Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Bond van Wipschutters

Op de 7e maart 1996 zijn bij notariële akte de thans geldende statuten van de Nederlandse
Bond van Wipschutters vastgelegd. In deze statuten is onder artikel 20 bepaald dat de
Algemene Vergadering de taken en bevoegdheden zowel van de Bond als van haar afdelingen
nader kan regelen in afzonderlijke reglementen.

In het Huishoudelijk Reglement worden de navolgende zaken aanvullend geregeld:

1.
2.
3.
4.

Districtsverdeling
Bestuur
Bondskaarten
Wedstrijdreglementen
• Beschrijfschieting en bepalingen omtrent bogen en pijlen
• Bondsschieting
• Nederlands Kampioenschap
• Koningen en Keizers van de N.B.v.W.
• Aanwijzing deelnemers landenploeg en persoonlijk Europees Kampioenschap

28-02-2015

Pagina:
2
3
4
5
6
7,8,9
10,11
12,13

1

Districtsverdeling

De navolgende districten zijn toegelaten als lid van de Nederlandse Bond van Wipschutters:

1. De Zeeuws-Vlaamse Bond van Wipschutters
2. De Nederlandse Bond van Wipschutters, afdeling Zuid-Beveland
De districten betalen aan de Bond een jaarlijkse contributie van €. 685,00 en een jaarlijkse
bijdrage van € 115,00 voor inschrijving Europees Kampioenschap van 12 personen in de
ploeg (ad. € 5,00) en 24 deelnemers die alleen aan het persoonlijk kampioenschap deelnemen
(ad. € 2,50).

28-02-2015

2

Bestuur

In aanvulling op de op de 7e maart 1996 bij notariële akte vastgestelde statuten van de
Nederlandse Bond van Wipschutters worden de navolgende punten aanvullend geregeld:

