

1. De wedstrijdleider bepaalt hoeveel opeenvolgende rondes er geschoten worden.  

2. Alle deelnemers van iedere vereniging werken achter elkaar één ronde af. 
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TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN SCHIETTERREIN.                   BIJLAGE: 19-1  

 

1.  ALGEMEEN. 

 1. Ten behoeve van de schietwedstrijden die mede onder verantwoordelijkheid van 

de RKZLSB worden georganiseerd zal de RKZLSB ten behoeve van de organisator 

voorzien in het benodigde materiaal, dat voldoet aan de daarvoor geldende 

(wettelijke) voorschriften. 

 2. Een vereniging is vrij in de keuze om voor haar feest gebruik te maken van 

het schietmateriaal van de RKZLSB of van eigen schietmateriaal. Het eigen 

materiaal dient echter wel van minimaal gelijke kwaliteit als het 

bondsmateriaal te zijn en eveneens te voldoen aan de (wettelijke) 

voorschriften. 

 3. Ingeval een vereniging het materiaal van de RKZLSB in bruikleen wenst te 

ontvangen voor het organiseren van schietwedstrijden zal gebruik worden 

gemaakt van het modelformulier 'overnameregeling' (bijlage 19-1a). 

 4. Het benodigde aantal schietbomen is gelijk aan de helft van het aantal 

bondsverenigingen, (afronden naar boven). maar tenminste 10 bomen moeten 

worden opgesteld  

 5. Het bondsmateriaal wordt opgeslagen en beheerd door de materiaalbeheerder, 

die wordt benoemd door de Algemene Vergadering. 

 6. Iedere vereniging van de bond draagt jaarlijks bij in de kosten van 

onderhoud en vervanging van het schietmateriaal. De hoogte van voornoemde 

kosten, evenals afschrijvingskosten worden vastgesteld door de Algemene 

Vergadering. 

 

2. INRICHTING TERREIN EN OPSTELLING 

1. Het schietterrein dient te worden ingericht volgens de layout als aangegeven 

op de aan deze bijlage gehechte tekening 19-1-1 

2. De opstelling van de korpsbomen dient plaats te vinden volgens de maatvoering 

als aangegeven op de aan deze bijlage gehechte tekening 19-1-2 

3. De maatvoering van de opstelling hark ten opzichte van de oplegpalen dient te 

geschieden in overeenstemming met de aan deze bijlage gehechte tekeningen 19-

1-3 en 19-1-4 

 

3.  BOMEN EN OPLEGPALEN. 

 1. De onder- en bovenbomen, evenals de oplegpalen zijn van verzinkt staal.  

 2. De bomen worden elk afgetuid met 3 stuks staaldraden rond 3 mm., welke 

onderdeel zijn van het materiaalpakket. 

 
4.  HARKEN. 

 1. De schietharken zijn samengesteld uit verzinkt staal met grenenhout onder en 

boven balk  

 2. De schietharken worden elk afgetuid met 4 stuks staaldraden rond 3 mm., 

welke onderdeel vormen van het materiaalpakket. 

 
5.  PUNTEN EN PENNEN. 

 1. Het materiaal van de punten is kwast- en noestvrij zachthout. 

 2. De afmeting van de punten bedraagt: 

 - bij bondsschuttersfeesten en eerste kavelronde: 1,5 x 1,5 x 1,5 cm.; 

    - tweede kavelronde’s en volgende bij bondsschuttersfeesten: 1 x 1 x 1 cm.; 

 3. De punten zijn met niet glanzende verf zwart gemaakt. 

 4. De pennen zijn vervaardigd van kwast- en noestvrij vurenhout. 

 5. De afmetingen van de pennen bedraagt 4,5 x 4,5 mm zowel bij 1,5 x 1,5 x1,5 

als bij 1 x 1 x 1  

    De pennen dienen zodanig te worden geplaatst dat de punten 7 en 11 cm. 

buiten de lat uitsteken. De doelen dienen om en om, 'kort en lang' geplaatst 

te zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schietreglement RKZLSB Februari 2018 

 

- 11 -  

REGELING OVERNAME SCHIETMATERIALEN RKZLSB                        BIJLAGE:19-1a    
 

De ondergetekenden: 

 

De rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging Rooms Katholieke Zuid Limburgse 

Schuttersbond, gevestigd te Eys-Wittem, te dezer zake vertegenwoordigd door: 

 

----------- materiaalbeheerder R.K.Z.L.S.B. 

