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1.DOELSTELLING 

 
2. ALGEMENE REGLEMENTEN 
 
 
 



2.1    BEHEERRAAD 
2.1  1        Elke aangesloten vereniging of maatschappij duidt één van haar eigen bestuursleden aan 
om als stemgerechtigd lid te zetelen in de raad van bestuur van “ De Kempen”. 
De stemgerechtigde leden vormen alzo het bestuur van “ De Kempen” 
Zij zullen tijdens de algemene kalender vergadering de voorzitter, de ondervoorzitter,  de secretaris , 
de sportleider en schatbewaarder kiezen voor een tijdsduur van 4 jaar. 
Wanneer de secretaris , sportleider, schatbewaarder, en voorzitter in eerste geval  stemgerechtigd 
lid zijn, dan zullen zij hun stemrecht overdragen aan een ander lid van hun vereniging. 
Secretaris, sportleider, en schatbewaarder zijn nooit stemgerechtigd, maar zullen buiten de 
vergadering van het bestuur aanwezig zijn . 
2.1 2         Opdat het beleid van “ De Kempen”. niet op hetzelfde ogenblik zou eindigen worden 3 
groepen gevormd: 1.   Voorzitter en schatbewaarder. 
                                   2.  Secretaris  en sportleider. 
                                   3. Losse bestuursleden. 
De 3 groepen zullen om beurt ontslagnemend herkiesbaar zijn. Het mandaat van de losse 
bestuursleden zal eindigen in 2022 . 
Het mandaat van secretaris en Sportleider  zal eindigen in 2024 terwijl voor  Voorzitter en 
Schatbewaarder  hun taak zal eindigen in 2026. 
Wanneer een dezer leden vroegtijdig een einde stelt aan zijn opdracht zal hij tijdelijk vervangen 
worden voor de resterende periode.  Een normale bestuursperiode bedraagt 4 jaar . 
 

2.2     DE STEM GERECHTIGDEN 
2.2.1.   Zullen de goede gang van zaken in de organisatie en met de andere instellingen  regelen.  
2.2.2    De nodige voorstellen tot inwendige orde indienen en beslechten.  
2.2.3    Toezicht uitoefenen tot het onderhouden van de reglementen door de schutters en 
              de Verenigingen  
 2.2.4    Sancties treffen bij overtredingen. 
2.2.5     Nemen beslissingen in onvoorziene gevallen. 
2.2.6     Regelen de in te richten kampen en mogelijke feestelijk heden. 

 
2.3      DAGELIJKS BESTUUR. 
2.3.1   Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter,  de  sportleider,   de secretaris, de 
schatbewaarder en eventueel de controleur van de uitslagen  en 2 losse bestuursleden  
2.3.2    Het roept de verenigingen bijeen tot de jaarlijkse voor. en najaarsvergadering. 
2.3.3   De sportleider stelt de ploegen op voor de Bondenkamp. De sportleider zorgt voor alle  
Eretekens welke door “ De Kempen “ moeten voorzien worden.  
2.3.4    Het keurt de boekhouding goed.                                                                                     
2.3.5    Het staat in voor de jaarlijkse einduitslagen van het seizoen. 
2.3.6    Het bereid de jaarvergaderingen voor. 
2.3.7    Doet beroep op het scheidsrechtercorps om een goed verloop van mogelijke    
Wedstrijden in de beste orde en afwerking te doen geschieden. 
 
2.4       VERGADERINGEN   
• DE BESTUURS VERGADERINGEN STARTEN ALTIJD OM 20.00 UUR. 
• DE ALGEMENE VERGADERINGEN STARTEN ALTIJD OM 9.30 UUR. 
 
2.4.1    De verenigingen of maatschappijen verplichten er zich toe hun ledenlijst binnen te leveren  
voor  1 februari. Iedere vereniging heeft 1 stem tijdens de vergaderingen. Indien een vereniging niet 
aanwezig is op een vergadering wil zeggen dat zij akkoord gaan met alle genomen beslissingen 
tijdens die vergadering. 



