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Algemeen 

Artikel 1 

Iedere schutter kan aan één of meerdere disciplines deelnemen. De disciplines zijn: 

a. Luchtgeweer, opgelegd en vrije hand; 

b. Luchtpistool; 

c. Kruisboog, met en zonder diopter; 

d. Hertenbaan; 

Per discipline worden schutters, afhankelijk van het aantal deelnemers per discipline, 

ingedeeld in klassen. De indeling in klassen geschiedt aan de hand van het in de 

voorafgaande competitie behaalde gemiddelde. Nieuwe leden worden in de laagste 

klasse ingedeeld.  

 

Artikel 2 

De competitieresultaten zullen door de aanwezige wedstrijdleiding, zoals genoemd in 

artikel 13 lid b van het huishoudelijk reglement en/of door de competitieleider zoals 

genoemd in artikel 10 van het huishoudelijk reglement, per afzonderlijke categorie 

schutters worden bijgehouden. Na beëindiging van de competitie zal opnieuw, aan 

de hand van de gemiddelden, een indeling in klassen plaatsvinden. 

 

Artikel 3 

Tijdens het schieten moet de gehele ruimte achter de schutter worden vrijgehouden. 

Deze ruimte mag alleen betreden worden door schutters en/of de wedstrijdleiding.  

 

Artikel 4 

Het aanraken van competitiekaarten door iemand anders dan de rechthebbende 

schutter of de wedstrijdleiding is niet toegestaan.  

 

Artikel 5 

De competitiekaarten zijn gekenmerkt met een door de wedstrijdleiding aan te 

brengen kenteken. Deze kaarten kunnen worden afgehaald bij de wedstrijdleiding en 

dienen nog diezelfde avond bij de wedstrijdleiding te worden ingeleverd.  

 

Artikel 6 

Telling geschiedt door de aanwezige leiding of door de daartoe aangewezen 

plaatsvervanger(s) genoemd in artikel 2 van dit reglement. Bij de competitieleider 

berust de definitieve vaststelling der telling en invoering in de competitie.  

 

Artikel 7 

Raakt tijdens de serie van competitiekaarten het wapen defect, dan wordt de serie, in 

de vorm van een nieuwe serie, in zijn geheel overgeschoten na herstel van het 

wapen of met een ander wapen. De schutter ontvangt tevens een nieuwe 

inschietkaart.  
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Artikel 8 

Het is elke schutter toegestaan, tegen een door het bestuur voorgestelde en door de 

ledenvergadering aanvaarde vergoeding, vrije schietkaarten te bevragen. Deze 

mogelijkheid kan alleen dan geboden worden wanneer één of meerdere banen vrij 

zijn van activiteiten, zoals genoemd in artikel 1 en 2 van dit reglement. Een en ander 

zo nodig ter beoordeling van de aanwezige leiding. Sinds september 2020 geldt de 

mogelijkheid om voor €0,50- vier vrije competitiekaarten te kopen. De samenstelling 

mag het lid zelf kiezen. Na verkoop worden de kaarten niet meer teruggenomen. 

Deze regeling geldt niet voor de gelukskaarten. 

 

Artikel 9 

De competitie kent bij einde van het seizoen winnaars in de diverse disciplines. 

Indien meerdere schutters op hetzelfde eindtotaal eindigen, zal de schutter met de 

hoogste serie kaarten tot winnaar worden uitgeroepen.  

 

Artikel 10 

a. De vereniging is belast met het opstellen van de verschillende schietbanen 

met inachtneming van de bondsnorm1. Het schieten op deze banen is daarom 

op eigen risico, waardoor de vereniging niet aansprakelijk is voor letsel en/of 

schade aan schutters of derden. 

b. Het bestuur is belast met het afstellen van de vizieren van de 
verenigingswapens. Een lid van het bestuur en/of iemand die gemachtigd is 
door het bestuur mogen deze vizieren stellen/verstellen. In regel worden de 
vizieren van de verenigingswapens voorafgaande de aanvang van het nieuwe 
schietseizoen gecontroleerd, waar nodig versteld en verzegeld. 
Het is tijdens de competitie voor ieder lid ten strengste verboden om op eigen 
initiatief de vizieren van de verenigingswapens te verstellen. Overtreding 
hiervan kan leiden tot verwijdering van de schietbanen.  

c. Bij punten waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.  

Luchtgeweer opgelegd en vrije hand 

Artikel 11 

De wedstrijden worden gehouden op een 10-meter baan met een luchtgeweer, 

kaliber 4,5 mm. Er kan met verenigingswapens, alsook met eigen wapens worden 

geschoten. Het eigen wapen dient van en gelijk niveau te zijn als het 

verenigingswapen. Zulks geschiedt ter beoordeling van de wedstrijdleiding benoemd 

conform artikel 13 lid b van het huishoudelijk reglement. 

