Huishoudelijk Reglement van de Zeeuws-Vlaamse Bond van Wipschutters

Op de 4e juli 1979 zijn bij notariële akte de thans geldende statuten van de Zeeuws-Vlaamse
Bond van Wipschutters vastgelegd. In deze statuten is onder artikel 15 bepaald dat de
Algemene Vergadering een Huishoudelijk Reglement en zo nodig andere reglementen kan
vaststellen.

In het Huishoudelijk Reglement worden de navolgende zaken aanvullend geregeld:
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1. Sectorverdeling
Met ingang van het seizoen 2001 worden de bij de Zeeuws-Vlaamse Bond van Wipschutters
aangesloten schuttersverenigingen onderverdeeld in twee sectoren. In deze twee sectoren
worden onder leiding van de tot deze sectoren behorende bestuursleden van de ZeeuwsVlaamse Bond de selectiewedstrijden viertallen gehouden. De sectoren kunnen door het
Bestuur van de Zeeuws-Vlaamse Bond van Wipschutters aangepast worden indien de aantallen
viertallen per sector te veel afwijken.
De selectiewedstrijden worden enkel gehouden op een schuttersterrein met drie wippen. De
finale wordt georganiseerd op een plaats waar twee of drie wippen staan. De plaats wordt door
het Bestuur van de Zeeuws-Vlaamse Bond aangewezen.
De aanvangstijd van de wedstrijden is 12.00 uur. Het begin van de beschrijfschieting wordt per
sector in overleg met de plaatselijke schuttersvereniging vastgesteld.
Tot de sector Oost behoren de navolgende verenigingen:
Graauw
Kloosterzande
Koewacht
Sint Jansteen
Tot de sector West behoren de navolgende verenigingen:
Aardenburg
Axel
Terneuzen
Westdorpe
Zuiddorpe
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2. Bestuur

In aanvulling op de op 04 juli 1979 bij notariële akte vastgestelde statuten van de ZeeuwsVlaamse Bond van Wipschutters worden met ingang van het seizoen 2001 de volgende punten
aanvullend geregeld:
1. De samenstelling van het Bestuur van de Zeeuws-Vlaamse Bond van Wipschutters dient
zo veel mogelijk evenredig over sector Oost en sector West verdeeld te zijn.
Iedere sector levert minimaal drie bestuursleden.
2. Kandidaatstelling voor de functie van Bestuurslid van de Zeeuws-Vlaamse Bond van
Wipschutters is enkel mogelijk door een bij de Zeeuws-Vlaamse Bond van Wipschutters
aangesloten vereniging. De kandidaatstelling dient schriftelijk te geschieden, ondertekend
door de voorzitter en secretaris van de betreffende vereniging en moet uiterlijk één week
voor aanvang van de jaarlijkse Algemene Vergadering bij de secretaris van het Bestuur van
de Zeeuws-Vlaamse Bond van Wipschutters gedeponeerd zijn.
3. Personen, die de zeventigjarige leeftijd hebben bereikt zijn niet benoembaar tot lid van
het Bestuur. Indien zij bij het bereiken van deze leeftijd al lid van het Bestuur zijn,
kunnen zij hun lopende bestuursperiode voltooien. Hierna moeten zij hun functie neerleggen en zullen zij niet opnieuw benoembaar zijn.
4. De leden van het Bondsbestuur zijn verplicht op eigen kosten de uniforme bondskleding
aan te schaffen.
5. Na beëindiging van het Bestuurslidmaatschap kunnen uittredende Bestuursleden 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 uitgemaakt hebben.
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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Reglement beschrijfschietingen van bij de Zeeuws-Vlaamse Bond van Wipschutters aangesloten verenigingen

1. Door het lidmaatschap van de Zeeuws-Vlaamse Bond van Wipschutters aanvaarden de
aangesloten verenigingen de verplichting om alle publieke schietingen die op hun terrein
worden ingericht volgens dit reglement te laten verlopen.