Om geldig te zijn moeten alle voorstellen met meerderheid van stemmen aanvaard worden  met een 
verschil van minstens 2 stemmen en moeten er minstens 8 van de 12 nu aangesloten verenigingen 
aanwezig zijn op de vergadering. 
Bij afwezigheid van de voorzitter, is de secretaris gemachtigd hem in “ De Kempen”  te vervangen . 
2.4.2     Tijdens de najaarsvergadering wordt het jaaroverzicht  naar voor gebracht. 
Het kasverslag zal op de voorjaarsvergadering voorgelegd worden. Die vereniging welke zich niet aan 
het goed gekeurd reglement onderwerpt, kan uit de organisatie gesloten worden voor onbepaalde 
tijd. Die uitgesloten vereniging zal maar terug opgenomen als lid wanneer aan de nodige gestelde 
voorwaarden is voldaan en de getroffen sancties zijn opgeheven. 
Voor de aansluiting of heraansluiting van een vereniging is de meerderheid der stemmen (de helft 
plus 1)van de aanwezige verenigingen  noodzakelijk. 
2.4.3      Wanneer een vereniging tijdens een kalenderjaar ophoud te bestaan als lid van “ De 
Kempen”. zal zij alle gewonnen of in bewaring hebbende wisselbekers en eretekens aan de 
beheerraad overdragen. haar leden mogen dan aansluiten bij een vereniging naar keuze, maar 
kunnen deze  niet verdedigen tijdens het verder seizoensverloop. Feestschietingen inbegrepen. 
2.4.4      “ De Kempen”. houd minstens  2 algemene  vergaderingen . de eerste altijd kort na het 
seizoen, om er alle bemerkingen , voorstellen tot wijzigingen , of opmerkingen naar voor te brengen. 
voorstellen vanuit de clubs moeten op het secretariaat binnen gebracht worden voor 1 november. 
De voorstellen moeten goed voorbereid zijn , een  verantwoordelijke van de club komt toelichting 
geven over dit voorstel voor de bestuursvergadering van start gaat . Het jaarverslag en de geldelijke 
verhandelingen goed te keuren of na te zien. 
De 2é vergadering  zal gehouden worden op de 1é zondag van februari  om de kalender op te stellen, 
schietbeurten te regelen en nieuwe punten voor het reglement te stemmen of te veranderen. 
Eventueel bestuursverkiezing te houden. 
2.4.5     Het dagelijks bestuur houd zich het recht toe om, wanneer het blijkt dat er na de 
najaarsvergadering , toch nog zaken aan het daglicht komen, welke dienen geregeld te zijn voor de 
aanvang van het nieuwe seizoen, bepaalde voorstellen ter stemming te brengen tijdens de 
voorjaarsvergadering. deze bijkomende voorstellen dienen vermeld op de dagorde van de 
uitnodiging tot de voorjaarsvergadering. 
2.4.6       Tot deze vergadering worden alle leden toegelaten. Nochtans zullen er maar 2 leden van de 
verschillende verenigingen een uitnodiging krijgen. Elke vereniging heeft deze 2 mensen aangeduid 
en doorgegeven aan het secretariaat van “ De Kempen”. (voorzitter, secretaris). 
2.4.7       Het reglement of wijzigingen  hieraan moet met de helft plus 1 der aanwezige verenigingen 
goedgekeurd worden. men is lid van “ De Kempen”. wanneer men in één van de aangesloten 
verenigingen lid is. En daar uitvloeiend, alleen de belangen van “ De Kempen” . in wedstrijden, beker- 
en kampioenschappen verdedigd. Elke schutter kan per kalenderjaar maar een en dezelfde 
vereniging verdedigen, en ook voor die vereniging dan eretekens schieten en beker wedstrijden 
betwisten. 
2.4.8       Als  men geen lid is van een schutters vereniging is men alzo ook niet verzekerd bij de club 
waar men toch een pijltje gaat schieten. 
2.4.9.     Bij overtreding van de gesloten overeenkomst  zal de betrokken  schutter definitief 
geschrabd worden als lid van “ de Kempen”. Moest een vereniging dergelijk schutters geval hebben, 
dan zullen de bekomen punten in het regelmatigheids criterium, , beker en kampioenschap herzien 
worden. Elk aansluitingsgeval zal op de algemene vergadering ter goedkeuring voorgelegd worden. 
2.4.10     Elke vereniging moet met haar leden verzekerd zijn en bij ongeval zo spoedig mogelijk de 
betrokken partijen verwittigen. Nu er” de Kempen “. verenigingen zijn welke beschikken over een 
overdekte baan, kan men zijn schietingen hierop aanpassen. 
 
 
 

 



2.5            TRANSFAIRS  
 
2.5.1       Tijdens de najaarsvergadering zal de overgangsperiode aangeduid worden waarbij de leden 
van  vereniging mogen veranderen. ( steeds voor 15 februari). 
De schutter in kwestie moet een ontslagbewijs door de voorzitter van zijn vereniging laten 
ondertekenen, alsook de vereniging waar hij naartoe gaat laten tekenen, en dit  formulier dan 
overhandigen aan de secretaris van “ De Kempen”. 
Wanneer een schutter zijn overgang schriftelijk heeft bevestigd en nadien op deze beslissing terug 
komt, moet hij het bestuur van “ De Kempen”. ook voor 15 februari hiervan schriftelijk op de hoogte 
brengen. 
2.5.1         Geen enkele vereniging kan als “ De Kempen” doen gelden , die schutter welke in meer 
dan één  vereniging buiten de” De Kempen”  is aangesloten. Aansluitingen in verband met de 
Vlaamse liga moeten niet  geregeld zijn, maar moeten aan de regels van de “ De Kempen”  . voldoen. 
Het lid zijn als gilde broeder in de hoge gilderaad der kempen vallen buiten bespreking. 
2.5.2.         Schutter welke uit een andere  als die van “ De Kempen” vereniging  wenst over te komen 
om als lid van de “ De Kempen” . aanvaard te worden moet een ontslagbewijs , getekend door de  en 
club voorzitter voorleggen. Ook zij kunnen maar naar de “ De Kempen “. komen tijdens de overgang 
periode willen ze als volwaardig lid aanvaard zijn( 15 februari) wanneer een overgang reeds is 
aangevraagd en daarna word ingetrokken moet eveneens schriftelijk gebeuren voor 15 februari  
 

REKENINGNUMMERS   
Elke vereniging word verzocht een eigen post of bankrekening nummer te hebben om alle geldelijke 
verhandelingen te vergemakkelijken. 

REKENING NUMMERS CLUBS  van “ De Kempen 

• KVV MEERLE                   IBAN / be 647333-2600.9552 

• VNA MINDERHOUT       IBAN/  be 077330-5260.6766 

• VEC CASTELRE                IBAN/  be 757333-5412.0051 

• KSS MEKSPLAS               IBAN/  be 102300-2276.4304 

• KSS HOOGSTRATEN      IBAN/  be 350010-3874.7637 

• DNM MINDERHOUT     IBAN/  be 210014-7357.5803 

• NOH HOOGSTRATEN    IBAN/  be 739796-3399.7560 

• VKZ ZONDEREIGEN       IBAN / be 709730-0434.4725 

• DKP POPPEL                   IBAN / be 647330-1096.3252 

• NOORDERBOND           IBAN /  be 692300-3183.1578 

• SSR RIJKEVORSEL           IBAN/ be 287333-4108 0120 

• DEW WESTMALLE         IBAN/ be 297330-5651 5664 

• SSL LOENHOUT              IBAN/ be 357509-4503 9537 

• SSW WUUSTWEZEL       IBAN/ be787330-3527 4886 
 
2.6           HET STATUUT VAN VRIJE SCHUTTERS 
 
      2.6.1      De schutters welke in een  verenigingen zijn aangesloten buiten  deze  welke  
                      “ De Kempen “. vertegenwoordigd, .     
                     Voor hen zijn volgende reglementen van kracht. 