 

Artikel 12 

De competitie bestaat uit een door de ledenvergadering vast te stellen aantal 

kaarten. Er wordt geschoten op een kaart met vijf rozen. Op één avond mogen niet 

 
1 Zie hiervoor hoofdstuk 5a van het algemeen reglement Sectie 10-meter met/zonder diopter (2011) en 
regelement indeling accommodatie (2011) van de NKB. Paragraaf 5.5 van het handboek Bouw en Inrichting van 
Schietsportaccommodaties (2017) van de KNSA. 
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meer dan twee competitiekaarten worden geschoten. De serie van een kaart mag 

niet onderbroken worden. De maximale tijdsduur per schutter is vijf minuten per 

kaart. Men krijgt één proefkaart uitgereikt om in te schieten. Ook wanneer men op 

een avond twee competitiekaarten wil volschieten, krijgt men slechts één proefkaart.  

Indien men meerdere gewaarmerkte competitiekaarten aanbiedt dan de afgesproken 

competitie omvat, vervallen de kaarten met de hoogste punten.  

 

Artikel 13: Schiethouding  

a. De ‘vrije hand’ schutter 

De schutter moet vrij staan, met beide voeten op de vloer en zonder 

enige steun. Het geweer wordt vastgehouden en gesteund met beide 

handen, de wang, de schouder en/of het gedeelte van de borst naast 

de schouder. De linker bovenarm en elleboog mogen door de borst of 

heup worden gesteund. Voor linkshandige schutters geldt dit voor de 

rechterarm.  

 

b. De ‘opgelegde’ schutter 

De schutter moet met beide voeten op de vloer staan. Het geweer 

wordt vastgehouden en gesteund met de hand of handen, de wang, 

schouder en/of gedeelte van de borst naast de schouder en op een 

door de vereniging voor dit doel aangebrachte standaard op de 

schietplaats.  

 

Artikel 14 

De achtergrond van de kogelvanger moet dof zijn. De kaart moet minimaal op één 

centimeter van de kogelvanger staan om een goede doorslag te verzekeren. Voor 

een goede doorslag zijn platkop diabolokogeltjes voorgeschreven.  

 

Artikel 15 

De schietkaart moet zodanig kunnen worden geplaatst, dat het hart van de kaart zich 

op ±150 cm boven de vloerhoogte van het schietpunt bevindt. De hoogte van de 

kaart mag in verband met de lengte van de schutter verstelbaar zijn.  

 

Artikel 16 

De afstand tussen twee baanassen moet tenminste 80 cm bedragen. De afstand 

tussen wand en de meest dichtbijgelegen baanas moet tenminste 40 cm bedragen.  

 

Artikel 17 

Ieder schot dat de kaart treft, is geldig.  

 

Artikel 18 

Worden op de kaart meer dan de voorgeschreven vijf treffers geconstateerd, dan 

vervalt: 

a. Bij zes treffers in de rozen: de hoogste treffer van de tweemaal getroffen roos.  

b. Bij vijf treffers in de rozen en één treffer daarbuiten: de hoogste treffer van de 

kaart. 
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c. Bij meer dan zes treffers over de gehele kaart: voor de competitie scoort deze 

kaart derhalve nul punten.  

 

Artikel 19 

Wanneer een kaart niet meer dan de vijf voorgeschreven treffers telt, waarbij in 

slechts één roos twee treffers zijn gevallen (één der overige rozen is derhalve niet 

getroffen), dan is de gehele kaart geldig.  

 

Artikel 20 

Bij de beoordeling van een schot geldt de hogere waardering als tussen het 

schotmaatje en de naastliggende ring geen zwart c.q. wit meer zichtbaar is.  

Luchtpistool 

Artikel 21 

De wedstrijden worden gehouden op een 10-meter baan met een luchtpistool, kaliber 

4,5 mm. Er kan met het verenigingswapen, alsook met een eigen wapen worden 

geschoten. Het eigen wapen dient van en gelijk niveau te zijn als het 

verenigingswapen. Zulks ter beoordeling van de wedstrijdleiding benoemd conform 

artikel 13 lid b van het huishoudelijk reglement. 

 

Artikel 22 

De competitie bestaat uit een door de ledenvergadering vast te stellen aantal 

kaarten. Er wordt vijf keer geschoten op een kaart met één roos. Op één avond 

mogen niet meer dan twee competitiekaarten geschoten worden. De serie van een 

kaart mag niet onderbroken worden. De maximale tijdsduur per schutter is twee 

minuten per schot. Men krijgt één proefkaart uitgereikt om in te schieten. Ook 

wanneer men op een avond twee competitiekaarten wil volschieten, krijgt men 

slechts één proefkaart.  