 

nader te noemen 'de schuttersbond' 

 

en 

 

(naam vereniging) ........................................................... 

(adres) ..................................................................... 

(woonplaats) ................................................................ 

 

te dezer zake rechtsgeldig vertegenwoordigd door ............................ 

 

nader te noemen 'de gebruiker' 

 

 

 VERKLAREN DE NAVOLGENDE OVEREENKOMST TE HEBBEN GESLOTEN 

 

 

Artikel 1. 

Object van de overeenkomst /staat van onderhoud. 

De schuttersbond heeft aan de gebruiker de op de bijlage aan deze overeenkomst 

vermelde roerende zaken in gebruik gegeven. Gebruiker verklaart de zaken in 

goede staat van onderhoud ontvangen te hebben en is verplicht de zaken wederom 

in goede staat van onderhoud aan het einde van de gebruiksperiode aan de 

schuttersbond terug te geven. 

 

Artikel 2. 

Gebruiksperiode/bestemming. 

De gebruiksperiode vangt aan op ..................................... (datum) 

en eindigt op ....................................................... (datum) 

De in gebruik gegeven zaken zijn bestemd om te worden gebruikt voor het 

evenement ............................. ..................................... 

(aard en datum van de gebeurtenis). 

Het is gebruiker niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van de 

schuttersbond de zaken voor andere doeleinden te bestemmen dan wel deze aan 

derden in gebruik af te staan. 

 

Artikel 3. 

Gebruiksvergoeding. 

Gebruiker is aan de schuttersbond een vergoeding verschuldigd voor het gebruik 

van de in artikel 1 genoemde zaken groot € ....,.. Daarnaast wordt voor het te 

verhuren materiaal een waarborgsom gevraagd, groot € ....,.. De vergoeding en 

waarborgsom dienen bij aanvang van de gebruiksperiode bij vooruitbetaling te 

worden voldaan op de bankrekening van de schuttersbond. 

 

Artikel 4. 

In ontvangst name en Teruggave van de zaken. 

De schietmaterialen dienen na overleg met de beheerder op afgesproken tijdstip 

op gehaald en geretourneerd te worden 

Daar alle materiaal is opgeborgen in een aanhang wagen diend deze aangekoppeld 

te worden aan een landbouw trekker die voorzien is van een aansluiting voor 

lucht remmen 

Na afloop van de gebruiksperiode dient de gebruiker de zaken voor eigen rekening 

te vervoeren naar de locatie van opslag te Voerendaal, tenzij de schuttersbond 

voor het einde van de gebruiksperiode aan de gebruiker schriftelijk kenbaar 

maakt dat een andere gebruiker de zaken zal komen ophalen. 

 

Indien de gebruiker de zaken niet op het einde van de gebruiksperiode heeft 

teruggegeven, dan heeft de schuttersbond het recht om de zaken op te halen en 

naar de plaats waar de zaken hadden moeten worden teruggegeven te vervoeren. In 

dat geval is de gebruiker verplicht om de door de schuttersbond gemaakte 
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vervoerskosten op eerste verzoek aan de schuttersbond te vergoeden, onverminderd 

de verplichting van de gebruiker om aan de schuttersbond de schade te vergoeden 

die veroorzaakt wordt doordat de betreffende zaken niet tijdig beschikbaar waren 

voor gebruik door anderen. 