2.6.2  Zij kunnen alleen deelnemen aan de kalenderschietingen en feestschietingen. Dus niet 
aan  beker, keizer, en kampioenschap schietingen van “ De Kempen “. zij kunnen nooit 
opgesteld worden in een ploeg van “ De Kempen”. 

2.6.3  Op de kalenderschietingen worden ze allen tussen de andere in de reeksen geplaatst.  



2.6.4 Elke vrije schutter dient een bank of giro nummer mee te delen aan het secretariaat zodat 
ook hun verdiende geld kan gestort worden. 

2.6.5  Schutters die in 2 bonden zijn aangesloten mogen niet opgesteld worden in een ploeg 
van “ De Kempen “ voor de bondenkamp 

 

Statuut van nieuwe schutters  
nieuwe schutters starten bij de recurve in de 7é reeks , en na 3 geschoten wedstrijden worden zij 
verplaatst naar hun reeks waar zij volgens hun geschoten gemiddelde thuis horen. Schutters 
welke van 12  Of  18 meter naar 25 meter gaan starten in de7é reeks en worden na 3 geschoten 
wedstrijden in hun oorspronkelijke reeks geplaatst waar zij thuis horen.  
Schutters welke in de laatste 2 jaar geen  schietingen hebben gedaan om een eerlijk gemiddelde 
te hebben starten ook in de 7é reeks en worden na 3 geschoten wedstrijden ook naar hun 
officiële  reeks geplaatst 
  

3.         SCHIETREGLEMENT  
 
3.1            KALENDERSCHIETINGEN 
 
3.1.1.    Tijdens een schietjaar mag elke aangesloten vereniging een gewone  
Kalenderschieting inrichten. 
3.1.2      Als men in het begin van het seizoen  heeft opgegeven met welk wapen men gaat schieten . 
dan kan men met het andere wapen als vrije schutter ook deelnemen aan deze kalenderschietingen. 
voor het kampioenschap en de bekerschieting en de keizerschieting zal men deelnemen met het 
wapen wat vermeld staat op de ledenlijst van “ De Kempen “. anders schiet men buiten wedstrijd. 
Voor het kampioenschap 3 pijlen nb kan men wel met 2 verschillende wapens aantreden( aantal 
deelnemers is al niet hoog daarom) 
3.1.3     De plaats van de opeenvolgende schietingen  zal  volgens een beurtrol worden vastgelegd .    
de vereniging welke dit jaar eerst schiet is volgend jaar de laatste . onderling wisselen is op de 
vergadering wel mogelijk. 
3.1.4  Elke schutter ingedeeld in een reeks heeft recht op de rozen prijs  in zijn reeks van de 

gewone kalenderschieting. Men kan maar voor 1 vereniging deelnemen aan deze schietingen 
( men mag wel met het andere wapen als vrije schutter schieten). 

3.1.5 De kalender schietingen worden per zondag aangeduid. De schietbanen worden opengesteld 
volgens afspraak met de clubs , dus starten met zijn allen  samen op de afgesproken uren. 

3.1.6 Er word geschoten voor hoofd en bijdoel op cibel blazoenen  gele roos 1 tot en met 10  
waarvan het center op 130 cm hangt. 

3.1.7 Men moet er schieten op een afstand van 25 , 18 en 12 meter. Elke vereniging moet zorgen 
voor voldoende ruimte  voor de schutters.   

 
3.2     HOOFDDOEL. 
3.2.1      De hoofddoel  is verplichtend voor elke deelnemende schutter, en  word als laatste na de 20   
               Bijdoel pijlen geschoten . 
3.2.2 De inleg word op de algemene vergadering bepaald, alsook de af te houden gelden voor de  

club en “De Kempen”. 
3.2.3. De uitmaak gebeurt volgens een afgesproken plan. inleggeld maal het aantal schutters is de 

totale inleg. Hiervan word er 1.15€  per schutter afgehouden voor de inrichter. Dan per reeks 
5.00 voor  de rozenprijs en nog eens 3.00e voor de 3 eerste van iedere reeks , rest word 
verdeeld volgens cofficient is  bedrag per punt.  Tijdens de voorjaarsvergadering kan de 
uitmaak per kalenderseizoen aangepast worden. Op iedere uitslag kan men zien hoeveel geld 
men verdiend heeft. 



3.2.4 Aan elke hoofddoelschieting is er in iedere reeks  een rozen prijs te verdienen . er  is een 
vooropgesteld aantal rozen te schieten alvorens te kampen wat gebeurt naar een priem 
welke in het midden van de roos word gestoken . Om te kunnen winnen moet men 
afkampen .men zal met een schuifmaat de afstand meten tussen priem en pijl. Schutters 
welke gekampt hebben moeten mee naar de doel  gaan om hun kampschot op te schrijven 
en hun schietkaart af te tekenen. 

3.2.5 Elke schutter kan per schieting een rozenprijs winnen in zijn reeks. 
3.2.6 De schutters halen zelf hun peil op, ze gaan naar de doel en zien wat ze geschoten hebben en 

de aantekeningen gebeuren op hun schietkaart. 
3.2.7 Elke schutter die aan de schieting deelneemt aanvaardt de door de algemene vergadering 

vooropgestelde uitmaak en prijsaanbieding. De door hem geschoten prijs moet hij hierdoor 
aanvaarden. 

