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Schuttersverstandhouding Zand - Leemstreek Karabijnschutters 6mm.
De kleuren van het gewest zijn: Groen - Geel.
Het symbool van groen is de schietoppervlakte "De Weide".
Het symbool van geel is aanwezig in de lucht "De Zon".
1. Algemene Bepalingen:
1.1
De schuttersverstandhouding Zand en Leemstreek afgekort Z.L.S. is een feitelijke
vereniging zonder winstgevend noch politiek doel. Het doel is om de aangesloten
verenigingen met haar leden te verenigen in een gezonde geest om alzo de
schietsport op een sportieve manier te mogen beleven.
1.2

Het Bestuur Z.L.S. bestaat uit maximaal 7 gekozen leden. Er kunnen maar met
maximaal 2 leden van dezelfde gilde gelijktijdig zetelen in het bestuur. De
samenstelling is Voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, penningmeester en leden.
Zij nemen een controlerende taak op zich, dat de organisatie van schietwedstrijden
door derden volgens de opgestelde regels verloopt. Maken de uitnodiging voor de
algemene vergadering , stellen de agenda op en verzenden de uitnodiging voor het
bijwonen AV. De financiële verrichtingen van het verbond worden door het bestuur
beheerd. Ze treden om de vier jaar gelijktijdig af en zijn terstond herkiesbaar.
Eerstvolgende verkiezing is in november 2012, 2016, enz.

1.3

De algemene vergadering van het gewest bestaat uit een afgevaardigde per
aangesloten gilde en neemt alle beslissingen die zich opdringen in algemene
samenkomst met meerderheid van stemmen.
De helft van de stemmen plus één.

1.4

Alle karabijnschuttersgilden zijn lid als ze door de algemene vergadering met een
meerderheid van stemmen aanvaard is. Als de gilde overkomt vanuit een ander
verbond moeten ze eerst ontslag genomen hebben in dat verbond. Men kan maar
lid zijn in één verbond. Het lidgeld betalen. Ze genieten van alle voorrechten die in
de schuttersverstandhouding Zand-Leemstreek aanwezig zijn. Door de aansluiting
verklaren de gilden zich akkoord met het reglement. .Het afgevaardigd lid naar de
algemene vergadering toe is verantwoordelijk dat de schut(s)ters van zijn gilde zich
aan de opgestelde regels houden. Het lidgeld bedraagt 15,00 euro en wordt
betaald op de algemene vergadering in de maand januari.

1.5

Iedere gilde voorzitter is verplicht een degelijke verzekering af te sluiten voor zijn
gilden leden, dit tegen derden voor stoffelijke en lichamelijke schade. De
bestaande verzekering van de federatie Vlas/Sportiv waarbij zand-leemstreek bij
aangesloten is, voldoet ruim aan de voorwaarden die Bloso oplegt.

1.6

Er wordt van ieder aangesloten vereniging een adres genoteerd, of e-mail adres
waar de briefwisseling of de e-mail digitaal naartoe gestuurd kan worden. Bij
wijziging van het adres moet dit onmiddellijk doorgegeven worden bij de secretaris
Z.L.Streek

1.7

Als er minder dan vijf gilden aangesloten zijn in schuttersverstandhouding zandleemstreek wordt deze ontbonden, na betaling van de rekeningen zullen de
resterende fondsen geschonken worden aan een ziekenzorg instelling.

1.8

Indien de kalender het toelaat is het toegestaan buiten een officiële wedstrijd een
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vrije wedstrijd in te richten.
1.9

Het schietseizoen bestaat uit maximum 16 officiële kompetitie punten- wedstrijden,
twee wedstrijden van het juweel, één wedstrijd kas zandleemstreek / schaal groot
Bilzen & Vlas beker, aangevuld met een aantal vrije wedstrijden

1.10

De gilde die een provinciale wedstrijd in te richten heeft. Krijgt bij de opstelling van de
kalender de voorkeur van kiezen om een wedstrijd in te richten de zondag voor- of
aansluitend aan de provinciale wedstrijd. Men kan in dat jaar geen vrije wedstrijd in
richten. Als ze de wedstrijd van zand-leemstreek op een andere zondag als boven
omschreven willen houden, dan vervalt de voorkeur van kiezen.

1.11

Om een vlot verloop te betrachten wordt er aan elke gilde, een volgorde lijst
opgemaakt met daarop het uur van schieten op de officiële wedstrijden.

1.12

Aansluitend aan de officiële wedstrijd om + 19.30 uur kan er één miezen wedstrijd
georganiseerd worden met deelnemers die in de voorafgaande wedstrijd het maximum
van de punten geschoten heeft.

1.13

De prijs van de consumptie wordt op de algemene vergadering vastgesteld.

