HUISHOUDELIJK REGLEMENT
NEDERLANDSE BOND van WIPSCHUTTERS
DISTRICT ZUID-BEVELAND.
Artikel 1.
1.
De Bond heeft tot doel de belangen te behartigen van de sociëteiten
(verenigingen) op de staande en liggende wip in de meest uitgebreide zin van de
handboogsport.
Artikel 2.
1.
De Bond wordt beheerd door het bondsbestuur. Het bestuur bestaat uit 7 leden, te
weten een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, een vicevoorzitter en 3
bestuursleden.
2.
Alle bestuursleden kunnen zowel mannelijke als vrouwelijke personen zijn.
3.
Zij worden door de algemene vergadering gekozen en hebben een zittingsduur van
drie jaar.
4.
Het rooster van aftreden wordt door het bestuur in onderling overleg opgemaakt en
vastgesteld.
5.
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.
Artikel 3.
1.
Bij verkiezing van een nieuw bestuurslid is het aftredend bestuurslid verplicht
alle bescheiden aan de Bond over te dragen.
Artikel 4.
1.
Er zal ieder jaar in de maand februari/maart een algemene ledenvergadering
gehouden worden, bovendien zal het bestuur naar eigen inzicht en behoefte een
aantal bestuursvergaderingen houden.
2.
Altijd kan er, indien daar redenen voor zijn, een extra ledenvergadering gehouden
worden.
3.
Een algemene ledenvergadering kan worden gehouden:

Op verzoek van de voorzitter.

Op verzoek van drie bestuursleden.

Op verzoek van tenminste één/derde van de aangesloten sociëteiten bij de
Bond.
Artikel 5.
1.
Op de









algemene ledenvergadering wordt onder meer behandeld:
Notulen.
Het jaarverslag van de secretaris.
Het kasverslag van de penningmeester.
Benoeming nieuwe kascommissie (op alfabetische volgorde sociëteiten)
Ingekomen stukken.
De bestuursverkiezing.
Bespreking activiteiten voor het komende jaar.
Rondvraag.

Artikel 6.
1. De vergadering wordt geleid door de voorzitter. Bij afwezigheid, door de
vicevoorzitter. Hij/zij heeft de algemene leiding van de vergadering. Hij/zij
moet de officiële stukken mede ondertekenen. Hij/zij is met de overige
bestuursleden de vertegenwoordiger van de Bond bij officiële gelegenheden.
Artikel 7.
1. De secretaris is belast met alle administratieve en de penningmeester met alle
financiële werkzaamheden.
2. De secretaris draagt zorg voor de briefwisseling in overleg met en steeds uit
naam van het bestuur en houdt van alle vergaderingen notulen bij, welke voor de
eerstvolgende vergadering worden toegestuurd en op de vergadering worden
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3.

behandeld, en na goedkeuring door de vergadering, door de voorzitter en notulist
worden ondertekend.
De penningmeester is verplicht nauwkeurig boek te houden en op de algemene
ledenvergadering en op het verzoek van het bestuur op de bestuursvergaderingen
verslag uit te brengen van de financiële toestand van de Bond.

Artikel 8.
1.

Zij die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt kunnen voor de
Bond door de algemene vergadering tot erelid worden benoemd. Ereleden hebben geen
stemrecht.

Artikel 9.
1.
De geldmiddelen van de Bond bestaan uit:

Contributies van de sociëteiten.

Ontvangsten uit wedstrijden.

Andere inkomsten.
Artikel 10.
1.
Het bondsjaar (verenigingsjaar) loopt van 1 januari t/m 31 december.
Artikel 11.
1. Jaarlijks worden er bondsschietingen gehouden op de staande en liggende wip. De
uitvoering zal gebeuren volgens het daarvoor geldende reglement.

Peloton schieting, zie bijlage A.

Selectiewedstrijden voor deelname aan E.K., zie bijlage B.

Koning- en keizerschieting, zie bijlage C.

Kampioenschieting kleine vogels en kleppen, zie bijlage D.