 

Artikel 5. 

Aansprakelijkheid tijdens het vervoer/gebruik. 

Vanaf het tijdstip dat gebruiker de zaken in ontvangst neemt tot aan het 

tijdstip waarop de zaken conform de bepaling van voorgaand artikel weer zijn 

teruggegeven, is de gebruiker aansprakelijk voor schade die ontstaat in verband 

met het vervoer en het gebruik van zaken. Gebruiker vrijwaart de schuttersbond 

van aanspraken van derden tot vergoeding van schade ontstaan tijdens of in 

verband met het vervoer of het gebruik van de zaken. 

Gebruiker is verplicht om ter zake de aansprakelijkheid als bedoeld in dit 

artikel een verzekering af te sluiten en op eerste verzoek van de schuttersbond 

een kopie van de desbetreffende polis aan de schuttersbond ter beschikking te 

stellen. 

 

ARTIKEL 6. 

Aansprakelijkheid voor beschadiging. 

Gebruiker is eveneens aansprakelijk voor schade die tijdens de gebruiksperiode 

aan de zaken ontstaat. 

Mochten de zaken aan het einde van de gebruiksperiode in beschadigde toestand 

worden afgegeven dan zal de schuttersbond voor rekening van de gebruiker de 

zaken laten herstellen. Gebruiker dient de kosten van herstel na ontvangst van 

de opgave van de schuttersbond te voldoen op de daarbij aangegeven wijze. Indien 

herstel niet meer mogelijk of economisch onverantwoord is, zal gebruiker aan de 

schuttersbond de kosten dienen te vergoeden die gemoeid zijn met de vervanging 

van de betreffende zaken. 

 

 

Aldus in duplo opgemaakt: 

 

Plaats:Voerendaal                          Datum: ....................... 

Gebruiker:                                 Schuttersbond:  

 

 

 

..............................            ............................. 

(Handtekening)                            (Handtekening) 

 

 

 

 

In bruikleen: 

 

 

Een Aanhangwagen met daar in aanwezige materialen te weten: 

  2 stuks stalen vaandelstandaards; 

  1 stuks prijzenbord; 

 12 stuks stalen onderbomen; 

 12 stuks lange stalen tussenbomen; 

 12 stuks stalen bovenbomen; 

 12 stuks bouten voor bevestiging scharnierpunt onderboom en tussenboom; 

 48 stuks bouten voor bevestiging tussenboom en boven boom ; 

 12 stuks stalen met houtenbalken bevestigde harken; 

180 stuks losse houten tussenlatten voor de harken; 

 36 stuks korte tuidraden (staaldraad 3 mm) met ketting; 

 48 stuks lange tuidraden (staaldraad 3 mm) met ketting; 

 84 stuks stalen piketpalen voor bevestiging ketting; 

x 48 stuks stalen piketpalen voor bevestiging schoorlatten; 

x 24 stuks stalen piketpalen voor bevestiging aanlegpalen; 

 24 stuks stalen aanlegpalen; 

x48 stuks hoekijzer verzinkt  voor het vastzetten van de aanlegpalen; 

 12 stuks touwen dik; 

 12 stuks touwen dun; 

  1 trap voor in en uitstappen aanhangwagen; 
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ONTBREKENDE/BESCHADIGDE MATERIALEN BIJ OVERNAME. 

 

 

--------------------------------------------------------------------------- 

 

--------------------------------------------------------------------------- 

 

--------------------------------------------------------------------------- 

 

--------------------------------------------------------------------------- 

 

--------------------------------------------------------------------------- 

 

--------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

EVENTUELE BESCHADIGINGEN (DUIDELIJK OMSCHRIJVEN) bij teruggave. 