2. Wanneer als gevolg van overmacht (breken van de wip, storm of hevige stortregen)
de schieting niet op het bepaalde tijdstip beëindigd kan worden zullen alle niet afgeschoten
vogels worden verloot onder alle ingeschreven deelnemers, ook onder hen die hun schot in
de onderbroken ronde reeds gedaan hebben.
3. De schutters moeten bij hun inschrijving de vereiste inleg betalen. Iedere schutter mag
slechts één inleg doen. Jeugdschutters t/m 15 jaar betalen op alle schietingen slechts halve
inleg.
4. Door de inleg te betalen is elke schutter verplicht zich aan het huidige reglement te houden,
evenals aan de bepalingen, voorzien in het programma van de schieting.
5. De loting voor de beurt vindt plaats op het vastgestelde tijdstip bij het begin van de
schieting. In de trommel worden evenveel nummers gedaan als er ingeschreven pelotons
zijn. Indien de aan de schieting deelnemende pelotons digitaal worden ingeschreven, mag
ook per computer geloot worden. Het staat de organiserende vereniging vrij om de bij de
Zeeuws-Vlaamse Bond van Wipschutters aangesloten verenigingen mee te loten voor de
beurt ongeacht tijdige aanwezigheid van schutters van deze verenigingen.
Het peloton waarvan het nummer uitgetrokken wordt zal de schieting openen. Vervolgens
schieten alle ingeschreven pelotons in volgorde van inschrijving, dan de telaatkomers van de
reeds ingeschreven pelotons en ten slotte de te laat gekomen pelotons die niet aan de loting
hebben deelgenomen.
6. Schutters die in de eerste ronde te laat aankomen dienen hun maatschappij als laatste van de
ronde in te schrijven. Wanneer hun maatschappij reeds ingeschreven was voor de loting
moeten zij in de eerste ronde laatst schieten en in de volgende ronden in het peloton van hun
maatschappij.
7. Schutters die te laat aankomen gedurende of na de tweede ronde dienen hun maatschappij
als laatste van deze ronde te laten inschrijven. Als hun maatschappij ingeschreven is en nog
moet schieten kunnen zij hun schot doen onder dit peloton en mogen zij één schot inhalen
op het einde van deze ronde. Als hun maatschappij reeds geschoten heeft zullen ze het eerste
schot doen onmiddellijk na het volledig peloton dat op dat ogenblik schiet en vervolgens één
schot mogen inhalen op het einde van de ronde.
8. Iedere schutter is verplicht tijdig op zijn beurt aanwezig te zijn en te schieten. Een schutter
die zijn beurt voorbij laat gaan verliest zijn schot voor die ronde. De schietbeurt is voorbij
zodra de eerste man van het volgende peloton geschoten heeft. Als al de schutters van
hetzelfde peloton afwezig zijn zal hun peloton driemaal worden opgeroepen. Indien zich dan
nog niemand aanbiedt is de beurt aan het volgende peloton.
Een schutter die voor zijn beurt geschoten heeft zonder geroepen te zijn verliest eveneens
zijn beurt. Indien deze schutter een vogel afschiet moet die direct terug ingevuld worden.
Om de uitbetaling en het uitreiken van de prijzen te vergemakkelijken mogen bij het ingaan
van de laatste ronde enkele leden van de inrichtende maatschappij vooraf schieten.
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9. Alle vogels die een schutter in één schot afschiet zijn geldig.
10. Wanneer twee schutters tegelijk schieten zijn alle vogels geldig die bij hun beide schoten
afgeschoten worden. Er mag maximaal met twee schutters tegelijk geschoten worden.
11. Wanneer bij het schieten boog, pijl of pees breekt zal het schot ongeldig zijn indien de pijl
niet tot de onderste lat komt. De betreffende schutter mag dan direct opnieuw schieten.