3.2.8 Wanneer na de 20 bijdoel pijlen  de blazoenen niet in top conditie zijn dienen deze 
vervangen worden alvorens de schutters aan hun hoofddoel beginnen  

 
3.3     BIJDOEL. 
3.3.1    De bijdoel  bestaat uit 20 pijlen en is  voor alle schutters ook verplicht.  De inleg en  uitmaak 
worden door   de algemene vergadering bepaald.  
3.3.2 De aanwezige schutters worden in banen ingedeeld,  
3.3.3 Op iedere baan moet men zijn hoofd en bijdoel dus afschieten, men moet niet van doel 

veranderen om zijn kampschot te doen. 
3.3.4 Men betaald op voorhand zijn schietkaart aan de verantwoordelijke. 
3.3.5 De “ De Kempen”. zorgt voor de schietkaarten en de clubs voor de cibel blazoenen. 
3.3.9      Voor de inrichtende club kan het sportief zijn bij een overvolle bezetting  zijn eigen schutters  
niet aan de lijn te brengen  om voor de bezoekers een vlotter verloop te krijgen.  
 

3.4      UITMAAK. 
3.4.1     Een schietkaart bestaat uit 4 x 5 pijlen bijdoel  en 1 hoofddoel gang van 5 Schot. 
3.4.2 Voor het maken van de uitslag zijn volgende punten van belang. 

Van het inleggeld gaat 1.15€ naar de inrichtende club.5.00€ per reeks naar de rozenprijs en 
3.00€ per reeks naar 3 eerste van elke reeks    De uitmaak gebeurt volgens een vooraf 
afgesproken plan .dus het overige gedeelde wordt per reeks gedeeld door aantal behaalde 
punten en alzo bekomt men een waarde wat per punt verdiend is en dit word vermeld op de 
uitslag 

• Er worden in iedere reeks extra geld prijzen gegeven aan de winnaars ( bij minder dan 5 
schutters dan 1.50€/ bij 5 tot 10 deelnemers 1.50€ en 1.00€/ en als er meer dan 10 schutters 
in de reeks aan lijn zijn dan 1.50€ en 1.00€ en 0.50€.  

3.4.3 Men kan per schieting in zijn reeks een rozen prijs verdienen. Om te mogen kampen moet 
men het voorop gestelde aantal rozen zeker bereikt hebben. Als er al een schutter dit heeft 
overschreden moet men met minder rozen niet meer kampen 

3.4.4 Voor het criterium tellen alle schutters aan lijn per club mee.  Men schiet tegen een 
vooropgesteld gemiddelde van de laatste 2 jaar. Als er van een bepaalde club geen 3 
schutters aan de lijn zijn geweest dan worden van die club alle criterium punten afgenomen 
en word er op de uitslag automatisch 0 punten genoteerd. 

3.4.5 Men krijgt dan voor gewonnen wedstrijd 3 punten / verloren 1 punt / gelijk is 2 punten  / en 
streefgetal bereikt is 1 punt . dus een totaal van max. 4 punten. 

 
 
 
 

 



3.5      BEMERKINGEN BIJ DE UITMAAK 
3.5.1      Na de schieting zorgt de inrichtende club dat de  geschoten punten worden ingegeven in het 
voorziene programma  dat men tijdig moet aanvragen bij de controleur.  en worden deze punten 
doorgestuurd naar de persoon die de uitslag maakt,  deze maakt een voorlopige uitslag en zet deze 
op de website.  
3.5.2 Op het voorblad moet staan /per reeks aantal deelnemers / per club aantal geleverde 

schutters / rozenprijs winnaars / uitslag van het criterium/ en het geld wat gestort moet 
worden aan “ De Kempen”. 

3.5.3. Per reeks word er een uitslag gemaakt  met naam /code/ rozen/ punten hoofddoel/punten 
van de  bijdoel gangen/ kampschot/ prijs/ geld wedstrijd/ en totaal verdiende geld. 

3.5.3  De niet gebruikte schietkaarten blijven in bezit bij de club en worden het volgende jaar mee 
verrekend om het aantal kaarten vast te leggen  voor dat seizoen. 

3.5.4 Na 14 dagen word er een definitieve uitslag gemaakt.  
3.5.5 Alle verdiende geld word op de rekening van “ De Kempen” . gestort . de schatbewaarder zal 

de geschoten gelden per vereniging nazien,en bij het einde van het seizoen de nodige 
bedragen als deze zijn goedgekeurd storten. 

 
3.6 Reclamaties  
 

Elke klacht moet binnen de 14 dagen na de voorlopige uitslag bekend gemaakt  worden bij de 
inrichtende club alsmede bij de persoon welke de uitslagen maakt. maar iedere schutter  die 
zijn schietkaart na zijn schieting afgeeft aan de verantwoordelijke is ervan bewust van wat er 
allemaal opstaat. Nadien daarover reclameren is niet meer mogelijk. 
Het te storten bedrag wat vermeld staat op de uitslag moet dan binnen de 14 dagen na de 
definitieve uitslag gestort worden op de rekening van “ De Kempen”. 

• Op het einde van het seizoen word er van alle schutters een gemiddelde genomen van alle 
wedstrijden die zij gedaan hebben. voor diegenen die dit seizoen geen 5 schietingen hebben 
gedaan gaat men kijken naar het vorige jaar, en heeft men dan zijn 5 of meer schietingen 
gedaan word daarvan zijn gemiddelde genomen en alzo  bekomt men 1 grote reeks volgens 
gemiddelde . en aan de hand daarvan worden de reeksen gekapt  voor het volgende seizoen . 
schutters welke geen gemiddelde bekomen omdat zij nergens aan 5 of meer schietingen 
komen gaan naar de 7é reeks.    