1. Het aantal leden van het bestuur van de Nederlandse Bond van Wipschutters wordt
vastgesteld op zeven.
2. De samenstelling van het bestuur dient zo veel mogelijk evenredig over beide districten
verdeeld te zijn. Ieder district levert minimaal drie bestuursleden.
3. De functies voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester worden, indien
mogelijk, gelijkelijk over de districten verdeeld.
4. Personen die de zeventigjarige leeftijd hebben bereikt zijn niet benoembaar tot lid van het
bondsbestuur. Indien zij bij het bereiken van deze leeftijd reeds lid van het bondsbestuur
zijn, kunnen zij hun lopende bestuursperiode voltooien. Hierna moeten zij hun functie
neerleggen en zullen zij niet opnieuw benoembaar zijn.
5. De leden van het bestuur van de Nederlandse Bond van Wipschutters zijn verplicht op
eigen kosten de uniforme bondskleding aan te schaffen.
6. Ook de afvaardiging van vijf leden namens de Nederlandse Bond van Wipschutters in het
Europees Comité dient zo veel mogelijk evenredig over de beide districten verdeeld te
zijn. Ieder district levert maximaal drie afgevaardigden. Om afgevaardigd te kunnen
worden is lidmaatschap van het bestuur van de Nederlandse Bond van Wipschutters of
van het bestuur van de Zeeuws-Vlaamse Bond van Wipschutters of van het bestuur van de
Nederlandse Bond van Wipschutters, afdeling Zuid-Beveland, vereist.
7. Na beëindiging van het bestuurslidmaatschap van de Nederlandse Bond van Wipschutters
kunnen uittredende bestuursleden door het bestuur aan de Algemene Vergadering worden
voorgedragen voor opname in het Erecomité.
Deze voordracht is alleen mogelijk voor uittredende bestuursleden, die minimaal 10 jaar
deel van het bestuur hebben uitgemaakt en naar tevredenheid hun functie hebben vervuld.
Leden van het erecomité hebben geen stemrecht en geen recht op deelname aan de reguliere
bestuursvergaderingen. Zij kunnen wel uitgenodigd worden voor regionale, nationale en
internationale vriendschappelijke ontmoetingen.
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Bondskaarten
Bondskaarten ad. €. 5,00 voor seniorleden en €. 2,50 voor jeugdleden vanaf minimaal
8-jarige leeftijd kunnen aangevraagd worden door verenigingen, aangesloten bij de
Zeeuws-Vlaamse Bond van Wipschutters of de Nederlandse Bond van Wipschutters,
afdeling Zuid-Beveland, voor:
1. Schutters met de Nederlandse nationaliteit en lid van een vereniging, aangesloten bij de
Zeeuws-Vlaamse Bond van Wipschutters of de Nederlandse Bond van Wipschutters,
afdeling Zuid-Beveland
2. Schutters met een vreemde nationaliteit, woonachtig in Nederland en lid van een
vereniging, aangesloten bij de Zeeuws-Vlaamse Bond van Wipschutters of de
Nederlandse Bond van Wipschutters, afdeling Zuid-Beveland.
3. Schutters met een vreemde nationaliteit, woonachtig in het buitenland en lid van een
vereniging, aangesloten bij de Zeeuws-Vlaamse Bond van Wipschutters of de
Nederlandse Bond van Wipschutters, afdeling Zuid-Beveland.
Bezit van een bondskaart is verplicht voor deelname aan de navolgende door de
districten en de Nederlandse Bond te organiseren wedstrijden:
• Selectiewedstrijden viertallen
• Nederlands Kampioenschap viertallen en persoonlijk
• Koningen- en Keizersschietingen van de districten en van de Nederlandse Bond
• Europees Kampioenschap landenteams en persoonlijk
Ten aanzien van de bondskaarthouders met een vreemde nationaliteit zijn de
navolgende beperkingen van toepassing:
• Deelname aan de selectiewedstrijden is slechts toegestaan indien in het viertal
minimaal één deelnemer de Nederlandse nationaliteit bezit.
• Deelname aan de Koningen- en Keizersschieting van de Nederlandse Bond en aan het
persoonlijk kampioenschap van de Nederlandse Bond is niet toegestaan.
• Indien woonachtig in Nederland en tevens houder van een buitenlandse bondskaart
kan onder de Nederlandse bondskaart niet deelgenomen worden aan de Europese
Kampioenschappen.
• Indien woonachtig in het buitenland en géén lid van een buitenlandse vereniging en
minimaal vijf jaar aaneengesloten lid van een bij de Zeeuws-Vlaamse Bond van
Wipschutters of de Nederlandse Bond van Wipschutters, afdeling Zuid-Beveland
aangesloten vereniging, kan onder de Nederlandse bondskaart deelgenomen worden
aan het persoonlijk Europees Kampioenschap. Dit met een maximum van vijf
schutters per jaar. Deelname in de Nederlandse landenploeg is niet toegestaan.
Ten aanzien van schutters, die een bondskaart hebben in verschillende landen zijn
de navolgende beperkingen van toepassing:
• Deelname aan nationale kampioenschappen is enkel toegestaan in het land waarvan
hij/zij de nationaliteit bezit.
• Indien men niet de nationaliteit van één van de landen heeft, of in het geval van een
dubbele nationaliteit van de landen waarvan men een bondskaart heeft, kan eenmalig
gekozen worden in welk land aan het nationaal kampioenschap wordt deelgenomen.
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Reglement Beschrijfschietingen en bepalingen omtrent bogen en pijlen
Reglement beschrijfschietingen:
Ieder district hanteert een eigen reglement beschrijfschietingen.
Bij Bondsschietingen en Beschrijfschietingen tijdens en na door de Nederlandse Bond van
Wipschutters georganiseerde wedstrijden is het wedstrijdreglement van toepassing van het
district waar deze schietingen gehouden worden. De in de bepalingen omtrent bogen en pijlen
genoemde afwijkende trekkracht bij de Nederlandse Bond van Wipschutters, afdeling ZuidBeveland, is dan niet van toepassing.
Bepalingen omtrent bogen en pijlen:
1. Maximale trekkracht van de boog
• Nederlandse Bond van Wipschutters
• Zeeuws-Vlaamse Bond van Wipschutters
• Nederlandse Bond van Wipschutters, afdeling Zuid-Beveland

: 70 Lbs (31,75 kg.)
: 70 Lbs (31,75 kg.)
: 55 Lbs (24,95 kg.)