12. Aan elke wip dient een kader afgebakend te zijn met een grootte van 2 meter links en 2
meter rechts van het midden van de staander en een diepte van 2 meter.
Deze kader ligt:
- bij open wippen 2 meter langs beide kanten gelijk met het midden van de staander
- bij muitwippen 2 meter vanaf het midden van de wip waar de onderste lat de grond raakt
- de diepte van 2 meter van de kader is vóór de wip.
De achterlijn van de kader aan de wip mag weggelaten worden. Om ongehinderd te kunnen
schieten heeft iedere schutter het recht om de ruimte tussen de afbakening te laten ontruimen.
Indien de schutter niet steeds één voet volledig binnen het kader houdt zal zijn schietbeurt
toch geldig zijn maar worden de eventueel afgeschoten vogels onmiddellijk terug op de wip
geplaatst.
13. Vogels die afgeschoten worden met een boog of pijl die niet voldoet aan de voorwaarden,
genoemd in de bepalingen betreffende bogen en pijlen in het huishoudelijk reglement van de
Zeeuws-Vlaamse Bond van Wipschutters, worden niet als geldig afgeschoten beschouwd en
dienen onmiddellijk terug geplaatst te worden.
14. Een vogel wordt als geldig afgeschoten beschouwd als de spil waarop de vogel stond volledig
ontruimd of afgebroken is. Het is verplicht een stukgeschoten vogel waarvan een klein stukje
op de spil blijft staan onmiddellijk te vervangen. Hetzelfde geldt voor een vogel met een
weggeschoten panache. In geval van twijfel heeft de schutter het recht de wip te laten zakken.
15. Vogels die binnen een tijdsverloop waarin normaal een volgende schietbeurt kan plaats vinden
van hun spil vallen worden als geldig afgeschoten beschouwd als de laatst afgeschoten pijl de
wip of slechts de pluim van de vogel heeft geraakt. Indien de vogel valt buiten dit tijdsverloop
of indien de pijl géén wip of pluim heeft geraakt wordt de afgevallen vogel direct terug
geplaatst op dezelfde spil.
16. Bij het geheel of gedeeltelijk breken van de wip zullen nooit meer dan één hoogvogel en één
kleine vogel, ofwel twee kleine vogels naar keuze, worden toegekend aan de schutter die
oorzaak geweest is van de breuk. De keuze wordt gemaakt door de betreffende schutter.
17. Het aantal te plaatsen vogels moet overeenkomen met het beschrijf van de schieting. Boven het
geldig aantal mogen er geen vogels op de wip geplaatst worden. Indien door een misrekening
dit aantal overschreden is moeten bij de volgende ronde de ongeldige vogels van de wip
verwijderd worden.
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18. Indien bij aanvang het vereiste aantal vogels niet op de wip geplaatst kan worden zal het
bestuur vooraf bepalen hoeveel vogels er afgeschoten moeten worden vooraleer de resterende
vogels worden bijgeplaatst. De afrekening en de manier waarop de resterende vogels worden
bijgezet zal duidelijk aan de schutters worden vermeld.
In het geval er om de één of andere reden een fout gemaakt is bij het natellen van de
afgeschoten vogels en er reeds de volgende schutter geschoten heeft zal de ronde voortgezet
worden en de bi vulling zal de volgende ronde plaatsvinden nadat de schutter geschoten heeft
die de laatste vogel geschoten heeft voor de normale bij vulling. Indien het aantal af te schieten
vogels een tweede keer bereikt wordt voor deze bij vulling heeft plaatsgehad dient deze tweede
reeks dadelijk te worden ingevuld en de andere reeks zoals hiervoor vermeld. Als dit zich voor
doet in de voorlaatste ronde dient de uitgestelde bij vulling te gebeuren bij de aanvang van de
laatste ronde.