2. TECHNISCHE GEGEVENS SCHIETSTAND
2.1. De schietaccommodatie bestaat uit minimaal 4 schietstanden. De schietstand moet
voor het publiek afgeschermd zijn met een vaste afsluiting die op minstens twee
meter van de aanlegpaal geplaatst is.
2.2

De pyloon en het daarop optrek- aflaatmechanisme gemonteerd met roestvrije
stalen kabel die de kogelvanger met het kleppenstel- mechanisme kan naar boven
en beneden draaien moet van degelijke kwaliteit zijn. Aangeraden is om ook een
veiligheid mechanisme in te bouwen die de kogelvanger blokkeert bij een
mankement.(voorbeeld is te zien schietstand St.Rochus Zutendaal). De pyloon die
een hoogte heeft van 20 meter dient vast geankerd te zijn met tenminste zes
spankabels, verdeeld in drie kabels aan het uiteinde van de pyloon en 3 op een
hoogte van tien meter gemeten vanaf de grond. De kabels mogen niet in aanraking
komen met elkaar en dienen voor iedere pyloon afzonderlijk vastgehecht te worden
aan tenminste drie vaste aanhechtingspunten . Het is toegestaan om de pylonen
onderling te verbinden om de stabiliteit te waarborgen.

2.3.

De aanlegpaal is een stevige ronde paal van minstens 12cm en maximum 25 cm
doorsnede, onbeweeglijk in de grond geplaatst met drie verschuifbare aanlegpinnen,
minimum 20cm, uitstekend .De hoogte van midden punt aanlegpinnen tot de vaste
vloer is 1.75 - 2.05 - en 2.35 meter.

2.4.

De afstand midden aanlegpaal tot voorzijde pyloon bedraagt 6 meter voor een
nieuwe schietstand. Voor bestaande schietstanden, voor 2013, is er een afwijking van
5% (30cm)(5,70 m – 6,30 m) toegestaan.

2.5

Iedere aanlegpaal moet een vaste vloer hebben van minstens 2x2 meter. De
aanlegpaal moet in het midden van de vloer staan. Als de vloer een groter oppervlakte
dan 2X2 meter heeft en de aanlegpaal niet in het midden geplaatst kan
worden(omwille dat hij niet in de lijn staat met de pyloon) , dan moet de aanlegpaal
altijd op minstens één meter van zowel de voor- als de zijdeafsluiting geplaatst
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worden.
2.6

Het doel is een metalen kogel (klep) in cirkelvorm gelast op een stengel. De klep kan
een diameter hebben van 30mm , 25mm , 20mm, 16mm, 12 en 10mm. De klep met
stengel moet zo ontworpen en bevestigd zijn dat haar kanteling in de kogelvanger niet
belemmerd wordt. Over de beschikbare schietstanden moet de lengte van de stengel
met klep dezelfde afmetingen (zie huishoudelijk reglement schietstand) hebben en
onder een hoek tussen de 105° à 109° geplaatst zijn. Het schietvlak van de klep moet
recht en goed zichtbaar zijn voor zowel de schutter als de jury . Conisch geslepen en
vervormde doelen zijn nooit toegelaten. Een klep waarvan het schietvlak diepe
kogelinslagen vertoont zijn niet toegelaten en moeten vervangen worden.

2.7

De kogelvanger met kunstlicht (lamp) en stalen opvangplaat, of kogelvrij transparant
glas (natuurlijk licht doorlatend), moet van degelijke kwaliteit zijn en zo geconstrueerd
dat het bijhorende kleppenstel, het schietvlak van de klep, duidelijk zichtbaar is voor
de schutter en juryleden. De zichtbaarheid wordt bepaald door een lichtbundel van
natuurlijk licht of kunstlicht die in een juiste hoek geplaatst is in combinatie met de
ligging van de klep.

2.8

De schietstand moet voldoen aan de gereglementeerde richtlijnen, aangevuld met
de richtlijnen huishoudelijk reglement schietstand (in bijlage 4). Als die niet voldoet
aan deze richtlijnen wordt de schietstand afgekeurd.

3. SCHIETBEPALINGEN
3.1
Alle schutters die deelnemen aan een schieting moeten de leeftijd van 16 jaar
bereikt hebben. Verzekerd zijn, tegen ongevallen, tegen derden in de schoot van
hun gilde en in het bezit zijn van een geldige sportschutterslicentie. Als de
schut(s)ter stopt met schieten, of hij/zij de 12 schietbeurten niet meer kan bewijzen
dient betrokkenen de sportschutterslicentie in te leveren bij de schietsportfederatie
waar hij de licentie bekomen heeft. Bij diefstal of verliest van de
sportschutterslicentie dient aangifte bij de politie gedaan worden en een attest
vragen van deze aangifte. Er moet dan een duplicaat aangevraagd worden van de
licentie bij de sportfederatie. Bij de aanvraag moet het attest van de aangifte verlies
of diefstal bijgeleverd worden.
3.2.

Iedere schut(s)ter heeft slechts een schietbeurt per schieting met uitzondering van
een eventuele kaveling en om een onvolledige laatste ploeg aan te vullen. In de
onvolledige laatste ploeg mogen maximaal 2 schutters met de minst geschoten
punten uit de vorige ploeg aangevuld worden (ploeg van 6 schut(s)ters) en
maximaal 3 schut(s)ters met de minst geschoten punten uit de vorige ploeg (ploeg
van 8 schut(s)ters om de laatste ploeg volledig te maken. Bij een gelijkheid van
geschoten punten is de keuze van de aanwezige schutter uit de vorige ploeg vrij te
bepalen . .