 

--------------------------------------------------------------------------- 

 

--------------------------------------------------------------------------- 

 

--------------------------------------------------------------------------- 

 

--------------------------------------------------------------------------- 

 

--------------------------------------------------------------------------- 

 

Akkoord schuttersbond: ............................... (Naam)           

 

Akkoord gebruiker    : ............................... (Naam) 
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 TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN DE SCHIETCOMMISSIE.                  BIJLAGE: 19-2  
 

 1. ALGEMEEN. 

 1. De schietcommissie wordt gevormd door tenminste vier leden, die door de 

algemene vergadering gekozen en benoemd worden. Ieder jaar treedt een lid 

van de commissie af, maar kan zich direct herkiesbaar stellen. 

 2. Op de leden van de commissie kan een beroep worden gedaan door een 

vereniging, die belast is met de organisatie van een bondsfeest, voor het 

geven van advies bij het plaatsen van de schietbomen en al hetgeen met de 

verdere inrichting van het schietterrein samenhangt.  

 3. De leden van de schietcommissie hebben indien zij bij de uitoefening van hun 

taken gebruik maken van eigen vervoer aanspraak op een kilometervergoeding 

van € 0,19. Daarnaast is aan de leden van de schietcommissie een vaste 

vergoeding verschuldigd van € 2.40. De vergoedingen worden door het 

bondsbestuur voldaan. Het bondsbestuur kan de desbetreffende kosten aan de 

organiserende vereniging in rekening brengen. 

 
 2. TAAK VAN DE COMMISSIE VOORAF. 

 1. Op de donderdag voorafgaande aan het bondsfeest controleert de commissie om 

19.00 uur de opstelling van de schietbomen en alles wat hiermee in verband 

staat. Met betrekking tot het uitschieten van het bondskampioenschap 

geschiedt dit eveneens op donderdag. 

 2. Bij goedkeuring van de opstelling verstrekt de commissie een verklaring in 

duplo, ondertekend door de aanwezige leden van de commissie. Een exemplaar 

ontvangt de organisator, het andere is bestemd voor de bondssecretaris 

(archief). 

 3. Geconstateerde tekortkomingen moeten direct hersteld worden. Zijn deze 

tekortkomingen niet van ondergeschikt belang en zorgt de organisator niet 

voor onmiddellijk herstel, dan bevestigt de commissie schriftelijk aan de 

organisator de geconstateerde gebreken. Een afschrift van de bevestiging 

wordt aan het Bondsbestuur toegezonden. 

 4. Een nieuwe controle vindt dan plaats op zaterdag om 14.00 uur, waarbij ook 

een delegatie van het Bondsbestuur aanwezig is. Zijn de tekortkomingen dan 

niet hersteld, dan neemt het Bondsbestuur maatregelen om ervoor zorg te 

dragen dat de inrichting van het schietterrein aan de voorschriften zal 

voldoen. 

 5. Alle kosten van vervoer, materiaal en arbeid voor het noodzakelijke herstel 

komen voor rekening van de organisator.  
 

 3. TAAK VAN DE COMMISSIE TIJDENS DE WEDSTRIJDEN. 

 1. De commissie houdt toezicht op de naleving van alle daarvoor in aanmerking 

komende bepalingen, waaronder in elk geval begrepen zijn de relevante 

voorschriften RKZLSB en het gestelde in de Wet Wapens & Munitie, dat bij het 

houden van schietwedstrijden gelden en neemt die beslissingen, die voor een 

vlot en correct verloop van de wedstrijden noodzakelijk zijn. 

 2. Zij assisteert de wedstrijdleider daar waar nodig. 

 3. Zij adviseert indien noodzakelijk het bondsbestuur, alsook de wedstrijd-

leider bij eventuele geschilpunten. 

 4. Behoudens voorzover uitdrukkelijk anders is bepaald zijn beslissingen van de 

commissie krachtens dit reglement niet vatbaar voor bezwaar of beroep. 