Als een dubbel spel hoogvogels voorzien is en er drie afgeschoten zijn worden die onmiddellijk
bijgevuld. De twee overblijvende worden aangevuld omstreeks het vooraf bepaalde uur bij de
schietbeurt van het peloton dat door bijzondere loting hiervoor aangeduid is.
Indien de plaats beschikbaar is dient de bij vulling te gebeuren op de overeenstemmende
pinnen van de hoogvogels, zonder rekening te houden met linker- of rechterkant. Als de bij
vulling van de hoogvogels in de latten moet gebeuren zal de hoge, indien de onderste lat
voorzien is van een moervogel, op deze pin worden geplaatst en anders links of rechts van het
midden van de onderste lat, de zijvogel(s) op de middenlat met 2 pinnen tussen de twee in te
vullen zijvogels (3 pinnen indien de middenlat voorzien is van een moervogel) en de kallen op
de bovenlat met 4 pinnen tussen de in te vullen kallen (5 pinnen indien de bovenlat voorzien is
van een moervogel). Hier wordt dan wel rekening gehouden met linker- of rechterkant.
Als op een schieting met twee stellen hoogvogels de hele wip leeggeschoten is voor het de
beurt is aan het peloton dat door loting aangeduid werd voor het bijvullen van de tweede serie
hoogvogels wordt deze bij vulling onmiddellijk gedaan nadat de laatste vogel afgeschoten is.
Indien bijzondere prijsvogels voorzien zijn op een schieting waarbij op voorhand het aantal af
te schieten vogels bepaald is (bij voorbeeld 2 af, 2 bij) worden alle nog niet geplaatste
prijsvogels ingevuld bij het begin van de laatste ronde.
19. Een maatschappij kan zich niet beroepen op een fout die gemaakt is door een door haar
aangestelde persoon die belast is met de onmiddellijke betaling van de afgeschoten vogels of
het afgeven van bewijsplaatjes, gemerkt met een volgnummer.
20. Het bestuur heeft het recht om bij buitengewone stortregen of onweer de schieting tijdelijk te
schorsen.
21. Bij een ongeval of plotselinge ziekte van een deelnemende schutter die daardoor onmogelijk
verder aan de schieting kan deelnemen, kan het bestuur toestemming geven deze schutter te
laten vervangen door een andere deelnemende schutter, behorende tot dezelfde maatschappij
van de betreffende schutter.
22. De schieting duurt minimaal 4 uur. De laatste ronde moet tijdig door de inrichtende
maatschappij aangekondigd worden en dit dient aan de wip vermeld te worden.
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23. De loting van niet afgeschoten vogels dient te gebeuren in aanwezigheid van vreemde schutters
volgens een naamlijst die voor iedereen zichtbaar is. Er wordt één loting gehouden voor alle
wippen samen. De kleine vogels worden altijd in hun geheel verloot. De panaches worden
verloot in door het bestuur vast te stellen parten.
Het bestuur draagt er zorg voor dat alle nummers in de trommel worden gedaan in
tegenwoordigheid van vreemde schutters. Nadat de trommel goed gedraaid of geschud is zullen
de nummers één voor één worden getrokken. Zodra het vereiste aantal nummers getrokken is
zal de uitslag van de loting ter inzage gelegd worden.
Indien de aan de schieting deelnemende schutters digitaal zijn ingeschreven, mag ook loting per
computer plaats vinden.
24. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet en waarin direct een beslissing genomen moet
worden, wordt beslist door minimaal twee aanwezige bestuursleden van de Zeeuws-Vlaamse
Bond van Wipschutters of anders door 3 bestuursleden van de inrichtende maatschappij.
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Wedstrijdreglement voor het Zeeuws-Vlaams Kampioenschap viertallen en persoonlijk

1. Het kampioenschap wordt georganiseerd door de Zeeuws-Vlaamse Bond van Wipschutters.
Deelname is alleen mogelijk voor schutters die lid zijn van een bij de Zeeuws-Vlaamse
Bond van Wipschutters aangesloten vereniging en in het bezit van een geldige bondskaart.