Supercupwedstrijden, zie bijlage E.
Artikel 12.
1. De data van de bondsschietingen kunnen alleen door het bondsbestuur gewijzigd
worden.
2. Wedstrijden kunnen tussen sociëteiten onderling geruild worden, maar moeten
minimaal 3 weken van tevoren worden aangekondigd.
Artikel 13.
1. Bij zeer slechte weersomstandigheden mag de schieting uitgesteld of geannuleerd
worden, ongeacht het aantal schutters.
2. Wanneer de schieting al was begonnen en er vogels waren afgeschoten, zal het
restant van de inleg gelijkelijk onder de ingeschreven schutters worden verdeeld.
3. Het bestuur van de organiserende sociëteit heeft het recht om bij buitengewoon
slecht weer de schieting op te schorten tot het weer het toelaat de schieting
voort te zetten en mag dan max. één ronde toevoegen na de officiële tijd.
4. Het aanwezige aantal schutters is niet bepalend voor al of niet doorgaan van de
schieting.
5. Bij meer dan 30 schutters (staande wip, bij aanvang) wordt er geschoten op twee
wippen.
Artikel 14.
1. Iedere schutter mag slechts bij één aangesloten vereniging geregistreerd staan
bij de Bond en dient minimaal 8 jaar te zijn.
2. Iedere schutter die deelneemt aan een bondsschieting(staande wip) dient in het
bezit te zijn van een geldige bondskaart v.d. Ned. Bond van Wipschutters.
3. Iedere schutter onderwerpt zich door het betalen van zijn inleggeld aan de
geldende bepalingen en regels.
4. Iedere schutter mag slechts één maal per ronde, per wip zijn schot doen en mag
slechts voor één sociëteit uitkomen. Indien een schutter slecht ter been is mag
deze 2x per ronde op dezelfde wip schieten, zijn eerste schot is geldig voor
eventuele prijzen.
5. Schutters die te laat komen mogen alleen de schietbeurt inhalen van de ronde waar
men aanwezig is en dient te gebeuren op het eind van die ronde.
6. Iedere schutter is verplicht tijdig voor zijn beurt aanwezig te zijn. Diegene
die zijn beurt heeft laten voorbijgaan zal deze niet kunnen inhalen, dan met
goedvinden van degene die belast is met de leiding van de wip. Men zal zich
onherroepelijk bij de beslissing van deze hebben neer te leggen.
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7.

Iedere schutter heeft het recht te eisen dat hem de ruimte gelaten wordt om
ongehinderd te kunnen schieten.
8. Wanneer een schutter op het moment dat hij schiet, geraakt of gehinderd wordt,
mag de schutter zijn schot over doen.
9. Bij ongeval of plotselinge ziekte van één der schutters, waardoor deelname door
hem onmogelijk is geworden, is het bestuur gemachtigd hem te laten vervangen door
alle deelnemende leden van de sociëteit waartoe hij/zij behoort. (Iedere ronde
vervangt een andere schutter hem/haar.)
10. In dezelfde geest mag gehandeld worden, als een schutter voor dringende
aangelegenheden/werkzaamheden wordt weggeroepen.
Artikel 15.
1. De loting voor de volgorde van het schieten plus de invulling voor de hoge
vogels gebeurt uiterlijk 5 minuten voor de aanvang van de schieting, waarbij
het aantal loten gelijk is aan het aantal ingeschreven sociëteiten. Diegene die
aangewezen wordt een nummer te trekken, krijgt dit nummer toegewezen voor de
sociëteit welke hij vertegenwoordigt. Hierop worden in volgorde van
inschrijving de andere sociëteiten hun beurtnummer toegewezen.
2. Na loting kunnen geen sociëteiten meer samengevoegd en of gewisseld worden. De
loting is bindend voor de volgorde van de schieting.
3. Sociëteiten welke zich na de loting hebben ingeschreven worden in volgorde van
inschrijving de laatste schietbeurten toegewezen.
Artikel 16.
1. Het beschrijf mag eventueel in de eerste en laatste ronde tussendoor schieten.
Artikel 17.
2. Indien er bij vergissing iemand voor zijn beurt schiet en daarbij een vogel
afschiet, kan degene wiens beurt het in feite was, verlangen dat de afgeschoten
vogel terug geplaatst wordt. Wordt deze vogel niet afgeschoten door
laatstgenoemde, dan komt de vogel toe aan eerstgenoemde. Eén en ander geldt
niet voor leden van dezelfde sociëteit.
Artikel 18.
1. Indien er wordt geschoten op twee stel hoge vogels, zijn de afgeschoten hoge
vogels direct geldig. Als er drie hoge vogels afgeschoten zijn, worden de hoge
vogels bijgevuld. De andere twee hoge vogels worden na 2 uur en 30 min.(staande
wip) of na 2 uur en 15 min.(liggende wip) schieten bijgevuld, op de daarvoor
bestemde plaats.
2.
Indien dit niet mogelijk is, dan in de latten.

H.V. - Onderste lat in het midden.

Z.V. - Middelste lat, derde pen vanaf het midden.