 5. Mocht blijken dat een besluit van de commissie geheel of gedeeltelijk 

onjuist is geweest, dan kan dit, behoudens ingeval van een uitdrukkelijk 

andersluidende beslissing door het Bondbestuur of de Algemene Vergadering, 

niet leiden tot geheel of gedeeltelijk opnieuw laten uitvoeren van een wed-

strijd of een onderdeel daarvan. 
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TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN DE BAANCOMMENDANT.                  BIJLAGE:19-3  
 

4.1 Algemeen: 

 

 De baancommandant is de schietmeester van de vereniging die het          

 bondsfeest / evenement organiseert. 

 

   4.2. Taken baancommandant voor aanvang bondsfeest / evenement: 

 

De baancommandant is verantwoordelijk voor de inrichting van het 

schietterrein conform de van  kracht zijnde regelgeving, waaronder in 

elk geval begrepen zijn het schiet- en  bondsfeest reglement  RKZLSB / 

Wet Wapens & Munitie / Gemeentelijke vergunning organisatie bondsfeest of 

 evenement. 

 

 4.3. Taken baancommandant tijdens de schietwedstrijden: 

 

 4.3.1. De baancommandant is verantwoordelijk voor het op juiste wijze  

          toepassen van de van kracht zijnde regelgeving, waaronder in elk 

          geval begrepen zijn het schiet- en bondsfeestreglement RKZLSB / 

          Wet Wapens & Munitie / Gemeentelijke vergunning organisatie     

          bondsfeest of  evenement. 

 

 4.3.2. De baancommandant is er verantwoordelijk voor dat er vanaf 15:15 

           uur er een juiste beveiliging van het schootsveld is  

           (de onveilige zone). Nadat hij heeft vast gesteld dat          

           de beveiliging aan de maat is volgens de daarvoor              

           geldende voorschriften, daarna geeft de baancommandant         

           toestemming aan de wedstrijdleider om een aanvang te maken met 

           de schietwedstrijden. 

 

4.3.3. Zodra de baancommandant constateert dat er zich onbevoegde      

 personen in het schootsveld (onveilige zone) bevinden, geeft hij 

 opdracht aan de wedstrijdleider om de schietwedstrijden         

 onmiddellijk te beëindigen. Hervatting van de schietwedstrijden 

 is eerst weer mogelijk als het gestelde in 4.3.2. van toepassing 

 is. 

 

4.3.4. Ondervindt de baancommandant problemen bij de uitoefening van   

 zijn taak, dan neemt hij hierover contact op met de             

 wedstrijdleider en/of het bestuur RKZLSB.  
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TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN DE WEDSTRIJDLEIDER.                  BIJLAGE:19-4  
 

 1. ALGEMEEN. 

 1. De wedstrijdleider is lid van de schietcommissie en wordt in zijn functie 

door de Algemene Vergadering gekozen en benoemd. 

 

 2. TAAK VAN DE WEDSTRIJDLEIDER VOOR AANVANG VAN DE WEDSTRIJDEN. 

 1. Hij verstrekt iedere vereniging het aantal schietkaarten, dat zij voor de 

diverse wedstrijden nodig heeft. 

 2. Hij bepaalt het tijdstip vanaf het welk op het schietterrein van de buksen 

gebruik mag worden gemaakt. Het tijdstip zal niet vroeger zijn dan het 

tijdstip waarop de wedstrijdleider van de baancommandant de bevestiging 

heeft ontvangen dat het schootsveld afgezet is. 

 

 3. TAAK VAN DE WEDSTRIJDLEIDER TIJDENS DE WEDSTRIJDEN. 

 1. De wedstrijdleider houdt toezicht op de naleving van de schietreglementen en 

neemt voor zoveel nodig samen met de schietcommissie die beslissingen, die 

voor een vlot en correct verloop van de wedstrijden noodzakelijk zijn. 

 2. Hij wijst iedere vereniging haar schietboom aan. 

 3. Hij noteert de tijd waarop een vereniging zich meldt voor het inschieten en 

wanneer begonnen wordt met de concoursschoten. 