3.7 ALLERLEI 
3.7.1    Vanaf het eerste schot neemt elke schutter zijn verantwoording op. bij een geschoten schot in 
het blazoen ,wijst de metalen punt de waarde van het schot aan. schiet een schutter bij missing in 
een ander doel dan wel het zijne waarop hij is opgesteld, dan word dit aanzien als buiten schot en 
een X geplaatst op de schietkaart. 
3.7.2.    Elke schutter blijft verantwoordelijk voor één door hem geschoten pijl en het opschrijven 
hiervan, ook al doet een mogelijke hindernis zich voor. 
3.7.3      Wat het te gebruiken materiaal en schietwijze betreft, hanteert “ De Kempen”. de geldende 
schietnormen geldend voor alle in “De Kempen” mogelijk te schieten wedstrijden. dit reglement  
word  aanvaard. 
 
3.7.4        Een schutter welke zich aan de schietlijn meld moet zijn pijl schieten, komt hij tot de 
vaststelling dat zijn materiaal stuk is dan mag hij na verwittiging van de schrijver de lijn verlaten. 
stapt hij van de schietlijn zonder wettige reden of materiaal breuk, dan laat hij zijn schietbeurt vallen 
en word er een buitenschot genoteerd.  
3.7.5       elke schutter kan er mee op waken dat de gewenste schutter aan lijn komt. de schrijver 
dient bij een mogelijk betwisting de verantwoordelijke van de inrichtende club of scheidsrechter te 
raadplegen. bij het trekken moeten de schutters eerst de geschoten waarde aanduiden en 
opschrijven en dan pas mag de pijl uit het doel verwijderd worden. 



 

3.8 VEILIGHEID 
 
Elke vereniging is verantwoordelijk voor de plaatselijke inrichting  van hun schieting voor wat betreft.   
DOELVERZORGING / DUIDELIJKE AANDUIDING VAN AFSTANDEN / HET  OP SPANNEN VAN DE BOGEN 
/ HET PLAATSEN VAN DE BOGEN TIJDENS DE SCHIETING. 

 
3.9 BIJZONDERE SCHIETINGEN 
      
Als bijzondere schietingen worden voor “De Kempen”. aanzien. 
3.9.1.     De keizerschieting 
3.9.2.     De beker en kampioenschap schieting van “ De Kempen” 
3.9.3.     De bondenkamp  
3.9.4.     Drie pijlen schieting. 
 
3.10.            BEKER EN KAMPIOENSCHAPPEN. 

  
De “De Kempen” houd per kalenderjaar een beker en kampioenschapdag. hierop worden de bekers 
voor de vijftallen verschoten alsook de beker van het gemiddelde  
3.10.1      Die vereniging richt in ,welke bekerhouder is van het eerste vijftal van “De Kempen”  
 de inrichters moeten uitkijken naar een best geschikt terrein wat aangaat . de ontvangst van de 
schutters / uitbating van het terrein / stand van de schutters / overzicht van de schieting en uitmaak. 
3.10.2       De wedstrijd beker- en kampioenschappen word als één geheel aanzien en zullen daarom 
op dezelfde dag verschoten worden. En de punten zullen zowel voor de beker  als voor het 
persoonlijk kampioenschap tellen. Om uit te maken wie er winnaars zijn in de vooropgestelde 
reeksen. 
3.10.3.       Staan te verschieten. beker 1é , 2é , vijftal . voor elk te verschieten beker moeten er 
minstens 2 verenigingen effectief deelnemen. er is ook een beker te verdienen door de club die zijn 
streefgemiddelde beste verbeterd of benaderd heeft. 
De verenigingen stellen hun schutters per VIJFTAL  op welke tevens voldoen aan de eisen van “ De 
Kempen”. en nemen ook de verantwoordelijkheid op van de sterkte ervan. Zodanig dat het beste 
zestal in aanmerking komt voor de wisselbeker van de eerste vijftallen, de tweede ploeg voor het 2é 
wisselstuk,   indien een tweede vijftal meer punten behaald dan het eerste vijftal dan komt het 
tweede vijftal in aanmerking voor de eerste wisselbeker. Dit telt ook voor de andere opgegeven 
vijftallen. 
3.10.4       De schutters van één vijftal  treden in lijn aan. de rangorde en plaatsing op de doelen , 
komen overeen met de uitslag van vorig jaar. 
3.10.5       de algemene vergadering bepaalt de wijze van trekken, schrijven alsmede het inleggeld per 
vijftal. 
3.10.6.      De schutters schieten per man 2 proefpijlen vooraf, daarna de tellende pijlen om de bekers 
en het persoonlijk kampioenschap. 
3.10.7.      Voor elk vijftal word één reserve aangeduid. Deze schutter staat als eerste opgeschreven in 
het vijftal waarvoor hij effectief schiet. Wanneer een schutter uit de ploeg verdwijnt, waarvoor hij  de 
reserve is , beginnen zijn geschoten pijlen dubbel te tellen. 
a) om de afgebroken reeks van de weggevallen schutter in het hogere vijftal af te schieten  
b) om zijn eigen plaats in het vijftal af te werken. 
Indien één vereniging slechts met één vijftal  aantreed zal de aangeduide reserve de kans krijgen 
vanaf het begin van de wedstrijd deel te nemen. Bij gewone omstandigheden kan alleen boogbreuk 
een reden zijn om niet verder te kunnen schieten. 