Kal. - Bovenste lat, vierde pen vanaf het midden.
Artikel 19.
1. Bij een klepschieting krijgt iedere deelnemer minimaal één schot op de hoge
vogels. Mocht dezelfde hoge vogel door meer dan één deelnemer worden afgeschoten,
dan wordt de daarvoor geldende premie in even zoveel parten gedeeld. Onderkallen
en kleine vogels zijn direct geldig. Er wordt geschoten op één stel hoge vogels.
Als de hoofdvogel geschoten wordt, wordt bij het begin van de volgende ronde de
klep geplaatst. Is de hoofdvogel na 2 uur (staande wip) of na 1 uur en 45 min.
(liggende wip) nog niet geschoten, dan bij het ingaan van de volgende ronde de
hoofdvogel plaatsen op de onderste lat in het midden, en de klep plaatsen.
2. De klep moet 15 cm. (staande wip) of 11 cm.(liggende wip) in diameter zijn.
Artikel 20.
1. Voor iedere afgeschoten vogel wordt een plaatje afgegeven, dat moet worden
ingeleverd voor het ontvangen van de premie. Het bestuur is niet aansprakelijk
voor zoekgeraakte plaatjes. Indien er prijs- en premievogels geplaatst worden,
dienen zij van een aparte kleur, of gemerkt te zijn.
2. Prijzen in natura (wanneer daarvoor ingelegd is), moeten verloot worden.
3. Na afloop van de wedstrijd zullen de premies van de niet afgeschoten vogels
verdeeld worden over de afgeschoten kleine vogels.
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Artikel 21.
1. Wanneer tijdens het aantrekken van de boog, of tijdens het lossen, de boog, pijl
of de pees breekt, mag de schutter zijn schot overdoen. Echter geldt dit niet
voor een schutter die bij het aantrekken van de boog deze onverwachts loslaat. De
boog met pijl mag alleen worden uitgetrokken bij de schietlijn/plaats. Tijdens
het uittrekken van de boog dient steeds naar het doel te worden gericht!
Artikel 22.
2. Het is verboden te schieten met pijlen voorzien van: metalen hoorns, trap-hoorns
en hoorns waarvan de bevestigingsmiddelen buiten het hoorn vlak uitsteken, max.
gewicht pijlen is 100 gram.
3. De hoorn van een pijl mag in diameter niet kleiner dan 22 mm of groter dan 28 mm
zijn.
4. Op de staande wip moeten de pijlen voorzien zijn van een vlakke hoorn met
aansluitend een cilindrisch gedeelte van min. 10 mm hoogte.
5. Metalen vullingen in pijlen zijn niet toegestaan.
6. De zijarmen van de kallen en zijvogels dienen bekleed te zijn tot 10 cm onder de
top van de pen.
Artikel 23.
1. Proefschoten mogen alleen worden gedaan zolang de wedstrijdvogels nog niet zijn
geplaatst.
Artikel 24.
1. Het plaatsen van de vogels gebeurt door de sociëteit die de schieting
organiseert. Een ieder mag controleren of de vogels juist geplaatst zijn. Los
geschoten hoge vogels dienen op de liggende wip direct vastgezet te worden. Op de
staande wip dient dit te gebeuren wanneer de wip naar beneden gelaten wordt voor
vulling of anderszins.
2. Bij geringe deelname zal het spel niet worden volgeplaatst, maar evenredig
verdeeld worden.
Artikel 25.
1. Een vogel is pas geldig als de gehele klos van de pen geschoten is.
2. Hoge of gemerkte vogels waar van een gedeelte is afgeschoten, dienen meteen te
worden vervangen. Overige vogels kunnen bij de eerst volgende vulling worden
vervangen.
3. Vulling van de vogels moet vooraf worden afgeroepen, b.v. nog één vogel af dan
vullen.
Artikel 26.
1. De vulling van de kleine vogels wordt bepaald door de organiserende sociëteit, na
het afschieten van een aantal vogels, deze te vervangen en dat zo dikwijls als
het bestuur dit nodig acht.
2. Indien nodig mogen de vogels bij het ingaan van een volgende ronde worden
verdubbeld.
Artikel 27.
1. Valt tijdens het wisselen van schutter een vogel(s) uit het spel, dan wordt deze
toegekend aan de schutter die als laatste heeft geschoten, mits deze de wip of
vogel heeft geraakt. Is dit niet het geval dan wordt de vogel(s) teruggeplaatst.
2. Mocht een pijl bij terugkomst dezelfde wip raken als waarop men schiet, dan zijn
de vogels of klep geldig die men dan eraf schiet.
3. Vogels die bij het neerlaten, ophalen en vullen van de wip van hun pen vallen,
dienen te worden teruggeplaatst.
Artikel 28.
1. In de jaarlijks te houden kalendervergaderingen (liggende en staande wip) worden
de data van de schietingen, te geven door de sociëteiten en de bond, vastgesteld
en verwerkt in een concourslijst. Bovendien worden de plaatsen aangewezen, waar
de peloton schietingen gehouden zullen worden.
2. Op de vastgestelde concoursdata die onder de reglementen van de Bond vallen mogen
er geen andere open concoursen georganiseerd worden.
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Artikel 29.
1. De sociëteiten verplichten zich stipt op tijd te beginnen.
2. De sociëteiten zijn verplicht de laatst te schieten ronde aan te kondigen vóór
deze begint.
Artikel 30.
1. De schietingen op de staande wip moeten minstens 4 uur duren, op de liggende wip
3 1/2 uur.
Artikel 31.
1.
Staande wip.