3.3.

Het is niet verplicht doch aangeraden dat de schutter en begeleider aan de
schietstand het gilden hoofddeksel draagt, dit om veiligheidsoverwegingen.

3.4

Het schieten is verboden aan personen onder invloed van drank / of
drugs. Agressief gedrag van schut(s)ters geuit naar bestuursleden of
medeschutters toe wordt niet getolereerd. Deze personen horen niet thuis in het
schutterswezen en kunnen door de algemene vergadering uitgesloten worden van
verdere deelnamen aan schietwedstrijden. Bij uitsluiting wordt de uitsluitingstermijn
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vastgesteld door de algemene vergadering.
3.5

Het is verboden de karabijn geladen of niet, te richten op personen of
eigendommen.

3.6

De manipulatie van het wapen, zoals ontdoen van het trekkersslot, uitnemen uit de
draagtas/koffer, laden, mag alleen in de schietstand gebeuren op het ogenblik dat
hij/ zij aan de stand is voor de schietoefening. Bij het verlaten van de schietstand
moet het wapen terug in het koffer of draagtas opgeborgen worden of voorzien van
het trekkersslot.

3.7

Het wapen wordt steeds geladen de loop in de richting van het doel. Voor ieder
schot is men verplicht te laden.(Inzet van kogel per kogel)

3.8

Een schot wordt als geldig gerekend van het ogenblik dat de schutter zich bevindt
in de schietstand het wapen in de hand heeft, het schot lost en de kogel de loop
verlaten heeft.

3.9.

Het schot wordt als goed punt opgetekend als de klep achterover geschoten
wordt, men aan de optrekkoord moet trekken om de klep in de goede stand te
brengen. Als er vermoedens zijn dat de klep helemaal achter geweest is, en door
de slag achter op het ijzerwerk zou teruggekomen zijn, wordt dit gemeld aan de
wedstrijdleider van dienst. Deze gaat extra controleren aan de hand van de verdere
schietingen of dat werkelijk gebeurt. Als dat werkelijk gebeurt kan de
wedstrijdleiding maatregelingen nemen, om het euvel te laten oplossen, en het mis
opgetekend punt te laten tellen. .

3.10. Per schietstand zijn maximum twee personen toegelaten bij de schut(s)ter. Dit om
veiligheidsredenen en om een vlotter verloop van de wedstrijd te kennen.
3.11

Na iedere schietbeurt is men verplicht om veiligheidsredenen de karabijn te
ontgrendelen en zien of de kamer leeg is.

3.12

Eender welk merk van karabijn 6mm enkelvoudig schot is toegelaten. De
vizierkorrel moet balk of gesloten korrel zijn zonder streepjes in het vizier. Het moet
een open diopter zijn, Bijgeplaatste tunnel aan vizier en diopter is niet toegestaan.
In bijlage een overzicht van toegelaten en verboden onderdelen aan een karabijn.

3.13

Verbouwingen of toevoegingen zoals plakband op de loop , verlengen van de kolf
bij de loop is niet toegestaan.
Officiële vaste tussenstukken bij de schoudersteun bijvoegen is toegestaan. Dit om
een gelijkheid te betrachten met de karabijnen met een verstelbare schoudersteun.
Het is tevens verboden te schieten, met de haak, de riem en met lens in diopter
en vizier.

3.14

Nieuwigheden in de handel verkrijgbaar of bij aankoop van een nieuwe karabijn en
niet opgesomd in de art.13 en 14., behoeven altijd voor aleer in gebruik genomen te
worden goedkeuring van Bestuur en Algemene Vergadering. Deze beslissen of
afgeweken kan worden van art.13 en 14. van het reglement. Zo niet mag er niet
met die karabijn geschoten worden.

4. Wedstrijdbepalingen
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4.1

Om recht te hebben op een inrichting van de wedstrijd zand-leemstreek moet men
ieder jaar met tenminste zes schutters aan de wedstrijden hebben deelgenomen.

4.2

De officiële ploegenwedstrijd vangt aan om 13.15 uur stipt .Er wordt geschoten op
vier schietstanden. Het uur en op welke stand men moet schieten wordt bepaald
bij het opstellen van de uurrooster.

4.3

De twee wedstrijden voor het juweel vangen aan om 09.00uur. Er wordt geschoten
op twee schiet standen. Voor deze wedstrijden wordt een uurregeling opgesteld,
dit zelfde geldt even zeer voor de wedstrijd beker groot Bilzen. Op deze wedstrijden
mag op de dag van de wedstrijd niet geoefend worden.

4.4

De individuele wedstrijden vangen aan om 09 .00uur volgens opgesteld uurrooster
met het schieten van 2 voorronden aan twee schietstanden. De kaveling vangt
aansluitend aan het einde van de voorronde. De loting bepaald de volgorde van
schieten.