3.10.8.      Bij gelijke punten in de einduitslag word er bij de bekerschieting  naar de laatste gang als 
afschot gekeken. Bij het persoonlijk kampioenschap telt het laatste schot. Bij mogelijke gelijkheid van 
de laatste gang of het laatste schot, gaat men steeds verder naar voor kijken. 
3.10.9         De eretekens voor het eerste en tweede  vijftal ,alsook de beker van het gemiddelde 
blijven steeds eigendom van “De Kempen”. zonder daaraan verbonden herinneringstekens. 
3.10.10.     De inrichters zorgen voor een beschermde uitmaakplaats, schrijf en aanteken gerief, 
geluidsinstallatie, schiet en wachtlijn afstanden aanduiding. Het terrein moet voldoen aan het 
scheidsrechters reglement. Dus vanaf de doelen op 22 meter een lijn, dan op 25 meter de schietlijn , 
dan op  30 meter de wachtlijn en op 35 meter de bogenlijn en op 40meter de tentenlijn. 
Er mag nooit inkom geld gevraagd worden; 
3.10.11        De bekers en persoonlijk gewonnen prijzen zullen ter plaatse, zo snel als mogelijk 
overhandigd worden. 
 

3.11  UITSTELLEN EN ONVOORZIENE VROEGTIJDIGE BEEINDIGING VAN WEDSTRIJDEN   
 
Er kunnen omstandigheden voordoen waardoor schietingen kunnen uitgesteld worden, of vroegtijdig 
Be eindigt.  
Volgende richtlijnen  tellen dan 

3.11.1       Voor de gewone kalender schietingen 
Wanneer een gewone kalenderschieting dient afgelast zal de inrichtende Vereniging zo spoedig 
mogelijk de voorzitter en sportleider verwittigen.  Alsmede alle andere verenigingen aanschrijven 
wanneer er dan wel verder zal geschoten worden. 

3.11.2.        Beker en kampioenschap.  
Indien de bekerschieting en het persoonlijk kampioenschap wegens onvoorziene omstandigheden 
dienen te Be eindigen.   Dan word het punten aantal per zestal en persoonlijk, als eind resultaat 
genomen, als de wedstrijd zo ver is dat de helft + 1 schot is geschoten. elke schutter moet evenveel 
pijlen geschoten hebben, heeft men de helft + 1 schot gedaan kan men steeds, na een volledige 
afgeschoten ronde , de wedstrijd  als geschoten aanzien. 
Moet de wedstrijd voordien afgesloten worden. dan word de wedstrijd geannuleerd en één seizoen 
uitgesteld of een andere datum vooropgesteld. De inrichtende vereniging moet  de  volgende uitgave 
opnieuw instaan voor de organisatie van die wedstrijd. 
 

3.12 FEESTSCHIETINGEN       
Elke vereniging mag naar eigen believen een feestschieting of bijzondere schieting inrichten . “De 
Kempen” stelt volgende eisen en wensen. 
3.12.1 De wedstrijden mogen geen hinder zijn voor de kalenderschietingen van  “De Kempen”. 
3.12.2 De volledige organisatie blijft onder de verantwoordelijkheid van de inrichtende club. De 

voorwaarden tot deelname en prijsverdeling dienen duidelijk op voorhand bekend te zijn 
3.12.3 Een volledige uitslag dient aan de deelnemende verenigingen gezonden te worden. 

 

3.13.  KAMP OM HET ERETEKEN VAN DE VOORITTER  
Ter ere van de geleverde  prestaties en ter aanmoediging van de verenigingen stelt de ere voorzitter 
van de N.B. sinds 1970 een wissel trofee ter beschikking van de verenigingen. 
3.13.1     Deze trofee word voor één jaar telkens in ontvangst genomen door die vereniging welke 
met haar leden , de wedstrijd van het criterium heeft gewonnen. Daarom zal na elke 
kalenderschieting per vereniging uit de uitslag van de hoofddoel, de punten van al de schutters aan 
de lijn opgeteld worden. 
3.13.2.     Men schiet naar een streefgemiddelde dat voor elke vereniging is voor opgesteld. Een 
onderlinge schietorde zal door de secretaris worden opgesteld. 



3.13.3      Op de kalendervergadering word het streefgetal per vereniging bekend gemaakt . dit 
gemiddelde word opgemaakt met de bekomen regelmatigheids criterium getallen van de 2 
voorgaande jaren. 
3.13.4.     Bij gelijkheid van punten,word de trofee in tijd van behouden verdeeld. 
3.13.5    Deze trofee word overhandigd tijdens de algemene najaarsvergadering. 

3.14       DE KEIZERSCHIETING 
De keizerschieting van “ De Kempen” dient om de keizer  aan te duiden 
daarom moeten de verenigingen na de voorjaarsvergadering en dit voor 1 mei het koning schieten in 
eigen vereniging  inrichten. dit zowel voor de recurve 25 , 18 en 12 meter en voor de compound  
3.14.1 Er word begonnen met 2 proefpijlen,de eerste 10 pijlen tellen voor een geldprijs. De inleg 

voor de deelname is vastgelegd op 2.50e “ De Kempen” doet er  een toeslag bij die 
overeenkomt met het  totale inleggeld van de koningen en prinsen. Na de 10 schot word de 
buis erop gestoken (dit op nieuwe blazoenen). 

3.14.2 In het midden van een cibel blazoen 1-10 word een buisje gestoken van 18 mm. doorsnee 
met daarin zo mogelijk een klap stop. voor de 12 en 18 meter is dit 22mm. 

3.14.3 Hij is de keizer voor een schietjaar welke als eerste een door hem geschoten pijl in de buis 
schiet en eventueel de stop doet klappen. Schiet een schutter in de buis zonder dat de stop 
klapt,word dit toch als keizerschot genomen. schieten er meerdere schutters in eenzelfde 
ronde in de buis dan moeten deze schutters kampen naar een priem  in het midden van de 
roos, nadat de volledige schietronde is afgewerkt. 