2. Gebruik van een steunstok
• Maximale trekkracht van de boog 45 Lbs (20,4 kg.)
• De stok moet vrij staan op de grond en de boog moet los hangen aan een lus van
ongeveer 10 cm. lengte, zodanig dat de steunstok en de boog niet samen vastgehouden
kunnen worden
• Schutters die nog geen 65 jaar oud zijn en met een steunstok schieten, dienen in het
bezit te zijn van een doktersverklaring. In het district Nederlandse Bond van
Wipschutters, afdeling Zuid-Beveland, is altijd een doktersverklaring vereist
3. Gebruik van een automatische polslosser
Schutters die schieten met een automatische polslosser dienen in het bezit te zijn van een
verklaring van een medisch specialist omtrent de noodzaak hiervan, dit ongeacht de
leeftijd van de betreffende schutter
4. Stabilisator
Eén stabilisator op de boog is toegestaan tot maximaal 20,32 cm.(8 inch) lengte en
4,06 cm. (1,6 inch) diameter.
Stabilisators in deltavorm zijn niet toegestaan.
5. Pijlen
• Maximaal gewicht van de pijl is 100 gram
• Metalen vullingen in de pijl zijn verboden
• De hoorn moet volledig glad zijn, diameter minimaal 22 mm. en maximaal 28 mm.
Jeugdschutters tot 12 jaar mogen schieten met een pijl, diameter minimaal 18 mm.
Bij opgeschroefde pastilles moet de schroef volledig verzonken zijn.
6. Vizieren en “kissers” op de pees zijn verboden
7. Optrekken van de boog dient alleen te geschieden in verticale richting
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Bondsschieting