De deelnemer dient minimaal één voet binnen de markering te plaatsen
(cirkel/kader). Maximale straal van de cirkel is 2 meter, afmeting mag
naar eigen inzicht verkleind worden. Dit geldt alleen voor open wippen.



Toegestaan zijn:

Gewone platte/recurveboog.

Katrolboog tot een maximum trekgewicht van 24,95 kg/55 lbs.

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.

Zittend schieten.

Stabilisator met een max. lengte van 8 inch./20,32 cm en een doorsnede van
1,6 inch./4,06 cm toegestaan. Stabilisators in deltavorm zijn niet
toegestaan.
Gebruik van een automatische losser: schutters die schieten met een
automatische losser dienen in het bezit te zijn van een verklaring van een
medisch specialist over de noodzaak hiervan, dit ongeacht de leeftijd van de
betreffende schutter.
Niet toegestaan zijn:
 Alle andere bogen en andere hulpmiddelen.

De pees mag op geen enkele wijze hulp bieden bij het richten d.m.v. een
“peep hole” merkteken of iets anders.

2.

Liggende wip.
Toegestaan bij alle bondswedstrijden zijn:

Gewone platte/recurveboog.






Zittend schieten.
Gebruik van een automatische losser: schutters die schieten met een
automatische polslosser dienen in het bezit te zijn van een verklaring
van een medisch specialist over de noodzaak hiervan, dit ongeacht de
leeftijd van de betreffende schutter.
Een hulpmiddel (kisser) welke kan dienen als neus of lip markering.
Een treklengte indicator hoorbaar en/of zichtbaar mits deze niet
elektronisch is en geen hulp biedt bij het richten.

Niet toegestaan zijn:
 Alle andere bogen en hulpmiddelen.

De pees mag op geen enkele wijze hulp bieden bij het richten d.m.v. een
“peep hole” merkteken of iets anders.
3.

Het Bestuur kan een schutter vragen om een doktersverklaring, waaruit blijkt dat
hij/zij zonder hulpmiddel(en) de handboogsport niet kan beoefenen.

Artikel 32.
1. Iedere sociëteit verklaart door toetreding zich aan de bepalingen van de statuten
en het huishoudelijk reglement te onderwerpen.
2. In alle gevallen waarin de statuten en huishoudelijk reglement niet voorziet,
beslist het bestuur.
3. Algemene bepalingen, zie bijlage F.
4. Sanctierecht, zie bijlage G.
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Reglement peloton schietingen en persoonlijk kampioenschap. (Bijlage A)
1.

Deze schietingen worden georganiseerd door de Nederlandse Bond van
Wipschutters Afd. Zuid-Beveland. (verder aangeduid als de Bond)

2.

De deelnemers moeten minimaal 2 weken lid zijn van een bij de Bond aangesloten
vereniging en in het bezit zijn van een geldige bondskaart (alleen staande wip)

3.

De inschrijving en de betaling dienen binnen te zijn welke vermeld zijn op het
inschrijvingsformulier.

4.

De wedstrijden staan open voor 4-tallen. Per vereniging mogen meerdere pelotons
deelnemen, ook combinaties zijn toegestaan.

5.

Op de liggende wip wordt de pelotonschieting over 3 ronden (30 schoten)
verschoten op één dag, op de staande wip wordt de pelotonschieting verschoten
over twee dagen van elk 2 ronden (totaal 40 schoten).

6.

Data en plaats van de peloton schietingen worden tijdens een
kalendervergadering vastgesteld.

7.

Bij de eerste peloton schieting moeten de namen van de deelnemers bij de Bond
bekend zijn. Men mag schutters vervangen zoveel als nodig is, echter een
vervanger mag niet in een ander peloton deelgenomen hebben.

8.