3.14.4 Wanneer na 10 pijlen per schutter nog geen keizer schot is gevallen, dan word er in het 
midden van de roos een priem gestoken . hij is dan de keizer die het dichts bij de priem 
schiet. 

3.14.5 Alleen de erkende stopkoningen zowel op de 12 , 18  en  25 meter recurve en de 25 meter 
compound schieten op de kalenderdag voor de keizerstitel  van “ De Kempen” de 
uittredende keizer mag  echter zijn titel verdedigen. Die maatschappij welke de keizer in zijn 
midden heeft richt de wedstrijd in en mag tevens keizer en jaarkoning in lijn brengen. Om 
zijn titel als keizer te verdedigen krijgt de des betreffende 1 schot vooraf.  

3.14.6 De koning – keizer schiet altijd eerst. Elke beurt moet volledig uitgeschoten worden. Een 
uitvallende pijl mag niet hernomen worden in dezelfde schietronde maar word voor de 
puntentelling op het laatst  bij geschoten.  

3.14.7 De keizer ontvangt een ereteken en komt daarbij met zijn 10 eerste pijlen in aanmerking voor 
een geld prijs. Dit ereteken zal hem ter plaatse overhandigd worden. 

3.14.8 Ook voor de Prinsen geld al wat hoger vermeld i.v.m. de keizerschieting. 
3.14.9 MEN KAN MAAR KEIZER OF OPPERPRINS WORDEN ALS ER MINSTENS 2 DEELNEMERS ZIJN. 
3.14.10 De schieting zal zo stipt mogelijk op de voorgeschreven uur beginnen. Wanneer er een 

schutter aankomt terwijl de schietbeurten bezig zijn kan hij gewoon mee verder schieten als 
er een nieuwe beurt begint. Van inhalen kan er geen sprake zijn. 
Voor de prinsen is hetzelfde van kracht als voor de koningen, enkel de club prinsen recurve 
25 meter  komen ook hier in aanmerking, dit zijn de schutters welke tijdens de 
koningschieting in de eerste10 pijlen de hoogste score behalen. De opperprins van vorig jaar 
en de keizers van recurve en compound alsook de keizer van de 12  en 18 meter  als deze 
ondertussen geen 14 jaar en 16 jaar  zijn automatisch geselecteerd. 

 
3.15   KAMPIOENSCHAP EN BEKER “ De Kempen”. 
3.15.1 Al de verenigingen van “ De Kempen”. mogen deelnemen aan de bekerschieting van “ De 

Kempen “. Als zij hun lidgeld hiervoor hebben aanbetaald, verzekerd zijn en met hun 
opgestelde schutters aan de eisen van “ De Kempen”. Voldoen. 

3.15.2 Al de leden van de aangesloten verenigingen mogen deelnemen aan de persoonlijke   
Kampioenschappen volgens de eisen en reglement bepalingen van “ De Kempen”. 

3.15.3.  Wanneer een “ De Kempen” vereniging belast word met het inrichten van deze schietdag, zal 
ook zij  alles in het  werk stellen om deze schieting op alle mogelijke punten te doen lukken. 



3.15.4.   Elke vereniging zal naar best vermogen de belangen van “ De Kempen” behartigen en 
verdedigen. Wanneer er wedstrijden te betwisten zijn waaraan “ De Kempen” . in ploeg deelneemt 
(bondenkamp)Dan zal de sportleider de ploeg samenstellen rekening houdende  met   de schutters 
waarde , En kampgeest van de betrokkenen. 
3.15.5.  Als een “ De Kempen”. club een wedstrijd zal inrichten moet deze club  als er minder dan 60 
schutters aan de lijn zijn 1 scheidsrechter. En als er meer dan 70 deelnemers zijn dan  2 
scheidsrechters voorzien.  
 
3.16 DRIE PIJLEN SCHIETEN.  

 
Een club van “ De Kempen”. organiseert tijdens het najaar een 3- pijlen wedstrijd,  
 Het 3 pijlen schieten gebeurt op 25, 18 of 12 m. op een  4 spot blazoen 6/10.en buitenschot telt nog          
altijd voor 5 punten.  Dus iedere schutter schiet op zijn eigen blazoen. 
 
3.16.1     UITMAAK 3 PIJLEN   

De prijs berekening is als volgt vastgelegd.  1 prijs per 2 schutters aan de lijn van 6.00€. 
De reeksen bij het 3 pijlen schieten zijn de volgende  

*             recurve 25 meter 
   *            recurve 12meter 
   *           compound 12 meter 
   * compound 25 meter 
   *           recurve 18 meter 
   *           compound 18 meter 

 
3.17   BASIS GEGEVENS OM EEN GEMIDDELDE  TE BEREKENEN. 

Alle punten welke geschoten worden op buitenwedstrijden is een gemiddelde voor de 
buitenwedstrijden (Kampioenschap, beker schieting)  
 

3.17.1 BONDENKAMP  
1/ Al de wedstrijden tussen de verschillende ploegen gaan over 30 pijlen,25 , 18  en 12 m 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 Kempen”  en Essen zullen vergeleken 
worden, met het lidmaatschap van de nationale federatie word geen rekening gehouden. 
3/ De beide besturen zijn 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 (Her 
klassering). 
5/ De ploegen van de Kempen en Essen bestaan uit 
*Jeugd 12 meters van …..       tot en met 13 jaar         5 schutters  
*Jeugd 18 meters van 14 jaar toten met 15 jaar         5 schutters  
*Jeugd 25 meter van  16 jaar tot en met 17 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 
Het jaar waarin men verjaard telt eventueel als overgangsjaar 14 j. 16j. 18j. 50j.60j.70j. 
 