1. Jaarlijks wordt een bondsschieting op twee wippen gehouden. Wedstrijddatum- en plaats
worden bepaald door het Bondsbestuur. In even jaren wordt de bondsschieting gehouden
bij een vereniging aangesloten bij de Zeeuws-Vlaamse bond van Wipschutters. In oneven
jaren bij een vereniging aangesloten bij de Nederlandse bond van Wipschutters, afdeling
Zuid-Beveland.
2. De bondsschietingen zijn toegelaten voor alle schutters, doch de gratis prijsvogels
geschonken door de Nederlandse Bond van Wipschutters, zijn voorbehouden aan die
schutters die in het bezit zijn van een geldige bondskaart van de N.B.v.W.
3. Per wip worden tien bondsprijzen beschikbaar gesteld. Jaarlijks bepaalt het Bondsbestuur
de aard en de waarde van deze prijzen.
4. Indien een bondsvogel wordt afgeschoten, ontvangt de schutter op het tonen van zijn
geldige bondskaart de bondsprijs. Indien een bondsvogel wordt afgeschoten door een
schutter die geen geldige bondskaart kan overleggen, wordt deze vogel onmiddellijk
terug geplaatst. De organiserende vereniging kan aan deze schutter de prijs van een
kleine vogel uitbetalen en één vogel minder invullen.
5. Bij de aanvang van de bondsschieting zijn vier bondsvogels op de wip geplaatst. Twee op
de bovenste lat en twee op de onderste lat. Op de bovenste lat met twee pinnen tussen de
bondsvogels en drie pinnen ingeval van een moervogel. Op de onderste lat met vier pinnen
tussen de bondsvogels en vijf pinnen ingeval van een moervogel. Zodra er op een wip twee
bondsvogels zijn afgeschoten, worden er twee ingevuld op de leeggeschoten pinnen.
Bij het begin van de laatste ronde worden de nog niet geplaatste bondsvogels ingevuld,
eerst op de lege pinnen van de bondsvogels, daarna de overige op de onderste lat.
De niet afgeschoten bondsvogels worden niet verloot.
6. Het Reglement beschrijfschieting van het district waar de bondsschieting wordt gehouden
is van toepassing.
7. De schieting duurt 4 uur.
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Nederlands Kampioenschap
1. Jaarlijks op de tweede zaterdag van juli wordt door de Nederlandse Bond van
Wipschutters voor senioren en junioren een Nederlands Kampioenschap georganiseerd.
Bij de senioren wordt dit kampioenschap georganiseerd voor individuele deelnemers en
voor viertallen.
Het Nederlands Kampioenschap voor de jeugd is voorbehouden aan jeugdleden. Men is
jeugdlid tot en met het jaar waarin de leeftijd van 18 jaar bereikt wordt. Bij de jeugd
wordt het kampioenschap georganiseerd voor individuele deelnemers, viertallen en de
districtsploegen.
2. Deelname is alleen mogelijk voor schutters die lid zijn van een bij de Zeeuws-Vlaamse
Bond van Wipschutters of Nederlandse Bond van Wipschutters, afdeling Zuid-Beveland
aangesloten vereniging en in het bezit van een geldige bondskaart.
3. Het Nederlands Kampioenschap wordt georganiseerd op een plaats waar minimaal drie
wippen staan. In even jaren in Zuid-Beveland en in oneven jaren in Zeeuws-Vlaanderen.
In het programma is een publieke schieting op minimaal één wip opgenomen.
Aanvang van de kampioenschappen is om 13.00 uur. Aanvang van de publieke schieting
indien mogelijk om 14.30 uur.
4. De deelnemers plaatsen zich via selectiewedstrijden in de twee districten. De districten
bepalen zelf de wedstrijdvoorwaarden voor deze selectiewedstrijden.
Bij de senioren plaatsen zich voor het Nederlands Kampioenschap viertallen het kampioensviertal en de nummers twee en drie van de beide districten. Voor het individueel kampioenschap plaatsen zich de persoonlijk kampioen en de nummers twee en drie van de beide
districten. De Nederlands Kampioen persoonlijk van het voorafgaande jaar mag zijn titel
verdedigen.
Bij de jeugd plaatsen zich voor het Nederlands Kampioenschap uit beide districten één
viertal, bestaande uit de persoonlijk kampioen en de nummers twee, drie en vier.
Voor het individueel kampioenschap plaatsen zich de persoonlijke kampioenen van de
beide districten.
Voor het kampioenschap districtsploegen wordt door de beide districten een ploeg
samengesteld van maximaal 20 jeugdschutters.
5. De jeugdschutters schieten gedurende de gehele dag van het kampioenschap op wip III.
De senioren schieten volgens navolgend programma op wip I en II twee series van tien
schoten op een volle wip, gevuld met interlandvogels. Op wip I wordt een publieke
schieting gehouden, georganiseerd door de plaatselijke vereniging.
Programma:
Wip I, Individueel senioren, eerste ronde van 10 schoten:
1e : Als eerste schiet de Nederlands Kampioen van het afgelopen jaar
2e : De nummer drie van het organiserend district
3e : De nummer drie van het andere district
4e : De nummer twee van het organiserend district
5e : De nummer twee van het andere district
6e : De persoonlijk kampioen van het organiserend district
7e : De persoonlijk kampioen van het andere district
Daarna start op deze wip de publieke schieting.
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Wip II, viertallen senioren, eerste ronde van 10 schoten
1e : Het derde viertal van het organiserend district
2e : Het derde viertal van het andere district
3e : Het tweede viertal van het organiserend district
4e : Het tweede viertal van het andere district
5e : Het kampioensviertal van het organiserend district
6e : Het kampioensviertal van het andere district
Daarna schieten de individuelen in dezelfde volgorde als boven hun tweede ronde van 10
schoten. Vervolgens schieten ook de viertallen in dezelfde volgorde als boven hun tweede
ronde van 10 schoten.
Wip III, Jeugd, twee ronden van 10 schoten
1e : De jeugdploeg van maximaal 20 schutters van het organiserend district
2e : De jeugdploeg van maximaal 20 schutters van het andere district
3e : Het viertal van het organiserend district
4e : Het viertal van het andere district
5e : De persoonlijk jeugdkampioen van het organiserend district
6e : De persoonlijk jeugdkampioen van het andere district
De tweede ronde gaat in dezelfde volgorde als de eerste ronde.
• De viertallen mogen vooraf één schutter vervangen. Deze dient wel lid te zijn van een
vereniging van hetzelfde district. Een vervanging moet vooraf, onder opgave van
geldige reden, doorgegeven zijn aan de secretaris van de N.B.v.W. Indien een geheel
viertal geen gebruik maakt van zijn recht om aan het kampioenschap deel te nemen,
gaat dit recht over op het viertal wat op de vierde plaats is geëindigd. Indien ook dit
viertal geen gebruik maakt van zijn recht op deelname gaat dit recht over naar het
viertal wat op de vijfde plaats is geëindigd en zo verder.
•

Indien een schutter geen gebruik maakt van zijn recht op deelname aan het individueel
kampioenschap gaat dit recht over op de schutter die op de vierde plaats is geëindigd.
Indien ook deze schutter geen gebruik maakt van zij recht op deelname gaat dit recht
over op de schutter die op de vijfde plaats is geëindigd en zo verder.

•

Indien bij de districtsjeugdploeg het maximaal aantal deelnemers van 20 niet aanwezig
is, mag met een minder aantal schutters toch deelgenomen worden. Iedere deelnemer
mag echter slechts 10 schoten per ronde doen.