 4. Hij verzamelt de duplicaten van de schietkaarten van elk zestal c.q. elke 

individuele schutter. 

 5. Aan de hand van de resultaten maakt hij een indeling van de schietbomen, 

voordat met de kaveling begonnen wordt. 

 6. Hij ziet toe dat iedere vereniging zowel voor de concoursschoten als voor de 

kaveling een optekenaar ter beschikking stelt. 

 7. Hij bepaalt hoe de kaveling verloopt, waarbij rekening gehouden dient te 

worden met het feit dat zoveel mogelijk zestallen/schutters onder vrijwel 

dezelfde omstandigheden hun kaveling kunnen voltooien. 

 8. Na afloop brengt hij verslag uit aan het bondsbestuur. De wedstrijdleider 

bewaart de duplicaten van de schietkaarten. Het bondsbestuur bepaalt de 

bewaartermijn. 

 9. Hij maakt schriftelijk melding van beschadigd schietmateriaal en door wie de 

beschadiging is veroorzaakt. De schietkaart waarop de beschadiging is 

vermeld dient ondertekend te zijn door de optekenaar alsook door de 

schietmeester van de betrokken vereniging. 

10. Behoudens voorzover uitdrukkelijk anders is bepaald zijn beslissingen van de 

wedstrijdleider krachtens dit reglement niet vatbaar voor bezwaar of beroep. 

11. Mocht blijken dat een besluit van de wedstrijdleider geheel of gedeeltelijk 

onjuist is geweest, dan kan dit, behoudens ingeval van een uitdrukkelijk 

andersluidende beslissing door het Bondbestuur of de Algemene Vergadering, 

niet leiden tot geheel of gedeeltelijk opnieuw laten uitvoeren van een wed-

strijd of een onderdeel daarvan. 
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TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN DE OPTEKENAAR.                       BIJLAGE:19-5  
 

 1. ALGEMEEN. 

 1. De optekenaar is de persoon van een vereniging, die de schietresultaten 

noteert van een vereniging. Een optekenaar mag geen schietresultaten voor 

zijn eigen vereniging noteren. 

 2. De schietkaart is een door de wedstrijdleider verstrekt document, waarop 

door de optekenaar de schietresultaten van een vereniging worden vermeld. 

 

 2. TAAK VAN DE OPTEKENAAR VOOR DE WEDSTRIJD. 

 1. Het controleren van de ontvangen OLS-federatiebewijzen op geldigheid; 

2. Het controleren van de gevraagde persoonsgegevens op de schietkaart aan de 
hand van de ontvangen federatiebewijzen; 

3. Erop toezien dat de te gebruiken patronen op de tafel van de optekenaar zijn 
gedeponeerd 

 

 3. TAAK VAN DE OPTEKENAAR TIJDENS DE WEDSTRIJD EN KAVELING. 

 1. Erop toezien dat zich slechts één schutter en maximaal één helper alsmede de 

schietmeester of de in diens plaats optredende lader aan de oplegpaal 

bevinden. 

 2. Noteren van de schietresultaten per schutter. 

 3. Toezien op eventuele onregelmatigheden tijdens de wedstrijd en indien hier 

sprake van is dit onmiddellijk melden aan de wedstrijdleider. 

 4. Het noteren van de persoonsgegevens van een schutter, die met zijn schot 

beschadigingen veroorzaakt aan het schietmateriaal van de Bond. De 

betreffende schietkaart (vanwege deze beschadiging) mede laten ondertekenen 

door de schietmeester van de betrokken vereniging. 

5. Het inleveren van de schietkaart bij de schietmeester van de vereniging, die 

aan de wedstrijd heeft deelgenomen. 
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TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN WAPENS, MUNITIE EN HULPMIDDELEN.   BIJLAGE: 19-6 

 

ARTIKEL 1. 