4.5

Als de schietwedstrijd is aangevangen, dan dient er verder geschoten te worden. Dit geld zowel voor de ploegenwedstrijd als individueel. De schutter of schutsters
die met zijn schietbeurt zowel bij het voorschieten(telt ook voor de ploeg) of in de
ploeg gestart is en stopt met schieten en de schietstand verlaat vooraleer zijn
reeks van te schieten kogels beëindigd is, krijgt een sanctie. De sanctie geld voor
hem/haar en de ploeg. De sanctie is: Deze schut(s)ter(s) krijgt geen herkansing in
die wedstrijd en mag ook niet vervangen worden in de ploeg door een andere
schut(s)ters. Het totaal van de goed geschoten punten die de schutter geschoten
heeft wordt bij het puntentotaal van mede schutters van die ploeg geteld. Dat is het
eindtotaal van de ploeg.

4.6

De uitbater van de schietstand of zijn plaatsvervanger moet zorgen dat de
opvangplaat in de kogelvanger (stalenplaat of transparant kogelvrijglas) zuiver
gepoetst zijn:
- voor de aanvang van oefening vrijdag voor wedstrijd.
- voor de aanvang van de wedstrijd zaterdag.
- voor de aanvang van de schieting op zondag om 07:30 uur
- voor de aanvang schieting zondag om 13:15 uur.

4.7

Als er om welke reden ook de zichtbaarheid van de klep in de kogelvanger van
zodanige kwaliteit is dat er onmogelijk op geschoten kan worden. Dan heeft de
wedstrijdleider van dienst en de voorzitter ZLS, of diens plaatsvervanger,
beslissingsrecht. Zij bepalen op dat moment naar eer en geweten wat er moet
gebeuren. De genomen beslissing is bindend.

4.8

Indien er gilden om onvoorziene omstandigheden niet hebben kunnen schieten en
toch op tijd zijn ingeschreven, dan beslist de algemene vergadering op advies van
het bestuur welke maatregel er genomen worden.

4.9

Het is niet toegelaten om op de schietstand en daarbuiten een kogel met karabijn
uit losse hand te schieten. De overtreder wordt uitgesloten van verdere deelname
aan de wedstrijd en de geschoten punten geannuleerd.

4.10

Regelmatig zullen op de wedstrijden steekproefsgewijs wapens gecontroleerd
worden. Of ze nog voldoen aan de voorgeschreven normen.
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4.11

Het is verboden te schieten bij twee (of meer) verschillende gilden (gemengde
ploeg) op de officiële wedstrijden in het jaar.

4.12

Aan invaliden worden bepaalde faciliteiten toegestaan indien dit nodig blijkt te zijn
om normaal te kunnen schieten. De te nemen maatregelen worden door de jury in
overleg met betrokkenen genomen ter plaatse.

4.13

Lichamelijk contact tussen begeleider en schutter is bij het schieten altijd verboden.
Wel kan toegestaan worden door het dienstdoende bestuur- en jurylid om
veiligheidsoverwegingen, bij schutters met een lichamelijke en geestelijke handicap,
dat door de verantwoordelijke van de gilde waar de schut(s)ter bij aangesloten is
één hand tegen de kolf van de karabijn gehouden wordt.

4.14

Het wedstrijdformulier moet tenminste tien minuten voor het uur dat men moet
aanvangen met schieten binnen en betaald zijn. Bij niet naleving van de richtlijn kan
het bestuur de overtreder een boete opleggen van 12,50,-euro te betalen bij
inschrijving.

4.15

Als het wedstrijdformulier duidelijk ingevuld binnen is bij de jury mag er niet meer
verandert worden. Schutters die niet op de lijst voorkomen en toch komen schieten
sluiten aan bij de laatste ingeschreven ploeg mits betaling van die ploeg of na
schutter.
Als er een of meerdere schut(s)ter(s) die op het wedstrijdblad in de ploeg vermeld
staan niet aanwezig zijn op het moment dat men met de ploeg gaat schieten, is
de regel. Men moet als verantwoordelijke van de gilde dan de keuze maken en
aangeven welke schut(s)ter(s) uit een andere ploeg de plaats(en) gaat innemen.
Doet men dat niet wordt er vanuit gegaan dat de opgestelde schut(s)ter(s) in de
ploeg wel voor het wedstrijdeinde van de dag komt schieten. Men moet er van
bewust zijn als hij/zij niet komt schieten dat het een risico in houdt. De punten van
de schutters die in de onvolledige ploeg geschoten werd is dan het eindtotaal.
Nogmaals: Als men beslist op het moment dat een schutter voor zijn schietbeurt
niet aanwezig is en op een later tijdstip komt schieten dan moet hij/zij
daadwerkelijk komen schieten in het overblijvend wedstrijdgedeelte. Bij het niet
komen opdagen van desbetreffende schutter worden de punten van de onvolledige
ploeg opgeteld.

4.16

De inschrijving van een ploeg bedraagt 2,50,-euro. Voor de losse schutter betaald
men 0,25,-euro/schutter.