•

Indien bij de senioren de persoonlijk Nederlands Kampioen van het voorgaande jaar zich
bij de eerste drie van zijn district heeft geplaatst, bestaat de finale om het individueel
Nederlands Kampioenschap uit zes deelnemers.

•

De secretaris van de N.B.v.W. stelt in overleg met de overige bestuursleden een compleet
programma op. Hiervan kan in voorkomende gevallen worden afgeweken (b.v. bij
deelname van een schutter in verschillende onderdelen). In dit programma staan alle
namen met de aanvangstijden van elk onderdeel vermeld. De schutters dienen zich
hieraan te houden.

6. De vogels op de wip moeten interlandblokken zijn en op de hoge vogels moeten panaches
worden geplaatst. De vogels worden door het organiserend district aangeschaft, moeten
gelijk van vorm en afmetingen zijn en worden niet aan de deelnemers meegegeven.
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8. De deelnemers aan het Nederlands Kampioenschap dienen tijdig onder de wip te staan.
Indien een schutter niet op tijd aanwezig is, is zijn schietbeurt voorbij en mag zijn schot of
schoten niet worden ingehaald. Het is gewenst om met minimaal één reservepijl onder de wip
te verschijnen, Bij gelijktijdige deelname aan de publieke schieting kan daar eventueel een
schot worden ingehaald.
8. Er wordt geschoten op punten. De verdeling hiervan is als volgt:
Hoge
: 4 punten
Zijden
: 3 punten
Kallen
: 2 punten
Kleine vogels
: 1 punt
Alle vogels in één schot zijn geldig. De punten tellen echter alleen indien de pin, waarop de
afgeschoten vogel stond, volledig gezuiverd is.
9. De schutter of de ploeg die de meeste punten schiet wint en is Nederlands Kampioen en
ontvangt een aandenken, beschikbaar gesteld door de N.B.v.W.
Bij gelijk aantal punten wordt er gekampt, echter alleen om de eerste twee plaatsen.
Het kampen geschiedt zowel bij het persoonlijk kampioenschap als bij het kampioenschap van
de viertallen en de districtsjeugdploegen door drie ronden te schieten op een gevulde wip.
De volgorde wordt door het Bondsbestuur door middel van loting bepaald. De meeste punten
tellen en mocht de uitslag weer gelijk zijn, wordt de wip weer geheel gevuld en wordt telkens
over één ronde verder gekampt tot de beslissing valt.
Bij gelijk aantal punten voor de overige plaatsen wint het viertal of de schutter die de punten
het eerst heeft behaald. Bepalend is hierbij het aantal ronden, alsmede de plaats van de schutter
in het viertal. Indien het laatste punt in dezelfde schietbeurt is behaald, wordt gekeken wie het
voorlaatste punt het eerst heeft behaald en zo verder. Indien alle punten in dezelfde schietbeurt
zijn behaald wordt op dezelfde wijze gekampt als om de eerste twee plaatsen.
10. De organisatie is in handen van de Nederlandse Bond van Wipschutters en tijdens de
wedstrijden zal er altijd een bestuurslid onder de wip aanwezig zijn voor controle en het
bijhouden van de stand. De secretaris van de N.B.v.W. zorgt voor de wedstrijdformulieren.
11. Eventuele pijlenrapers bij open wippen worden aangesteld door de plaatselijke vereniging of
het betreffende district. De deelnemers bij de senioren betalen hiervoor €.0,50 aan de
penningmeester van de Nederlandse Bond, die ook de betaling aan de pijlenrapers regelt.
Bij de jeugd worden geen pijlenrapers geregeld.
12. De publieke schieting wordt geheel door de plaatselijke vereniging verzorgd. De baten van
deze schieting zijn voor de organiserende vereniging.
De algehele leiding en verantwoording van het kampioenschap liggen bij de N.B.v.W.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de
Nederlandse Bond van Wipschutters.
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Koningen en Keizers van de N.B.v.W.
1. Jaarlijks op de laatste zaterdag van juni organiseert de Nederlandse Bond van Wipschutters
een Koningen- en Keizersschieting. De schieting wordt gehouden bij de vereniging
waarvan de titelverdediger lid is. Aanvang één uur voor de beschrijfschieting.