Bij de schietwedstrijden is het verboden buksen te gebruiken, waarvan: 

1. De loopboring kleiner is dan 16 mm of groter dan 20 mm.; 

2. Het kamersysteem niet overeenstemt met dat van hagelschotbuksen; 

3. Waaraan zijn aangebracht: optische instrumenten, lichtgevende vizieren en/of 

lichtgevende korrels, filter en infrarood vizieren of onderdelen daarvan. 

Wel toegestaan zijn: 

a. Ster-, ring-, paal-, parel-, staande-, hangende-, zwevende- en verstelbare 

korrels, mits zij van metaal zijn. Een beschermkap van de korrel dient 

eveneens van metaal te zijn en mag niet langer zijn dan 60 mm. 

b. Via de handel betrokken metalen diopters met bijbehorende hulpstukken, 

zulks echter met uitzondering van optische hulpstukken. 

 

ARTIKEL 2. 

1. Mondingsnelheid kogel. 

 De mondingsnelheid van de kogel mag maximaal 230 m/seconde bedragen. 

2. De kogel. 

a. De kogel moet geheel van lood zijn, het orgief moet zodanig zijn afgeknot 

dat het ontstane vlak tenminste 85% van de diameter van de kogel bedraagt. 

b. Het kogelgewicht mag niet meer dan 45 gram bedragen. 

c. De kogel mag niet meer dan een kwart van zijn lengte boven de hulsrand 

uitsteken en de kogel mag niet in de huls zijn gewurgd (hulsrand ingedrukt 

in de kogel). 

3. De huls 

a. De huls moet van messing of aluminium zijn of van papier met messingbodem 

of aluminiumbodem. 

4. Het slaghoedje. 

a. Het slaghoedje mag niet uit zijn ligplaats kunnen vallen en mag niet 

buiten de hulsbodem uitsteken. 

b. Het slaghoedje moet uit de (wapen)handel zijn betrokken. 

 

ARTIKEL 3. 

1. De doorsnede van een te gebruiken regen- of zonnescherm ter bescherming van 

de schutter tegen regen of zonneschijn, mag niet meer bedragen dan 1,20 m. 

2. Het scherm dient door een van de helpers zodanig te worden vastgehouden dat 

de optekenaar de schutter kan blijven waarnemen. 
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MODEL-CERTIFICAAT VOOR BUKSEN                           BIJLAGE: 19-7 

 

           

        Rooms Katholieke Zuid Limburgse Schuttersbond.    

Schutterij/Gilde:              

           

Adres:                  

           

Postcode:                

           

Plaats:                  

           

Schietmeester:      Tel:        

           

Onderstaande verklaart namens zijn firma en of wapenherstel inrichting, dat     

onderstaande gegevens juist zijn  en dat het omschreven wapen en alle omschreven onderdelen  

en richtmiddelen overeenkomen met de gestelde bepalingen in de Wapenwet en de gestelde  

voorwaarden en eisen van de RKZLSB.        

Het wapen en de richtmiddelen zijn onderzocht en aan het gestelde getoetst.    

           

Merk buks:      Serienummer:       

           

Merk diopter:      Serienummer:       

           

Merk 

Iris:        Verstelbaar van:          tot          mm   

           

Merk tunnel:      Richtmiddel:                        mm   

     Soort richtmiddel:       

           

Slaghoedje:      Kruit:         

           

Modificator:      Opmerkingen:       

               

Aantal proefschoten:    Testpatronen eigen of__________   

           

Hoogste snelheid in meter per seconden:         

Laagste snelheid in meter per seconden:         

Gemiddelde snelheid in meter per seconden:         

Snelheid gemeten in groepjes van twee patronen:         

           

Geladen gewicht patroon:    Ledig gewicht huls:     

           

Geladen gewicht kruit:              

Gram/Grain              kogel diagram   12mm         16mm   

           

Totale lengte patroon gemeten van kop + huls:                           mm     

           

Controleur:      Firma:         

Handtekening controleur:   Datum Controle      
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