4.17 Een ploeg op een puntenwedstrijd bestaat uit zes schut(s)ters en schieten ieder
zeven kogels. Zes eerste kogels op een klep van 30 mm en de laatste 7de kogel
op een klep van 25 mm.(maximum 42 punten) Voor de wedstrijd juweel bestaat de
ploeg uit acht schut(s)ters en schieten ieder eveneens, zeven kogels. Zes eerste
kogels op een klep van 30 mm en de laatste 7de kogel op een klep van 25 mm.
(maximum 56 punten)
4.18

Een gilde is in orde om aan de wedstrijd deel te nemen, als ze de volledige inzet
ploeg betaald heeft en met tenminste 4 schutters geschoten heeft.

4.19

Iedere gilde is verplicht om voor een jurylid te zorgen dat tijdig aanwezig
is aan de jurytafel. Om de punten van de andere gilde gelijktijdig op te tekenen
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zolang dat de tijdsduur van uw eigen gilde aangegeven is op het opgestelde
uurrooster. Jury van stand 1 tekent de gilde van stand 2 op. Jury van stand 3 tekent
de gilde van stand 4 op. En voor beide omgekeerd.
Bij nalatigheid kan een boete van 12,50,-euro opgelegd worden.
De juryleden mogen niet gestoord worden. Het is verboden voor
onbevoegden in de jury-cabine te komen.
4.20

Voor het kavelen mag de ganse ploeg vervangen worden. Deze ploeg moet wel
behouden blijven voor de volgende kavelings- beurten.

4.21

Bij eventuele kavelingen met de ploeg wordt schutter/schutter geschoten als de
wedstrijd dat toelaat. Vanaf meer dan drie ploegen in kaveling, kan de
wedstrijdleiding beslissen om ploeg/ploeg te schieten en op meerdere
schietstanden.

4.22

Het voorschieten is bedoeld om de schutters die niet in de mogelijkheid zijn om
aan de wedstrijd deel te nemen in de namiddag een kans te geven om de punten te
schieten voor persoonlijk en de ploeg. Maar is niet een vrijblijvende gebeurtenis.
Men moet effectief aangeven op het vooruitschietblad om welk tijdstip men wenst te
schieten: Het voorschieten op een officiële kompetitiewedstrijd kan enkel op de dag
van de wedstrijd. Voorwaarde is als men wilt vooruitschieten, dat men zicht
zaterdag voor de wedstrijd van zondag registreert op het formulier daarvoor
opgemaakt. Op dit formulier geeft men aan op welk uur men wenst te schieten.(
tussen 7:30 en 8:00 uur of tussen 11:30 en 12:00 uur) en in welke ploeg men staat.
Het opgegeven uur is heilig, moet aangehouden worden. Als men zich
geregistreerd heeft voor vooruit te schieten moet men dat effectief ook doen op het
uur dat men aangegeven heeft. Er is dan op die zondag geen andere mogelijkheid
meer om op een ander tijdstip zijn punten te schieten. De voorschieters mogen de
dag van de wedstrijd niet oefenen.
* Als men vooruitgeschoten heeft in de voormiddag, is het verboden in de namiddag
tijdens de wedstrijd die begint om 13.15 uur en eindigt om +
19.30uur aanwezig te zijn op de schieting. Officiële kaveling is ook wedstrijd. Bij
overtreding worden de geschoten punten in de voormiddag geannuleerd.
Schutters/schutsters die voor geschoten hebben kunnen niet als reserve op het
wedstrijdformulier voorkomen.

4.23. Het oefenen is op de zondag van de wedstrijd toegelaten van 08.00 uur (indien de
schietstand vrij is) tot 11.00 uur.
Op de dag van de wedstrijd juweel en individueel z.l.streek mag er niet geoefend
worden. Men kan wel zijn punten voor de ploeg schieten altijd schieten zolang de
wedstrijd niet afgelopen is. Er is geen officieel uur van vooruitschieten.
4.24

Met de ploegenwedstrijd wordt altijd aangevangen op de uiterste optrekbare linker
klep en dan volgens de aangegeven richtlijnen.

4.25

Als de klep stuk geschoten is, dan wordt de klep vervangen door een ander klep
die dezelfde hoek en afmetingen heeft. Bij de keuring van de schietaccommodatie
moeten de reserve kleppen aanwezig zijn.

5. KEUREN SCHIETACCOMODATIE.
5.1
Het keuren van de kogelvangers zal extra plaatsvinden als de keuringscommissie
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5.2

dat nodig vindt, op de donderdag om 19:00 uur voor de feitelijke keuring van
vrijdag. Om de kogelvanger te kunnen keuren moeten de kogelvangers allemaal
beneden zijn. Na het keuren kunnen de kappen naar boven gedraaid worden. De
optrekkabel kogelvanger worden eveneens nagekeken op de degelijkheid.
Aangeraden is om een veiligheid in te bouwen.
Het keuren van de schietstanden gebeurt in principe de tweede vrijdag dus tien
dagen voor de wedstrijd.
Aanvang van keuren is 19h00. Bij de keuring hoort een verantwoordelijke te zijn
van de inrichtende gilde en de uitbater van de schietstand of zijn plaatsvervanger.
Waarop gekeurd wordt vindt u op het keuringsformulier (in bijlage 5)
Voor de gilde welke geen eigen stand hebben en de wedstrijd elders inrichten, die
moeten bij de keuring aanwezig zijn.

