
Reglement bondenkamp tussen Essen en de KKDB 

1/ Al de wedstrijden tussen de verschillende ploegen gaan over 30 pijlen,25m 1 pijlstelsel. 
De  eerste beurt over 16 pijlen, een kleine pauze, tweede beurt over 14 pijlen . De wedstrijd vangt 
aan met 2 proefpijlen, na de pauze geen proefpijl. 
2/ Mogen aan de wedstrijd deelnemen , alle geselecteerde schutters van de Kempen  en van Essen 
Schutter welke in beide federaties (Essen- Kempen)aangesloten zijn kunnen de bondenkamp niet 
mee schieten, De ledenlijsten van de KKDB en Essen zullen vergeleken worden, met het lidmaatschap 
van de nationale federatie word geen rekening gehouden. 
3/ De beide besturen zij gemachtigd bij ongunstige weersomstandigheden de Bondenkamp af te 
gelasten of opschorten, Valt de opschorting voor het 16é schot dan wordt de wedstrijd als niet 
geschoten beschouwd, Valt de opschorting na het 16é schot dan telt de wedstrijd voor dat jaar.  
4/ De wedstrijd wordt geschoten tegen het gemiddelde van het lopende jaar (Herklassering). 
5/ De ploegen van de Kempen en Essen bestaan uit 
*Jeugd 12 meters van …..       tot  14 jaar         5 schutters  
*Jeugd 20 meters van 14 jaar tot 16 jaar         5 schutters  
*Jeugd 25 meter van  16 jaar tot 18 jaar          5 schutters  
*Masters               van 50 jaar tot 60 jaar          5 schutters  
*Veteranen          van 60 jaar .tot 70 jaar          5 schutters  
*Ereveteranen     van 70 jaar tot…………            5 schutters  
* Dames                                                                   5 schutters 
*Compound                                                            5 schutters 
* Seniors                                                                25 schutters 
* reserven                                                               5 schutters  
Bij een voltallige bezetting                             140 schutters  dit is 28 doelen 
De datum van 1 januari telt als richtlijn voor het bepalen van de ouderdom, en kategories, 
6/ De doelverdeling zal gebeuren volgens beurtrol, 
De doelen voor de 12 en 20 meters zullen altijd als eerste staan. 
In 2015/ Essen,KKDB,Essen, KKDB. enz 
De reeksen staan per 5 schutters samen opgesteld op 1 doel. Zowel van de kkdb als van Essen  de 
seniors worden van Hoog naar laag gemiddelde opgesteld  verders hebben we dan  voor elk 1 doel 
jeugd 12m., 1 doel jeugd 20m., 1 doel jeugd 25m., 1 doel Masters.,1 doel Veteranen., 1 doel 
Ereveteranen. , 1 doel Dames . ,1 doel Compound. ,1 doel Reserven. 
Ieder jaar wisselt men van start volgorde. 
7/ Nakamp. 
Recurve  :      5 schutters van Essen en 5 schutters van de KKDB( Hoogste van die dag geschoten) 
Compound   2 schutters van Essen en 2 schutters van de KKDB( Hoogste van die dag geschoten) 
De schutters zullen op 1 lijn schieten, deze volgorde is gekoppeld aan de volgorde van de opstelling 
seniors doelen, dus in 2015 eerst de 5 schutters van Essen en dan de 5 Schutters van de KKDB , 
vervolgens de 2 Compound van de Essen en dan de 2 compound van de KKDB 
De schutters blijven achter de  schietlijn staan.  De KKDB en Essen duiden de personen aan welke de 
pijlen trekken de punten noteren en de flapovers bijwerken. 
De nakamp word geschoten over 10 pijlen vooraf gegaan door 2 proefpijlen, bij onvoorziene 
omstandigheden kunnen beide besturen beslissen om de nakamp terug te brengen naar 5 pijlen.  
Bij gelijkheid van punten door 2 of meerdere schutters zal men keer op keer 1 schot toevoegen tot er 
een beslissing valt. 
8/ Voor alle individuele uitslagen telt bij gelijkheid van punten het laatste schot als afschot. 
9/Er worden geen proefpijlen toegestaan bij pijl of peesbreuk. Voor een zieke schutter of bij 
onherstelbare materiaalbreuk kan een reserve schutter ingeschakeld worden. 
10/Er word geschoten met lichten volgens het ABC systeem,de schutters moeten de tijdslimiet van 
45 seconden respecteren. pijlen geschoten buiten de tijdslimiet zullen als 0 opgetekend worden, 



De schutters moeten zich ook houden aan de beurtrol  van het ABC systeem. 
11/Om de veiligheid optimaal te garanderen moet het schietterrein  vrijgegeven worden door de 
scheidsrechters van dienst. Bij elke onveilige situatie wordt het schieten onmiddellijk onderbroken. 
12/De Prijzen worden uitgereikt door de inrichtende club. 
13/ PRIJZEN…… DE SCHUTTERS STAAN OPGESTELD VOLGENS HUN GEMIDDELDE DUS VAN HOOG 
NAAR LAAG. 
De jeugd 12 meter en 20 meters ontvangen een medaille. 
Verders is er 1 prijs per doel hoogste schutter (5.00€) en 1 prijs per doel  voor de schutter welke zijn 
gemiddelde het best verbeterd heeft (3.00€) 
De wisselbeker  ere voorzitter Marcel Verbaeten zal aan de hoogste schutter van de winnende 
JEUGD ploeg  overhandigd worden. 
De wisselbeker  oud voorzitter Jozef de Smedt  zal aan de hoogste schutter van de winnende 
VETERANEN ploeg  overhandigd worden. 
De wisselbeker Eric Galle  zal aan de hoogste schutter van de winnende DAMES ploeg  overhandigd 
worden. 
De wisselbeker Maria Van Gorp Nick sport  zal aan de hoogste Compound schutter van de winnende 
ploeg  overhandigd worden. 
De wisselbeker  senator Arnold Van Aperen zal aan de hoogste schutter van de winnende  SENIORS 
ploeg  overhandigd worden. 
14/ Volgorde prijsuitreiking.  
Jeugd 12m./20m./ jeugd 25m./ ereveteranen./Veteranen./Masters./ dames./ seniors./ Nakamp 
15/ Verantwoordelijke  voor de wisselbekers. 
De sportleiders van de KKDB en Essen zijn verantwoordelijk voor de gewonnen wisselbekers in hun 
gewest. 
16/ Scheidsrechters. 
De wedstrijd staat onder de leiding van 1 scheidsrechter van  de KKDB en 1 scheidsrechter van Essen. 
17/Uitmaak wedstrijd. 
De wedstrijd wordt uitgemaakt door de sportleiders van beide gewesten, of hun vervangers. 
18/ De sportleiders zorgen ervoor dat de schrijfpelotons in orde zijn voor de wedstrijd. 
19/De inrichters zorgen voor alle bekers , geld prijzen, medailles , een programma boekje waarin 
alle ploegen vermeld staan en de winnaars van de voorbije nakampen, zij geven een herinnering  aan 
alle deelnemers . 
20/ Bij onsportieve houding of daad van een schutter kan de leiding in samenspraak met de besturen 
sancties nemen. 
21/ Met dit reglement aangaande de Bondenkamp vervallen alle voorgaande reglementen. 
 

Opgemaakt en ondertekend door beide bonden op 10 maart 2015 
Voor de kempen . Goris Eddy- Marijnissen Frans en Roelen Frans 

         Voor Essen             .Van Ginneken Ludo- Van Doren lucien en Mol Rinus 
 
 
 
  
 
 