De inleg bedraagt €. 1,50.
2. De winnaar krijgt de titel Koning van de Nederlandse Bond. De schutter die driemaal
achter elkaar de wedstrijd wint krijgt de titel van Keizer van de Nederlandse Bond.
3. Aan de wedstrijd mag worden deelgenomen door:
• De koningen van het lopend jaar van de bij de Zeeuws-Vlaamse Bond van Wipschutters
en de Nederlandse Bond van Wipschutters, afdeling Zuid-Beveland aangesloten
verenigingen. Zij dienen in het bezit te zijn van een geldige bondskaart die verstrekt is
door de vereniging waarvoor zij als koning uitkomen.
• De keizers van de bij de Zeeuws-Vlaamse Bond en de Nederlandse Bond van Wipschutters,
afdeling Zuid-Beveland aangesloten verenigingen.
• De koningen van de Zeeuws-Vlaamse Bond en de Nederlandse Bond van Wipschutters,
afdeling Zuid-Beveland.
• De keizers van de Nederlandse Bond van Wipschutters, van de Zeeuws-Vlaamse Bond van
Wipschutters en van de Nederlandse Bond van Wipschutters, afdeling Zuid-Beveland.
• De schutters die de persoonlijke Europese titel behaald hebben.
• De titelverdediger.
4. Aan de wedstrijd deelnemende schutters moeten lid zijn van een bij de Zeeuws-Vlaamse
Bond of de Nederlandse Bond van Wipschutters, afdeling Zuid-Beveland aangesloten
vereniging. Zij dienen in het bezit te zijn van een geldige bondskaart en de Nederlandse
nationaliteit te bezitten.
5. Inschrijving voor de wedstrijd geschiedt bij de secretaris van de N.B.v.W. of zijn vervanger.
De titelverdediger schiet eerst. De verdere volgorde van deelname wordt door loting bepaald.
Indien de wedstrijd reeds is aangevangen en er willen nog deelnemers inschrijven, kunnen zij
als laatste mee schieten in de lopende ronde. Zij mogen echter géén ronde inhalen.
Na afloop van de derde ronde worden er geen nieuwe deelnemers meer ingeschreven.
6. Er wordt geschoten naar een alleenstaande blokvogel, voorzien van een panache met de
Nederlandse driekleur. Indien mogelijk wordt er op een spriet geschoten. Indien geen spriet
aanwezig wordt de vogel geplaatst op de pin waarop bij de beschrijfschieting de hoge wordt
geplaatst. De schutter die de blokvogel afschiet mag deze behouden. Er wordt telkens een
nieuwe blokvogel geplaatst.
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7. De voorzitter van de N.B.v.W. of zijn vervanger opent het kampioenschap en leest voor
aanvang van het kampioenschap de namen van de deelnemers en de volgorde af.
Er wordt geschoten over drie ronden. De schutter die de vogel de meeste keren afschiet is
winnaar. Indien de vogel niet wordt afgeschoten in de normale drie ronden wordt de wedstrijd
telkens met een ronde verlengd, net zo lang tot er een winnaar is. Een losgeschoten of hard
geraakte blokvogel wordt opnieuw vastgezet.
8. Bij een gelijk aantal schutters, die de blok hebben geschoten, wordt er gekampt waarbij iedere
ronde wordt uitgeschoten. Het kampen geschiedt op volgorde van schietbeurt en gaat telkens
over één ronde totdat er een winnaar is.
Een losgeschoten of hard geraakte blokvogel wordt opnieuw vastgezet.
9. Na afloop ontvangt de winnaar uit handen van de Bondsvoorzitter of diens plaatsvervanger
een door de Nederlandse Bond van Wipschutters beschikbaar gestelde prijs. Tevens ontvangt
de winnaar €. 1,50 per deelnemer, eventueel verminderd met €. 0,25 pijlengeld per
deelnemer, indien een pijlenraper aanwezig is.
10. De algehele leiding en verantwoording van dit kampioenschap liggen bij de N.B.v.W.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslissen de aanwezige bestuursleden
van de Nederlandse Bond van Wipschutters.
11. Na afloop van het kampioenschap wordt door de plaatselijke vereniging een beschrijfschieting georganiseerd volgens het beschrijf van het district waar het kampioenschap
wordt gehouden. De baten van deze schieting zijn voor de organiserende vereniging.
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Aanwijzing deelnemers landenploeg en persoonlijk Europees Kampioenschap