2. De selectiewedstrijden voor de viertallen worden gehouden op twee sectorplaatsen.
Deze sectorplaatsen dienen te beschikken over drie wippen. Data, plaats en aanvangsuur
worden door het Bondsbestuur vastgesteld in overleg met de inrichtende verenigingen.
Viertallen of deelnemers aan het persoonlijke kampioenschap die niet tijdig aanwezig zijn
verliezen hun eerste schietbeurt. Deze mag niet worden ingehaald. Deze bepaling is ook
van toepassing bij de finale van de viertallen en finale van het persoonlijke kampioenschap.
3. De finale wordt georganiseerd op een plaats waar twee of drie wippen staan. Deze plaats
wordt door het Bestuur van de Zeeuws-Vlaamse Bond van Wipschutters bepaald.
4. De volgorde van schieten op de sectorplaats rouleert op alfabet. De vereniging die in een
bepaald jaar eerst schiet zal het jaar daarop als laatste schieten enz.
De schietvolgorde in de finale wordt als volgt bepaald:
1e : Het als vierde geëindigde viertal van de organiserende sector
2e : Het als vierde geëindigde viertal van de andere sector
3e : Het als derde geëindigde viertal van de organiserende sector
4e : Het als derde geëindigde viertal van de andere sector
5e : Het als tweede geëindigde viertal van de organiserende sector
6e : Het als tweede geëindigde viertal van de andere sector
7e : Het als eerste geëindigde viertal van de organiserende sector
8e : Het als eerste geëindigde viertal van de andere sector
5. Er gaan 8 viertallen door naar de finale. Dit zijn de viertallen met de meeste punten per
sector. Het aantal finaleplaatsen binnen een sector wordt jaarlijks pro rato bepaald.
Hiervoor zijn het aantal opgegeven en betaalde viertallen een week voor aanvang van de
selectiewedstrijden bepalend. Voor de pro rato verdeling is volgende formule van
toepassing.
1. Aantal opgegeven viertallen van beide sectoren gedeeld door 8 (plaatsingen voor de
finale) het resultaat hiervan geeft een faktor.
2. Aantal opgegeven viertallen per sector gedeeld door de in punt 1 bepaalde faktor
geeft afgerond het aantal finale plaatsen per sector weer.
3. Bij een getal van 0,4 of lager wordt er naar beneden afgerond en bij een getal van 0,5
of hoger wordt er naar boven afgerond.
6. Per sector plaatsen zich twee deelnemers voor het persoonlijke kampioenschap. Dit zijn
de deelnemers met de meeste punten.
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7. De deelnemers aan het persoonlijke kampioenschap schieten hun finale op dezelfde dag
en plaats als de viertallen. De volgorde van schieten wordt als volgt bepaald:
1e : De kampioen van vorig jaar
2e : De als tweede geëindigde schutter van de organiserende sector
3e : De als tweede geëindigde schutter van de andere sector
4e : De als eerste geëindigde schutter van de organiserende sector
5e : De als eerste geëindigde schutter van de andere sector
8. Indien een viertal niet compleet is mag dit wel deelnemen. Voor het persoonlijk
kampioenschap komen de deelnemers van dit incomplete viertal niet in aanmerking.
Indien een vereniging een viertal niet compleet kan krijgen is het toegestaan dit aan te
vullen met schutters van een andere vereniging uit dezelfde sector. Deze vereniging moet
wel aangesloten zijn bij de Zeeuws-Vlaamse Bond van Wipschutters terwijl de aanvullende
schutter ook lid moet zijn van die vereniging.
Per viertal mag slechts één jeugdschutter deelnemen. De betreffende jeugdschutter kan zich
echter niet plaatsen voor het persoonlijke kampioenschap senioren of voor de landenploeg bij
het Europese Kampioenschap senioren.