Een peloton dat één van de schietingen niet aanwezig kan zijn, mag uiteraard de
resterende wel meedoen. De pelotons dienen tijdig en volledig aanwezig te zijn.

9.

Een peloton dat niet tijdig aanwezig is, wordt het aantal ronden toegelaten tot
aan de eindtijd.

10. Bij iedere peloton schieting zal een lijst van volgorde bekendgemaakt worden.
De ingeschreven pelotons ontvangen tijdig een wedstrijdprogramma.
11. Iedere schutter dient een reserve pijl bij zich te hebben.
12. Wijzigingen en of veranderingen in volgorde kunnen te allen tijde bij de
secretaris aangevraagd worden. Indien tijdig aangevraagd zal hier zoveel
mogelijk medewerking aan worden verleend.
13. Er worden per wedstrijd 10 ronden op interlandblokken geschoten. De aanwezige
bestuursleden zijn verantwoordelijk voor de vulling van de wip, De
puntenlijsten worden door of namens het bestuur bijgehouden, het (de)
desbetreffende peloton/schutter zijn (is) mede verantwoordelijk voor de
afgeschoten vogels en de juiste notering van de score.
14. De puntentelling is als volgt:







Hoofdvogel
4 pnt.
Zijvogel
3 pnt.
Kal
2 pnt.
Kl. vogels
1 pnt.
Meerdere vogels/punten in een schot worden opgeteld, geldt echter maar
voor één treffer.
Mochten tijdens de wedstrijd vogels op wippen van andere pelotons
afgeschoten worden, dan zullen deze weer direct terug op de wip geplaatst
worden.

15. Het (de) peloton/persoon dat/die na 3 c.q. 4 ronden (liggend/staand) de meeste
punten heeft en bij een gelijke stand in punten ook de meeste treffers, is
winnaar. Bij gelijke stand van punten en treffers volgt er een kamping over 2x
3 ronden. Dit geld voor de plaatsen 1, 2 en 3. De pelotons schieten gelijk en
wisselen na 3 ronden van wip en doen wederom 3 ronden op een volle wip. indien
dan nog gelijk, dan volgt eenzelfde procedure per ronde.
16. De Bond stelt een 1e, 2e, en een 3e prijs beschikbaar voor de pelotons. Voor het
persoonlijk kampioenschap is er één prijs.
17. Katrolbogen kunnen worden gecontroleerd op trekkracht.(staande wip)
18. De puntenlijsten dienen afgetekend te worden door een van de deelnemende
schutters v.h. betreffende peloton.
19. Inschrijfgeld voor de pelotons wordt jaarlijks vastgesteld.
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20. De wedstrijden vallen onder de reglementen van de Bond met dien verstande dat
bij de peloton schieting vizieren verboden zijn.
21. Bij eventuele geschillen en alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet,
beslist het bestuur.
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Reglement selectie voor het Europees Kamp. Senioren zowel ploeg als individueel.
(Bijlage B)
1.

Deze schietingen worden georganiseerd door de Nederlandse Bond van Wipschutters
Afd. Zuid-Beveland. (verder aangeduid als de Bond)

2.

De deelnemers moeten minimaal 2 weken lid zijn van een bij de Bond aangesloten
vereniging en in het bezit zijn van een geldige bondskaart

3.

De inschrijving en de betaling dienen binnen te zijn welke vermeld zijn op het
inschrijvingsformulier.

4.

Klassering: Om treffers voor de klassering te behalen zijn er 3
selectiewedstrijden en 2 peloton schietingen van elk 2 ronden.

5.

De volgorde voor klassering wordt bepaald door het aantal treffers, bij gelijk
aantal treffers is de hoogte van het aantal punten bepalend.
Bij gelijke stand na 6 ronden behaald bij de 2 peloton schietingen en het
hoogst aantal treffers uit 2 van de 3 selectie wedstrijden (het slechtste
resultaat van de 3 selectie schietingen vervalt), afkampen over 2x3 ronden.
Wippen worden gevuld als omschreven bij art.9 punt3. Kampers schieten gelijk en
wisselen na de 3e ronde van wip, indien de stand dan nog gelijk is dan gaat men
verder met ronde op ronde.

6.

Plaatsing landenploeg: Nederlands kampioen, Europees kampioen (wanneer deze in
het district Zuid-Beveland vallen) en Persoonlijk kampioen, vervolgens
aanvullen tot een 12-tal met de hoogst geklasseerde schutters volgens de
treffers-/puntenlijst.

7.

Plaatsing individueel: De 12 schutters van de landenploeg, oud Europees
kampioen senioren, Bestuursleden van de Afd. Zuid-Beveland en vervolgens, tot
maximaal 36 schutters.

8.