Indien men meerdere gewaarmerkte competitiekaarten aanbiedt dan de afgesproken 

competitie omvat, vervalt de kaart met de hoogste punten.  

 

Artikel 23: Schiethouding 

De schutter moet vrij staan, met beide voeten op de vloer en zonder enige steun. Het 

pistool wordt met één hand vastgehouden en met een gestrekte arm gericht. De 

andere arm heeft de schutter naast zich op zijn heup.   

 

Artikel 24 

De achtergrond van de kogelvanger moet dof zijn. De kaart moet minimaal op één 

centimeter van de kogelvanger staan om een goede doorslag te verzekeren. Voor 

een goede doorslag zijn platkop diabolokogeltjes voorgeschreven.  
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Artikel 25 

De schietkaart moet zodanig kunnen worden geplaatst, dat het hart van de kaart zich 

op ±150 cm boven de vloerhoogte van het schietpunt bevindt. De hoogte van de 

kaart mag in verband met de lengte van de schutter verstelbaar zijn.  

 

Artikel 26 

De afstand tussen twee baanassen moet tenminste 80 cm bedragen. De afstand 

tussen wand en de meest dichtbijgelegen baanas moet tenminste 40 cm bedragen.  

 

Artikel 27 

Ieder schot dat de kaart treft is, geldig.  

 

Artikel 28 

Worden op de kaart meer dan de voorgeschreven vijf treffers geconstateerd, dan 

vervalt: 

a. Bij zes treffers: de hoogste treffer.  

b. Bij vijf treffers in de roos en één treffer daarbuiten: de hoogste treffer van de 

kaart. 

c. Bij meer dan zes treffers over de gehele kaart: voor de competitie scoort deze 

kaart derhalve nul punten.  

 

Artikel 29 

Bij de beoordeling van een schot geldt de hogere waardering als tussen het 

schotmaatje en de naastliggende ring geen zwart c.q. wit meer zichtbaar is.  
 

Kruisboog met en zonder diopter 

Artikel 30 

De wedstrijden worden, conform de bondsnorm2, gehouden op banen van 10-meter. 

Er kan met verenigingswapens, alsook met eigen wapens geschoten worden. Het 

eigen wapen dient van een gelijk niveau te zijn als het verenigingswapen. Zulks ter 

beoordeling van de wedstrijdleiding benoemd conform artikel 13 lid b van het 

huishoudelijk reglement. 

 

Artikel 31 

De competitie bestaat uit een door de ledenvergadering vast te stellen aantal 

kaarten. Er wordt geschoten op een serie van vijf kaarten met één roos. Op één 

avond mogen niet meer dan twee series competitiekaarten geschoten worden. De 

serie van een kaart mag niet onderbroken worden. De maximale tijdsduur per 

schutter is twee minuten per kaart. Men krijgt één proefkaart uitgereikt om in te 

 
2 2 Zie hiervoor hoofdstuk 5a van het algemeen reglement Sectie 10-meter met/zonder diopter (2011) en 
regelement indeling accommodatie (2011) van de NKB. 
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schieten. Ook wanneer men op een avond twee series competitiekaarten wil 

volschieten, krijgt men slechts één proefkaart.  

Indien men meerdere gewaarmerkte competitiekaarten aanbiedt dan de afgesproken 

competitie omvat, vervalt de serie kaarten met de hoogste punten. 

 

Artikel 32: Schiethouding  

a. Voor volwassen leden geldt dat het schieten van de kaarten voor zowel het 

met en zonder diopter schieten uit de ‘vrije hand’ dient plaats te vinden:  

De schutter moet vrij staan, met beide voeten op de vloer en zonder 

enige steun. De kruisboog wordt vastgehouden en gesteund met beide 

handen, de wang, schouder en/of gedeelte van de borst naast de 

schouder. De linker bovenarm en elleboog mogen door borst of heup 

worden gesteund. Voor linkshandige schutters geldt dit voor de 

rechterarm.  

Volwassen ‘vrije hand’ schutters mogen ook vanuit een zittende positie 

schieten. In dit geval geldt dezelfde houding van de torso en 

armen/handen. 

 

b. Voor jeugdleden en/of leden waar het voltallige bestuur expliciet en met 

gegronde redenen toestemming voor heeft gegeven geldt, dat ze voor de 

verschieting van de kaarten voor zowel het met en zonder diopter schieten 

gebruik mogen maken van een standaard met een ondersteuningsveer. 

Hierdoor geldt de volgende houding:  

De schutter moet vrij staan, met beide voeten op de vloer en indien 

verzocht ondersteund door een standaard met ondersteuningsveer. De 

kruisboog wordt vastgehouden en gesteund met beide handen, de 

wang, schouder en/of gedeelte van de borst naast de schouder. De 

linker bovenarm en elleboog mogen door borst of heup worden 

gesteund. Voor linkshandige schutters geldt dit voor de rechterarm.  