Iedere deelnemer mag slechts voor één vereniging uitkomen.
9. Indien op de sectorplaats een beschrijfschieting plaats vindt wordt van iedere deelnemer
verwacht dat hier aan deelgenomen wordt. Deze beschrijfschieting wordt door de
organiserende vereniging ingericht. De baten van deze schieting zijn voor de organiserende
vereniging.
10. Tijdens de finale kan er door de organiserende vereniging een beschrijfschieting ingericht
worden. De baten van deze schieting zijn voor de organiserende vereniging.
11. Ieder viertal heeft het recht per deelnemer twee maal tien schoten te doen. Dit geldt zowel
bij de selectiewedstrijden als tijdens de finale.
12. Iedere deelnemer aan het persoonlijke kampioenschap heeft het recht tweemaal tien schoten
achter elkaar te doen.
13. Er wordt geschoten op punten. De verdeling hiervan is als volgt:
Hoogvogel
: 4 punten
Zijvogels
: 3 punten
Kalvogels
: 2 punten
Kleine vogels
: 1 punt
14. Alle vogels in één schot zijn geldig. De punten tellen echter alleen indien de pin, waarop de
afgeschoten vogel stond, volledig gezuiverd is.
15. Indien twee of meer schutters gelijktijdig schieten komen zij niet in aanmerking voor het
persoonlijk kampioenschap.
16. Schutters met een vreemde nationaliteit mogen aan het kampioenschap viertallen en
persoonlijk deelnemen. Het viertal waarin zij deelnemen moet minstens één deelnemer
hebben die in Nederland woont en/of de Nederlandse nationaliteit bezit.
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17. Het is niet toegestaan schutters te vervangen die deelnamen aan de selectiewedstrijden
en geplaatst zijn voor de finale. Hiervan kan slechts worden afgeweken indien er een
geldige reden is en als deze reden tevoren bij het Bondsbestuur kenbaar is gemaakt.
Per viertal mag dan maximaal één persoon worden vervangen.
De schutter die niet in staat is zelf deel te nemen aan de finale kan vervangen worden door
een andere schutter van dezelfde vereniging, mits goedkeuring van het Bondsbestuur.
De vervanger zal worden aangeduid door het Bestuur van de eigen vereniging.
18. Het viertal dat in de finale de meeste punten schiet is kampioen. Het krijgt een door het
Bondsbestuur vastgestelde prijs.
19. De viertallen die in de finale op eerste, tweede en derde plaats eindigen hebben het recht
om deel te nemen aan het Nederlandse Kampioenschap voor viertallen.
20. De schutter die in de persoonlijke wedstrijd de meeste punten behaalt, is kampioen. Hij heeft
evenals de schutters die op de tweede en derde plaats geëindigd zijn het recht deel te nemen
aan het persoonlijk Nederlands Kampioenschap.
21. Indien één van de viertallen die op eerste t/m derde plaats geëindigd zijn géén gebruik
maakt van zijn recht om aan de finale wedstrijden of aan de Nederlandse Kampioenschappen
voor viertallen deel te nemen, gaat dit recht over op het viertal wat op de vierde plaats is
geëindigd.
22. De persoonlijke schutter die de tweede prijs behaalt, is reserve kampioen.
23. Bij gelijk aantal punten wordt er gekampt, echter alleen om de eerste vier plaatsen.
Het kampen geschiedt zowel bij het persoonlijke kampioenschap als bij het kampioenschap
van de viertallen door drie ronden te schieten op een gevulde wip. De volgorde wordt door
het Bestuur 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 dat de punten het eerst heeft behaald. Bepalend hierbij is het aantal ronden, evenals
de plaats van de schutter in het viertal. Indien dit 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 volgt een barrage over drie ronden.
24. Een schutter die zich niet houdt aan de reglementen of die zich wanordelijk gedraagt, kan
het recht op verdere deelname worden ontzegd.