5.3

Bij het niet in orde zijn van de schietstanden heeft de inrichter twee dagen de tijd
om deze in orde te brengen, zo niet wordt de wedstrijd op die stand geannuleerd.
Het bestuur beslist wat met die wedstrijd gaat gebeuren en maakt de genomen
beslissing kenbaar aan de leden algemene vergadering.

5.4

De keurders maken verslag op van de bevindingen en laten dit mede ondertekenen
door de verantwoordelijke van de inrichtende gilde.

6. WEDSTRIJDEN ZAND - LEEMSTREEK.& schaal van Bilzen&Vlas beker
6.1
De wedstrijd voor het juweel bestaat uit 8 schut(s)ters die elk 7 kogels schieten,
waarvan de eerste 6 op een klep van 30mm en de 7de kogel op een klep met
doormeter van 25 mm.
6.2

De wedstrijd voor het juweel bestaat uit twee wedstrijden. Het maximum te behalen
puntentotaal is 112. Eerste wedstrijd wordt gehouden in het tweede weekend van
de maand juli. Tweede wedstrijd in het tweede weekend van augustus.
Uitzondering kan zijn als 15 augustus in het weekend valt dan kan met de tweede
wedstrijd gegaan worden naar het eerste weekend van augustus.

6.3

Winnaar van de wisselbeker juweel z.l.s.is de ploeg die over de twee
wedstrijden het hoogst aantal punten geschoten heeft met dezelfde ploeg–
nummering. Bij gelijke stand wordt er gekaveld tot de winnaar bekend is.

6.4

De gilde die driemaal beslag legt op de wisselbeker mag hem definitief behouden.

6.5

De schaal van de stad Bilzen aangebracht door de sportdienst kan enkel
gewonnen worden door een schuttersgilden van groot Bilzen. Vanaf 2013 wordt er
een wisselbeker De federatie Vlas voorziet een Vlas beker die door iedere
aangesloten gilden van zand –leemstreek kan gewonnen worden. Een ploeg
bestaat uit 6 schutters die schieten 7 kogels/schutter op een klep van 30mm.

7.
Wedstrijden individueel
ste
7.1
1 wedstrijd: Koningin - Jongeren Meisjes – Kampioen – Senioren dames
2de wedstrijd: Koning - Jongeren Jongens – Kampioene – Senioren heren
7.2

De inschrijvingen individuele wedstrijd is volgens opgestelde uurrooster vanaf 9:00
uur tot 15:00 uur.
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7.3

De voorronden van de individuele wedstrijden tussen 9:00 en 15:00 uur gaan door
op 2 schietstanden:

7.4

Het inschieten vangt aan met maximaal 5 kogels in de 1 ste ronden.
Als men de 5 kleppen omgeschoten heeft schiet men nogmaals maximaal 3 kogels
in de 2de ronden.
De schut(s)ters met de 8 kleppen omgeschoten gaan verder naar de
kavelingsronden.

7.5

Aansluitend aan de voorronde wordt er aangevangen met de schutters, (volgorde is
bepaald via lottrekking ) nog in kompetitie aan de tweede kavelingsronden
eveneens op twee schietstand.

7.6

De schut(s)ters niet aanwezig zijn als de eerste kavelingsronde af is, worden
uitgesloten van verdere deelnamen.

7.7

Als de wedstrijd 30 minuten voor zonsondergang niet gedaan is dan wordt de
aangevangen reeks afgewerkt en wordt er verder geschoten de eerst daarop
volgende zondag om 09.00 uur.

7.8

De individuele wedstrijden vangen in de voorronden aan met maximaal 5 kogels op
een klep van 25 mm. Vanaf de 2de ronden wordt er geschoten op een klep van
20mm, maximaal 3 kogels. Als men mis geschoten heeft dient men onmiddellijk te
stoppen met schieten. De wedstrijdleider deelt bij aanvang van iedere schietronde
aan de nog in wedstrijd zijnde schut(s)ters mee op welke diameter van klep 16mm –
12 mm – 10mm – 8mm en het aantal kogels er moet geschoten worden
De wedstrijd is een uitsluitingskamp tot de winnaar gekend is. Ze dragen de
gewonnen titel voor één jaar.

7.9

Van iedere gilde mag aan de wedstrijd van koning en koningin één schutter (koning)
en één schutster (koningin) deelnemen
De koning en koningin van het jaar daarvoor mag eveneens zijn titel verdedigen.

7.10

De keizer(in) is na drie opeenvolgende jaren de titel van koning(in) behaald te
hebben. Zal naar oude schutters traditie niet mogen onttroond worden. Hij of zij
mag terug deelnemen als een ander de titel keizer(in) gewonnen heeft.