 

Artikel 33 

De schietkaart moet zodanig kunnen worden geplaatst, dat het hart van de kaart zich 

op ±120 cm boven de vloerhoogte van het schietpunt bevindt. De hoogte van de 

kaart mag in verband met de lengte van de schutter verstelbaar zijn.  

 

Artikel 34 

De afstand tussen twee baanassen moet tenminste 80 cm bedragen. De afstand 

tussen de wand en de meest dichtbijgelegen baanas moet tenminste 40 cm 

bedragen. 

 

Artikel 35 

Ieder schot dat de roos treft, is geldig. Schoten buiten de roos mogen worden 

overgeschoten.  
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Artikel 36 

Worden er op een kaart meer dan de voorgeschreven vijf voorgeschreven treffers 

geconstateerd, dan vervalt: 

a. Bij zes treffers in de rozen: de hoogste treffer van de serie.  

b. Bij vijf treffers in de rozen en één daarbuiten: geen enkele treffer. 

c. Bij meer dan zes treffers over de gehele serie: voor de competitie scoort deze 

kaart nul punten.  

 

Artikel 37 

Bij de beoordeling van een schot geldt ‘hart inslag’. 

De hertenbaan 

Artikel 38 

De wedstrijden worden gehouden op de door de vereniging opgestelde baan op een 

bewegend doel. De afstand tussen schutter en doel bedraagt ± drie meter.  

 

Artikel 39 

Er wordt geschoten met een door de vereniging beschikbaar gesteld luchtgeweer, 

kaliber 4.5 mm.  

 

Artikel 40 

De competitie bestaat uit een door de ledenvergadering vast te stellen aantal 

kaarten. Er wordt geschoten op een kaart met één blazoen in de vorm van een hert. 

Op één avond mogen niet meer dan twee competitiekaarten worden geschoten. De 

serie van een kaart mag niet onderbroken worden. De maximale tijdsduur per 

schutter is vijf minuten per kaart. Men krijgt één proefkaart uitgereikt om in te 

schieten. Ook wanneer men op een avond twee competitiekaarten wil volschieten, 

krijgt men slechts één inschietkaart. 

Indien men meerdere gewaarmerkte competitiekaarten aanbiedt dan de afgesproken 

competitie omvat, vervallen de kaarten met de hoogste punten.  

 

Artikel 41: Schiethouding 

De verschieting van de kaarten dient uit de ‘vrije hand’ plaats te vinden, namelijk: 

De schutter moet vrij staan, met beide voeten op de vloer en zonder enige 

steun. Het geweer wordt vastgehouden en gesteund met beide handen, de 

wang, schouder en/of het gedeelte van de borst naast de schouder. De linker 

bovenarm en elleboog mogen door borst of heup worden gesteund. Voor 

linkshandige schutters geldt dit voor de rechter bovenarm.  

 

Artikel 42 

Ieder schot dat de kaart treft, is geldig.  
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Artikel 43 

Worden er op een kaart meer dan de voorgeschreven vijf treffers geconstateerd, dan 

vervalt: 

a. Bij zes treffers: de hoogste treffer van de kaart. 

b. Bij vijf treffers in de roos en één daarbuiten: de hoogste treffer van de kaart. 

c. Bij meer dan zes treffers over de gehele kaart: voor de competitie scoort deze 

kaart derhalve nul punten.  

 

Artikel 44 

Bij de beoordeling van een schot geldt de hogere waardering als tussen het 

schotmaatje en de naastliggende ring geen zwart c.q. wit meer zichtbaar is. 

Uitgegaan wordt van de binnenlijn van het hert.  

 

Aldus vastgesteld op de algemene ledenvergadering d.d. 6 mei 1994 te Loo.  

 

Het bestuur:     Th. Janssen 

      H. Hofs 

      W. Thuss 

      W. Peters 

      H. Zweers 

      T. van Schaik 

      M. Willemsen 

 

De competitieleider:    G. Peters 

 

 

Aldus een eerste maal gewijzigd vastgesteld op de algemene ledenvergadering d.d. 

6 september 2019 te Loo.  

 

Het bestuur: 

      R.(P.R.M) Nijsen 

      D. Peelen 

      H. Peeters 

      W. Thuss 

      R.(A.M.) Nijsen 

      E. van Noppen 
 

Aldus een tweede maal gewijzigd vastgesteld op de algemene ledenvergadering d.d. 

4 september 2020 te Loo.  

 

Het bestuur: 

      R.(P.R.M) Nijsen 

      A. Westerdijk 

      H. Peeters 

      W. Thuss 

      R.(A.M.) Nijsen 