1. Onder verantwoordelijkheid van het Europees Comité wordt ieder jaar het Europees
Kampioenschap Handboogschieten op de staande wip georganiseerd. Deelnemende
landen zijn België, Frankrijk en Nederland, die bij toerbeurt het kampioenschap organiseren.
In Nederland wordt dit kampioenschap bij voorkeur bij toerbeurt georganiseerd door een
vereniging aangesloten bij de Zeeuws-Vlaamse Bond van Wipschutters en een vereniging
aangesloten bij de Nederlandse Bond van Wipschutters, afdeling Zuid-Beveland.
2. De wedstrijddatum wordt vastgesteld door het Europees Comité. Meestal is dat het eerste
weekend na 15 augustus. De wedstrijdplaats wordt onder voorbehoud van goedkeuring door
het Europees Comité, vastgesteld door het Bondsbestuur van het betreffende land dat aan de
beurt is om het kampioenschap te organiseren.
3. Ieder land vaardigt zowel bij de senioren als bij de junioren een landenploeg af van 24 schutters.
Zij schieten ieder (maximaal) 10 schoten op een volle wip, voorzien van interlandvogels.
De deelnemers in de landenploeg nemen ook deel aan het individueel Europees Kampioenschap.
Inclusief de 24 deelnemers van de landenploeg mag ieder land bij de senioren 72 schutters en bij
de jeugd 40 schutters voor deze wedstrijd afvaardigen. De senioren moeten in het betreffende jaar
minimaal de leeftijd van 19 jaar bereiken om aan het kampioenschap te mogen deelnemen. De
jeugdschutters mogen in het betreffende jaar maximaal 18 jaar oud zijn om aan het
kampioenschap deel te mogen nemen.
Voor het individueel kampioenschap mogen de senioren elk drie schoten doen. De jeugdschutters
mogen elk vijf schoten doen. Zowel bij senioren als bij junioren is gebruik van drie pijlen
verplicht.
4. De selectie vindt plaats binnen de districten, waarna ieder district een gelijk aantal schutters
afvaardigt voor de landenploeg en voor de individuele titelstrijd. Ieder district hanteert hiervoor
een eigen wedstrijdreglement. In ieder geval zullen de persoonlijke kampioenen van de beide
districten, de Nederlands Kampioen en eventueel de Nederlander die Europees Kampioen is,
voor deelname aan de landenploeg uitgenodigd worden. De leden van het bondsbestuur, van het
bestuur van de districten en van het Europees Comité hebben het recht deel te nemen aan de
individuele titelstrijd.
5. De districten maken een lijst op met deelnemers aan het kampioenschap en een aantal reserves.
Indien van een bepaald district een aangewezen schutter verhinderd is om deel te nemen of
afzegt, wordt deze vervangen door de eerst volgende aangewezen schutter van hetzelfde district.
De schietvolgorde op het Europees Kampioenschap zal om en om zijn volgens de opgave van de
districten met dien verstande dat in de even jaren de eerst aangewezen schutter van het district
Zeeuws-Vlaanderen begint en in de oneven jaren de eerst aangewezen schutter van de
Nederlandse Bond van Wipschutters, afdeling Zuid-Beveland.
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6. De deelnemers aan het Europees Kampioenschap voor senioren betalen voor deelname in de
landenploeg een bedrag van €. 2,50 en voor deelname aan het individueel kampioenschap ook
een bedrag van €. 2,50. De deelnemers aan de landenploeg ontvangen een kokarde met hun
volgnummer en ontvangen bij de prijsuitreiking een herinnering. Van de deelnemers aan de
landenploeg wordt verwacht dat zij ’s-morgens met boog en pijl aan de stoet deelnemen.
Alle deelnemers dienen zich tijdig op de afgesproken tijd en plaats aan te melden bij de secretaris
van de Nederlandse Bond van Wipschutters of diens vervanger. Zij ontvangen een persoonlijke
uitnodiging van de Nederlandse Bond waarop hun volgnummer en tijd en plaats van aanmelding
vermeld staat. Afmelding dient tijdig te geschieden.
Niet tijdige afmelding betekent automatisch uitsluiting van deelname aan het Europees
Kampioenschap voor de eerstvolgende drie jaar.
7. Van alle deelnemers wordt sportiviteit en een goed en correct gedrag verwacht. Van de
deelnemers in de landenploeg wordt gepaste kleding verlangd (lange broek en overhemd).
8. De leden van het Europees Comité hebben de algehele leiding bij de kampioenschappen.
De wedstrijdreglementen van dit Comité zijn van toepassing.
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