6/ De doelverdeling zal gebeuren volgens beurtrol, 
De doelen voor de 12 en 18 meters zullen altijd als eerste staan. 
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 eteranen., 
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 Kempen”( Hoogste van die dag 
geschoten) 
Compound   2 schutters van Essen en 2 schutters van “ De Kempen”( 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 2018 eerst de 5 schutters van Essen en dan de 5 Schutters van 
“ De Kempen” , vervolgens de 2 Compound van de Essen en dan de 2 compound van “ De 
Kempen” 
De schutters blijven achter de  schietlijn staan.  “ De Kempen” en Essen duiden de personen 
aan welke de pijlen trekken de punten noteren en de flap overs  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 18 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€) dit mag niet de schutter zijn welke 
winnaar is met de hoogste punten, maar dan de volgende  

De wisselbeker  ere voorzitter Marcel Verbaeten zal aan de hoogste schutter van de 
winnende ploeg  overhandigd worden. 
De wisselbeker  oud voorzitter Jozef de Smedt  zal aan de hoogste schutter van de winnende 
ploeg  overhandigd worden. 
De wisselbeker Eric Galle  zal aan de hoogste schutter van de winnende 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 
ploeg  overhandigd worden. 
 
14/ Volgorde prijsuitreiking.  
Jeugd 12m./18m./ jeugd 25m./ ereveteranen./Veteranen./Masters./ dames./ seniors./ 
Nakamp 
15/ Verantwoordelijke  voor de wisselbekers. 
De sportleiders van “De Kempen” en Essen zijn verantwoordelijk voor de gewonnen 
wisselbekers in hun gewest. 
16/ Scheidsrechters. 
De wedstrijd staat onder de leiding van 1 scheidsrechter van  “ De Kempen” 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 

3.18. TIJDSTIP DAT DE SCHIETINGEN  KUNNEN BEGINNEN. 
 
                                                               AANVANG                   

• DONDERDAG                          20.00 UUR 
VRIJDAG                                  20.00 UUR                   
ZATERDAG                                9.00 UUR  ----14.00 u ------17.00 u -----------20.00 u               
ZONDAG                                    9.00 UUR                    
 

• Buitenwedstrijden  altijd om 14.00 uur 
 

4. GELDELIJKE VERPLICHTINGEN. 
     Tijdens de voorjaarsvergadering word er afgesproken wat iedere vereniging moet betalen 

4.1.        Lidgeld als vereniging aan ” De kempen”  15.00€ 
4.2.        Lidgeld per aangesloten schutter :  1.00€ per schutter ( hiervoor krijgt iedere club voldoende       

       Schietkaarten voor hun kalender schieting) 
4.3.        Verzekeringspremie onder de aandacht brengen 
4.3.1.  3- pijlen “ De Kempen”.  inleggeld is 5.00€ waarvan 2.00€ blijft bij de inrichtende club/ en 

3.00€ naar prijzengeld. 
4.4.2     Elke vereniging moet per jaar lidgeld betalen bij de schatbewaarder van “ De Kempen”. 
En dit zo vlug mogelijk na de algemene voorjaarsvergadering ( voor de start nieuw seizoen). 
Dit bedrag word op de vergadering kenbaar gemaakt. Ook dan betaald elke vereniging voor het 
inschrijfgeld voor de keizerschieting van recurve  koning en prins 25 m./ compound /  recurve koning 
en prins zowel op 12 als 18 meter 



4.4.3.    KEIZERSCHIETING   
BIJ HET INRICHTEN VAN DEZE SCHIETING IS AFGESPROKEN OM EEN BEDRAG VAN 1.00€ PER 
SCHUTTER AAN LIJN ALS RICHTLIJN TE GEBRUIKEN DOOR DE INRICHTER ALS BIJDRAGE VOOR DE 
GELDPRIJZENTIJDENS DE 10 PIJLEN VOORAF. DE INRICHTEND CLUB BELSIST DUS ZELF OVER DEZE 
BIJDRAGE .  
 

NORMALE BEURTROL BIJ HET INRICHTEN VAN DE KALENDERSCHIETINGEN 
       • KSH   HOOGSTRATEN 

• SSR   RIJKEVORSEL 

• KSM   MERKSPLAS 

• SSL     LOENHOUT 

• DKP   POPPEL 

• KVV   MEERLE 

• VKZ   ZONDEREIGEN 

• VEC   CASTELRE 

• VNA   MINDERHOUT 

• DEW  WESTMALLE 

• NOH   HOOGSTRATEN 

• SSW   WUUSTWEZEL 

• DNM  MINDERHOUT 

 

EHBO: ALLES MOET GEDAAN WORDEN OM DE VEILGHEID TE 
VERZEKEREN VAN SCHUTTERS EN TOESCHOUWERS . 
MEN ZORGT ERVOOR DAT ALTIJD EEN TELEFOONNUMMER VAN EEN 
DOKTER BESCHIKBAAR IS TIJDENS DE WEDSTRIJDEN 
  
HET ADRES VAN “ De Kempen”  IS HOEVENSTRAAT 37 2330 MERKSPLAS 

BESTUUR 2018 

• VOORITTER………………..WENS WALTER 

• SPORTLEIDER………………ROELEN JAN 

• SECERETARIS……………….VERBIST JOS 

• SCHATBEWAARDER…….VAN LOON LUDO 

• BESTUURSLID………………ROELEN FRANS  

• BESTUURSLID………………SCHEYLTJENS  JEF  

• CONTROLEUR……………..VERBAETEN JOS 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