25. Het door de schutter te gebruiken materiaal moet voldoen aan de door de Zeeuws-Vlaamse
Bond van Wipschutters gestelde eisen.
26. Indien tijdens de selectiewedstrijden of in de finale breuk ontstaat aan de wip(pen) beslist
het Bondsbestuur over het verdere verloop van de wedstrijd.
27. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Bondsbestuur.
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Wedstrijdreglement voor het Zeeuws-Vlaams Jeugdkampioenschap
1. Het kampioenschap wordt georganiseerd door de Zeeuws-Vlaamse Bond van
Wipschutters. Deelname is alleen mogelijk voor schutters die lid zijn van een bij de
Zeeuws-Vlaamse Bond van Wipschutters aangesloten vereniging en in het bezit van een
geldige Nederlandse bondskaart.
2. Het jeugdkampioenschap wordt verdeeld in twee leeftijdscategorieën:
A jeugd: 15 t/m 18 jaar en B jeugd: 8 t/m 14 jaar.
3. Datum, plaats en aanvangsuur worden door het Bondsbestuur vastgesteld in overleg met
de inrichtende vereniging.
4. Deelnemers aan het jeugdkampioenschap die niet tijdig aanwezig zijn verliezen hun
eerste schietbeurt. Deze mag niet worden ingehaald.
5. De volgorde van schieten wordt door loting bepaald.
6. Iedere deelnemer aan het jeugdkampioenschap heeft het recht tweemaal een serie van
tien schoten achter elkaar te doen.
7. Er wordt geschoten op punten. De verdeling is als volgt:
Hoogvogel : 4 punten
Zijvogels
: 3 punten
Kalvogels
: 2 punten
Kleine vogels : 1 punt
8. Alle vogels in één schot zijn geldig. De punten tellen echter alleen indien de pin,
waarop de afgeschoten vogel stond, volledig gezuiverd is.
9. Schutters met een vreemde nationaliteit mogen aan het jeugdkampioenschap deelnemen.
10. De schutter uit de A of B categorie die de meeste punten behaalt is kampioen. Hij heeft
het recht deel te nemen aan het persoonlijk Nederlands jeugdkampioenschap.
11. De schutters uit de A of B categorie die op de eerste, tweede, derde en vierde plaats
eindigen hebben het recht om met het Zeeuws-Vlaams viertal deel te nemen aan het
Nederlands jeugdkampioenschap voor viertallen.
12. De schutter die de tweede prijs behaalt is reserve kampioen.
13. Indien één van de schutters die op de eerste t/m vierde plaats geëindigd zijn geen gebruik
maakt van zijn recht om deel te nemen aan het Nederlands jeugdkampioenschap voor
viertallen gaat dit recht over op de schutter die op de vijfde plaats is geëindigd enz.
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14. Bij gelijk aantal punten wordt er gekampt, echter alleen om de eerste vier plaatsen.
Het kampen gebeurt door drie ronden te schieten op een gevulde wip. De volgorde wordt
door het bestuur 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 de schutter die de punten het eerst
heeft behaald. Indien alle punten in dezelfde schietbeurt zijn behaald volgt een barrage
over drie ronden.
15. Een schutter die zich niet houdt aan de reglementen of die zich wanordelijk gedraagt, kan
het recht op verdere deelname worden ontzegd.
16. Het door de schutter te gebruiken materiaal moet voldoen aan de door de ZeeuwsVlaamse Bond van Wipschutters gestelde eisen.
17. Indien tijdens het kampioenschap breuk ontstaat aan de wip beslist het Bondsbestuur over
het verdere verloop van de wedstrijd.
18. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het Bondsbestuur.
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Wedstrijdreglement voor het Zeeuws-Vlaams Kampioenschap zestallen
1. Deelname staat enkel open voor bij de Zeeuws-Vlaamse Bond van Wipschutters
aangesloten verenigingen.