Bonustreffers: In de 2 jaar, voorafgaand aan een E.K. in Nederland kunnen bij
deelname in de E.K. ploeg, bij deelname op de blok en bij deelname aan de
publieke schieting (zaterdag en zondag) maximaal 3 treffers verzameld worden.
In Frankrijk 2 en in België 1 treffer.

9.

Selectieschietingen:
1. Schietvolgorde: Volgorde wordt na 10 schoten omgewisseld.
2. Er wordt op 2 wippen geschoten over 10 ronden, per schot kan er maar één
treffer behaald worden. Vogels en Treffers worden genoteerd.
3. De latten op de
hoge vogels.

wippen worden om en om gevuld met interlandvogels en 5

4. Er wordt pas gevuld wanneer er nog slechts 5 vogels op de wip staan.
10. Afmelding: Geselecteerde schutters die binnen 10 dagen na de uitnodiging van de
Nederlandse bond zonder geldige reden of helemaal niet afzeggen mogen de
eerstvolgende drie jaar niet deelnemen aan het Europees kampioenschap.
11. Bij gevallen, waarin bij bovenstaande punten niet is voorzien, beslist het
bestuur van de afd. Zuid-Beveland.
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Reglement Kampioenschap koningen en keizers. (Bijlage C)
1.

Deze schietingen worden georganiseerd door de Nederlandse Bond van Wipschutters
Afd. Zuid-Beveland. (verder aangeduid als de Bond)

2.

De deelnemers moeten minimaal 2 weken lid zijn van een bij de Bond aangesloten
vereniging en in het bezit zijn van een geldige bondskaart(Hier wordt op
gecontroleerd).

3.

Deelnemers dienen te voldoen aan:


Koning van de staande c.q. liggende wip van het lopende seizoen.



Keizer van de vereniging waar je bondslid van bent.



Europees- of oud Europees kampioen junioren en senioren (staande wip).



Kampioen van het vorig jaar (titelverdediger).



Keizer van de Bond.

4.

Er wordt zowel op de staande als op de liggende wip een kampioenschap gehouden.

5.

De wedstrijd zal gehouden worden op het terrein van de regerend kampioen en
vindt plaats op de eerste zaterdag in september (staande wip) en de eerste
zaterdag in maart (liggende wip).

6.

De wedstrijd wordt op een spriet verschoten.

7.

Aanvang wedstrijd: 12:30 uur.

8.

De inleg is zowel voor de senioren als de junioren € 2,00.

9.

De wedstrijd gaat over 3 ronden, indien nog geen treffer, dan ronde na ronde
tot er een treffer(s) gevallen is.

10.

Bij gelijke stand wordt er gekampt, ronde op ronde waarbij de ronde
uitgeschoten wordt.

11.

Er wordt geschoten op blokken met de afmeting: +/-50 mm Ø en 75 mm lang met een
panache van de Nederlandse driekleur en wordt aangeleverd door de Bond.

12.

Een los geschoten of hard geraakte blokvogel wordt opnieuw vastgezet, ook in de
kamp.

13.

De afgeschoten blok komt toe aan de schutter die hem geschoten heeft.

14.

De Bond stelt voor de winnende schutter een aandenken beschikbaar.

15.

Catrolbogen kunnen worden gecontroleerd op trekgewicht. (staande wip)

16.

De winnaar van het vorig jaar zal als eerste schieten, volgorde van de andere
deelnemers zal door loting worden bepaald. De lijst wordt door of namens het
bestuur bijgehouden en geeft aan, aan welke voorwaarden wordt voldaan.

17.

Indien de wedstrijd reeds is aangevangen en er schrijven nog schutters in,
moeten zij laatst schieten in de ronde waarin ze verschijnen, er worden geen
schoten ingehaald.

18.

De wedstrijden vallen onder de reglementen van de Bond.

19.

Bij eventuele geschillen en alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet,
beslist het bestuur.
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Reglement Kampioenschap kleine vogels en klep. (Bijlage D
1.

Deze schietingen worden georganiseerd door de Nederlandse Bond van Wipschutters
Afd. Zuid-Beveland.(verder aangeduid als de Bond)

2.

De deelnemers moeten minimaal 2 weken lid zijn van een bij de Bond aangesloten
vereniging en in het bezit zijn van een geldige bondskaart (alleen staande wip)

3.

Er wordt zowel op de staande als op de liggende wip een kampioenschap gehouden.

4.

De duur van de wedstrijden is gelijk aan de concoursen en genoemd in het
huishoudelijk reglement.

5.

Er wordt geschoten op kleine (klosjes van maat 3) vogels en de klep.

6.