7.11

De wedstrijd voor kampioen en kampioene staat open voor schutters en schutsters
vanaf de leeftijd van 16 jaar.

7.12

De wedstrijd van senioren heren en senioren dames daaraan mogen de schutters
en schutsters aan deelnemen als ze in het jaar van de wedstrijd 56 jaar zijn of nog
moeten worden in dat jaar. (zie tabel in bijlage)

.
7.13

7.14

De wedstrijd van jongeren is voor de jongens en meisjes die de leeftijd van 16 jaar
bereikt hebben en in dat jaar 21 jaar zijn of nog moeten worden. (zie lijst tabel in
bijlage)
Als men aan de individuele wedstrijd deelneemt is men nog in kompetitie als men
alle kleppen heeft omgeschoten. De winnaar van de individuele wedstrijd is de

Reglement zand & leemstreek
Pagina 9

schutter of schutster met het meeste omgeschoten punten. Als schut(s)ter(s)
hetzelfde puntentotaal misgeschoten klep heeft, men nog aanspraak kan maken
op een prijs dan worden deze schutters weer toegelaten aan de wedstrijd in de
volgende ronde
7.15

Op het einde van het schietseizoen is er nog een wedstrijd voor de kas zand &
leemstreek
als afsluiter en waarop de individuele wedstrijden van 0,1,2&3 missers aanvangen
om 13:00 uur op een klep van 16 mm 3 kogels/schutter. Voor een vlot verloop wordt
er een uurregeling vooraf aan de wedstrijd opgesteld per schuttersgilde. De
uurregeling en volgorde dient gerespecteerd te worden. Schutters die zich na de
tijd aanmelden kunnen we niet meer toelaten. De aanvang van het koningschieten
op houten vogel begint om 13:00. Inschrijven is tot 12:50 uur.

7.16 De houten vogel mag niet opgezet worden op een draadstang waar de vogel
geklemd is tussen 2 schroeven.
Het koning(in)schieten is maar geldig dat iedere deelnemer eenmaal de kans
gekregen heeft om op de houten vogel geschoten te hebben. Als dat niet gebeurt is
in de eerste ronden wordt de wedstrijd geannuleerd. Als de vogel niet meer intact is
moet er een reserve vogel opgezet en de wedstrijd opnieuw opgestart worden vanaf
de eerste schutter.
De koning(in) van zand en leemstreek is de schutter die het laatste stuk hout van de
stang afgeschoten heeft. Als door de wind de vogel is afgevallen wordt de
schut(s)ter die het laatste geschoten heeft op de houten vogel koning(in) van zand
en leemstreek.
.
8 Algemeen:
8.1
Er mogen zich geen vuurwapens bevinden in lokalen die niet voor wapenruimtes
ingericht zijn. (een kantine is geen wapenruimte)
8.2

De prijzen zullen verdeeld worden volgens de inschrijvingen per reeks.

8.2

Eventuele prijzen geschonken door de gemeente of andere instanties, zijn voor de
winnaar.

8.3

Aan het eindklassement met de ploegen is een prijs verbonden.

8.5

De schut(s)ters met 0,1, 2, en 3 missers, ontvangen van het gewest een trofee ( of
alternatief bv handdoek met logo) uitgereikt op de kampioenen hulde. Dit geldt ook
voor de eerste A, B en C ploeg van ieder reeks.

8.6

Punten die niet opgesomd zijn in het algemeen- en huishoudelijk reglement
schietstand en zich toch opdringen voor een te nemen beslissing. Daar beslist de
algemene vergadering over.

8.7

Wijzigen van de reglementen moeten in de algemene vergadering goedgekeurd
worden.
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Bijlage 1
Bij de kalenderopstelling wordt de volgorde van keuze datum bepaald door de
rangschikking van het vorig jaar.
De eerste die mag kiezen is de gilde die in het jaar een provinciale wedstrijd inricht.
(artikel 1 pagina 2 van het reglement)
Dan de wedstrijden van het juweel: staan in principe vast op de 2 de zondag van juli en
de 1ste zondag van augustus.
Vervolgens kiest de eerste A reeks het jaar daarop eerste van de B reeks het jaar daarop
eerste van de C reeks enz….
1ste van de Areeks ------> 1ste B reeks ------->
1ste C reeks
2 de A reeks
2 de B reeks
2 de C reeks
3 de A reeks
4 de A reeks
5 de A reeks
6 de A reeks
In het jaar 2014 kiest eerste de A reeks – 2015 de B reeks – 2016 C reeks - enz
Bijlage 2
Individuele wedstrijd gekoppeld aan leeftijd
Jaar
Jongeren +16 -21 jaar
Kampioen(e)
wedstrijd
Geboortejaar in & t/m
vanaf 16 jaar