De puntentelling is per schot als volgt: aantal punten gelijk aan het aantal
vogels. Per schot kan men één treffer behalen. Indien de klep wordt geschoten
geldt deze voor 1 punt.

7.

Bij gelijke stand van punten en treffers wordt er gekampt over 5 ronden, daarna
3 ronden en vervolgens schot om schot totdat er een beslissing is gevallen. Dit
geld voor de plaatsen 1, 2 en 3.

8.

De Bond stelt een 1e, 2e, en een 3e prijs beschikbaar voor beide categorieën.

9.

Catrolbogen kunnen worden gecontroleerd op trekgewicht.(staande wip)

10.

De puntenlijsten worden door of namens het bestuur bijgehouden, de
desbetreffende schutter is mede verantwoordelijk voor de afgeschoten vogels en
de juiste notering van de score.

11.

De wedstrijden vallen onder de reglementen van de Bond.

12.

Bij eventuele geschillen en alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet,
beslist het bestuur.
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Reglement Supercup. (Bijlage E)
1.

Deze schietingen worden georganiseerd door de Nederlandse Bond van Wipschutters
Afd. Zuid-Beveland. (verder aangeduid als de Bond)

2.

De deelnemers moeten minimaal 2 weken lid zijn van een bij de Bond aangesloten
vereniging en in het bezit zijn van een geldige bondskaart (alleen staande wip)

3.

De inschrijving en de betaling dienen binnen te zijn welke vermeld zijn op het
inschrijvingsformulier.

4.

De wedstrijden staan open voor 4-tallen. Per vereniging mogen meerdere
supercupteams deelnemen, ook combinaties zijn toegestaan.

5.

Er worden zowel op de staande als op de liggende wip supercupwedstrijden
gehouden.

6.

Men mag schutters vervangen zoveel als nodig is, echter een vervanger mag niet
in een ander supercupteam deelgenomen hebben.

7.

De ingeschreven supercupteams ontvangen tijdig een wedstrijdprogramma.

8.

Wijzigingen en of veranderingen in volgorde kunnen te allen tijde bij de
secretaris aangevraagd worden. Indien tijdig aangevraagd zal hier zoveel
mogelijk medewerking aan worden verleend.

9.

De wedstrijden worden naar gelang het aantal inschrijvingen in een poulevorm
ingedeeld. Er is een thuis- en een uitwedstrijd per team. Welk team er eerst
thuis speelt wordt door loting bepaald. Het aantal te spelen ronden is
afhankelijk van het systeem en van het aantal deelnemende teams. De Bond
bepaalt wanneer de wedstrijden gespeeld moeten worden.

10.

Er zijn per wedstrijd (2x 10 ronden) 2 punten te verdelen, winst 2 punten,
gelijkspel 1 punt en bij verlies 0 punten.

11.

De kruisfinale en de finale gaan over 4x10 ronden. Bij gelijke stand wordt er
gekampt over 2x3 ronden, vervolgens ronde op ronde totdat er een beslissing is
gevallen.

12.

De finale wordt gelijktijdig verschoten op 2 wippen en zal vooraf op dezelfde
dag aan de schieting van koningen en keizers plaatsvinden.

13.

Er wordt geschoten op interlandblokken. De deelnemende schutters zijn
verantwoordelijk voor de vulling van de wip, controle en de score van de
geschoten vogels. Zij controleren elkaar. Bij de finale zijn deze taken
neergelegd bij het bestuur.

14.

De puntentelling is als volgt:

Hoofdvogel
4 pnt.

Zijvogel
3 pnt.

Kal
2 pnt.

Kl. vogels
1 pnt.

15.

Meerdere vogels in één schot worden bij elkaar opgeteld. Mochten tijdens de
wedstrijd vogels op wippen van andere teams afgeschoten worden, dan zullen deze
weer direct terug op de wip geplaatst worden.

16.

Er mag met 3 schutters geschoten worden, elke schutter mag echter dan toch maar
10 schoten per ronde doen.

17.

De Bond stelt voor het winnende team een wisselbeker beschikbaar en per team
wordt in de finale 4-tal aandenkingen uitgereikt. De wisselbeker wordt eigendom
wanneer deze 3x achtereen of in totaal 5x is gewonnen.

18.

Catrolbogen kunnen worden gecontroleerd op trekgewicht. (staande wip)

19.

De puntenlijsten dienen afgetekend te worden door één van de deelnemende
schutters van het betreffende team.

20.

Inschrijfgeld voor de supercup wordt jaarlijks vastgesteld.

21.

De wedstrijden vallen onder de reglementen van de Bond met dien verstande dat
bij de supercup wedstrijden vizieren verboden zijn.

22.

Bij eventuele geschillen en alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet,
beslist het bestuur.
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Algemene bepalingen. (Bijlage F)
Bedragen en aantallen per schutter, indien hiervoor ingelegd.
Verdeling klepschieting:
Hoofdvogel:
Zijvogel:
Bovenkal:
Onderkal:
1e klep:
2e klep:
3e klep:

€
€
€
€
€
€
€

0,09
0,07
0,05
0,04
0,10
0,08
0,07

Per wip is er een kleine vogel van € 0,90.
Verdeling met twee stel hoge vogels:
Hoofdvogel:
Zijvogel:
Kal:
Kleine vogels:

€ 0,09
€ 0,07
€ 0,05
idem als klepschieting.

Verdeling Kampioenschap Kleppen en Kleine vogels:
Hoofdvogel:
Zijvogel:
Bovenkal:
Onderkal:
1e klep:
2e klep:
3e klep:
4e klep:
Kleine vogels:

n.v.t.
€ 0,07
€ 0,05
€ 0,04
€ 0,10
€ 0,09
€ 0,08
€ 0,07
idem als klepschieting.

Inhoudingen per schieting:
Pijlenraper € 0,50 (liggende wip). Onkosten voor de vereniging € 0,88
Inleg per schieting:
Senioren € 4,00 Jeugdschutters tot 18 jaar is een halve inleg (€ 2,00)
Inleg liggende wip wordt verhoogd met 0,50 voor de pijlenraper.
Het tekort door minder inleg van de jeugdschutters komt voor rekening van de
organiserende sociëteit. Jeugdschutters loten ook mee.
Inleg pelotons: € 10,00
Inleg supercup: € 10,00
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Reglement sancties. (Bijlage G)
T.a.v. de schutter
1.

Overtreding van het maximaal trekgewicht van catrolboog, en de schutter heeft op
dat moment deelgenomen aan deze wedstrijd, dan worden de punten/treffers/vogels
niet geteld/uitbetaald. Betreffende schutter wordt gediskwalificeerd.
Bij peloton schietingen en supercupwedstrijden mag geen reserve ingezet worden,
dit geldt alleen voor de desbetreffende wedstrijd. Deze wedstrijden mogen met
drie schutters (10 ronden per schutter) verder verschoten worden.
Vogels/punten/treffers geschoten door betreffende schutter worden niet geteld.
(Scorevakje markeren.)

2.

Indien een schutter met een uitgetrokken boog andere schutters en /of
toeschouwers bedreigd, zal deze schutter(s) onmiddellijk van het terrein
verwijderd worden en vervolgens een schietverbod voor een volledig seizoen
opgelegd worden.

3.

Het niet tijdig afmelden van een geselecteerde schutter voor het Nederlands-,
Europees en andere kampioenschappen, volgt uitsluiting van deze schutter op de
eerstvolgende drie desbetreffende kampioenschappen.

4.

Bij constatering van overgewicht en opvulling van metaal van de pijl en afmeting
hoorn: geschoten vogels/treffers/punten tellen niet.

5.

Staan buiten de markering bij de wip: geschoten vogels/punten/treffers tellen
niet.

6.

Berispelijk gedrag. Bij constatering van berispelijk gedrag, zoals dronkenschap
enz.: het bestuur van de organiserende wedstrijd of concours moet de persoon
uitsluiten van verdere deelname.

T.a.v. de organiserende vereniging
1.

Zich niet houden aan statuten en huishoudelijk reglement, die zijn uitgeschreven
voor de concoursen / pelotons / supercup / kampioenschieting / koning en
keizerschieting enz.: geen toekenning van twee concoursen in het volgend
kalenderjaar gelijk aan seizoen van overtreding.

2.

Het te laat opgeven van leden en het te laat voldoen van de betalingen voor alle
bondswedstrijden, na het verstrijken van de inschrijfdatum worden de teams of
personen pas toegelaten na betaling van een boete van € 10,00.

3.

Geen of onvoldoende maatregelen genomen door de vereniging, organiserende
vereniging er op attent maken van de geconstateerde overtreding van de
betreffende schutter of de vereniging. Bij geen gevolg hieraan nogmaals op de
overtreding wijzen. Indien er dan nog geen gehoor wordt gegeven aan de oproep,
dan vereniging waar schutter lid van is op de hoogtestellen van de gemaakte
overtreding. Indien er door de vereniging geen stappen worden ondernomen volgt
sanctie, de bond zal dan de opbrengst van deze schieting (de inhouding per
schutter maal het aanwezige aantal schutters) vorderen.
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