Senior(e)
geboortejaar in

2014
2015
2016
2017
2018
2019

1958 & vroeger
1959
“
1960
“
1961
“
1962
“
1963
“

1993
1994
1995
1996
1997
1998

-

1998 (16jaar)
1999
2000
2001
2002
2003

1998 & vroeger
1999
“
2000
“
2001
“
2002
“
2003
“

Volgorde Wedstrijden juweel zand-leemstreek:
jaar:
Gilden:
Gilden:
2003: St.Amandus Spouwen
St.Gertrudis Beverst
2004: St.Joris Waltwilder
St.Joris Munsterbilzen
2005: St.Rochus Zutendaal
St.Lutgardis Martenslinde
2006: O.L.V.Pr. Eigenbilzen
St.Rochus Gellik
2007: St.Martinus Munsterbilzen
St. Blasius Rijkhoven
2008: St.Niklaas Eigenbilzen
St. Dominicus Termien
2009: St. Jozef Spurk ©
St.Kristoffel Munsterbilzen
2010: O.L.V.Zutendaal
St. Jozef ST Spurk
2011: St.Ambrosius Heesveld
St.Dominicus Termien
2012: St.Martinus Munsterbilzen
St.Amandus Spouwen
2013: St.Rochus Gellik
St.Gertrudis Beverst
2014: St.Joris Waltwilder
St.Jozef ST Spurk
2015: St.Lutgardus Martenslinde
St.Jozef Spurk©
2016: St.Blasius Rijkhoven
O.L.V.Zutendaal
2017: St.Rochus Zutendaal
St.Niklaas Eigenbilzen
2018: St.Kristoffel Munsterbilzen
St.Ambrosius Heesveld
2019: O.L.V.Pr.Eigenbilzen
St.Joris Munsterbilzen
2020 St.Barbara Winterslag
Eendracht Gelieren
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Bijlage 3
Schuttersverstandhouding zand-leemstreek
Keuringsformulier schietaccommodatie
1. Bezit de schietaccommodatie over 4 of 5 schietstanden
2. De lengte van de pyloon is ………………. meter
3. Zijn de spankabels van de schietstanden afzonderlijk in orde en vastgemaakt
met tenminste zes spankabels verdeeld in drie kabels aan het uiteinde en
drie kabels in het midden van de pyloon
Ja
4. Zijn de kleppen in de kogelvangerskast geplaatst volgens de aangegeven maat Ja
5. Is de vaste vloer van minimaal 2X2meter waarin de steun/aanlegpaal van minstens
12 cm en maximum 25cm doorsnede in het midden geplaats is stevig en proper ja
6. Is de afstand gemeten vanaf de vaste vloer tot het middelpunt van de 3
Verschuifbare aanlegpinnen die geplaatst zijn in de aanlegpaal op
1,75 m - 2,05 m – 2,35m
ja
7. Bedraagt de lengte van de aanlegpinnen als ze uitgeschoven zijn minimaal
Links of rechts 15 cm en zijn ze overtrokken met een zacht materiaal
ja
8. Zijn de aanlegpinnen goed verschuifbaar
ja
9. Zijn de optrekkabels voor de kleppen in zijn originele stand te brengen in orde ja
10. Is de afstand tussen de aanlegpaal en pyloon 6 meter
ja
Zo neen: stand: 1………, 2………., 3………… 4…………… 5……….. bedraagt
11.

12.
13.
14.
15.

neen
neen
neen

neen
neen
neen
neen
neen

Is er een beschermde vaste afsluiting voor en tussen de onderlinge schietstanden van minimaal
1,70 m en maximaal 2,20m hoog gemeten van de begane grond aangebracht
De vaste afsluiting moet staan op minimaal zowel voor als zijdelings op 1 meter
aanlegpaal
ja
neen
Is de klep voldoende zichtbaar en is de ligging juist tussen 105° à 108°
ja
neen
Is de nummering van de schietstanden zichtbaar aangebracht
ja
neen
Het huishoudelijk reglement veiligheid schietstand moet zichtbaar opgehangen
worden aan de ingang schietstand
Is de optrekkabel van de kogelvanger nog in orde
ja
neen
Opmerkingen:……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Datum keuring

Eventuele herkeuring
handtekening

Keurders

uitbater schietstand
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Bijlage : Wat mag en niet mag aan de karabijn .22

Van uitgaande karabijn model Anschutz 2013 Super Match “speciaal” cal..22lr Visierung 7020.
Verboden onderdelen aan de karabijn zijn:
Schouderhaak ,steun bezijden kolf , steun onderzijde kolf, bevestigingspunt, riem,gewichten aan
de loop, isolatieband rond de loop, streepjes in de vizier ring , lens en filter in de diopter , losse
korntunnel geplaatst in de diopter en aan het vizier , balkje met open korrel.
Is toegelaten aan de karabijn:
Vaste open diopter, verstelbare vizier ring met balkje, balkje met gesloten korrel, korte loop
verlengd met over schuifbaren holle buis tot de normale afmeting loop. De over schuifbare holle
buis is bestemd om het vizier op te plaatsen. Deze punten zijn door de algemene vergadering
provinciaal van d.d. 04 januari 1997 goedgekeurd.
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