2. Elke aangesloten vereniging kan slechts met één zestal deelnemen.
3. Een schutter die lid is van meerdere verenigingen kan slechts voor één vereniging
uitkomen.
4. Indien een vereniging een zestal niet kompleet kan krijgen mag dit worden aangevuld
met leden van andere bij de Zeeuws-Vlaamse Bond aangesloten verenigingen.
5. Er wordt uit en thuis geschoten, waarbij de duellerende verenigingen onderling
beslissen hoeveel schoten per schutter er worden gedaan.
6. De wedstrijden dienen voor een door de Zeeuws-Vlaamse Bond vastgestelde datum
afgewerkt te worden.
7. De uitslagen van de voorronden dienen binnen een week aan de secretaris van de
Zeeuws-Vlaamse Bond doorgegeven te worden.
8. Het Zeeuws-Vlaams Bondsbestuur bepaalt datum, aanvangsuur en plaats van de finale,
evenals de volgorde van schieten.
9. De wedstrijden in de voorronden worden bij loting bepaald. De verenigingen regelen
onderling op welke plaats er eerst geschoten wordt. Indien de wedstrijd gehouden wordt
voorafgaande aan een beschrijfschieting van één van de twee duellerende verenigingen
zijn beide verenigingen verplicht de inleg van de deelnemende schutters in het zestal te
betalen voor deze navolgende beschrijfschieting.
10. Indien in de eerste ronde een oneven aantal verenigingen is ingeschreven, is de winnaar
van het vorige jaar de eerste ronde vrij en automatisch geplaatst voor de tweede ronde.
Indien er in de tweede ronde een oneven aantal verenigingen overblijft, wordt door
loting bepaald welke verliezende vereniging uit de eerste ronde geplaatst is voor de
tweede ronde.
11. Jaarlijks wordt door de Zeeuws-Vlaamse Bond tijdens de Algemene Vergadering een
bepaalde inleg vastgesteld.
12. De overwinnaar ontvangt een beker en een door de Zeeuws-Vlaamse Bond vastgesteld
geldbedrag.
13. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Zeeuws-Vlaams Bondsbestuur.
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Reglement Koningen- en Keizersschieting van de Zeeuws-Vlaamse Bond

1. Ieder jaar wordt een Koningen- en Keizersschieting georganiseerd. Deze schieting vindt
plaats bij de vereniging waarvan de titelverdediger lid is en begint één uur voor
de aanvang van de beschrijfschieting.
2. De winnaar krijgt de titel Koning van de Zeeuws-Vlaamse Bond van Wipschutters en
ontvangt een door het Bondsbestuur vastgestelde prijs. De schutter die driemaal achter
elkaar de wedstrijd wint krijgt de titel Keizer van de Zeeuws-Vlaamse Bond.
3. Aan de wedstrijd mag worden deelgenomen door:
 De koningen van de bij de Zeeuws-Vlaamse Bond van Wipschutters aangesloten
verenigingen van het lopende jaar. Zij dienen in het bezit te zijn van een bondskaart
die verstrekt is door de vereniging waarvoor zij als koning uitkomen.
 De keizers van de bij de Zeeuws-Vlaamse Bond aangesloten verenigingen.
 De keizers van de Zeeuws-Vlaamse Bond.
 De schutters die de persoonlijke Europese titel behaald hebben.
 De koning van de Nederlandse Bond.
 De titelverdediger.
4. Het recht om voor het leven aan deze schieting deel te nemen is voorbehouden aan:
 De schutters die de persoonlijke Europese titel behaald hebben.
 De keizers van de aangesloten verenigingen indien zij keizer zijn van de vereniging
waarvan zij lid zijn op het moment van deelname aan de Koningen- en Keizersschieting
 De keizers van de Zeeuws-Vlaamse Bond en van de Nederlandse Bond.
5. Het Bondsbestuur kan eisen dat een deelnemer een bewijs overlegt, ondertekend door
de voorzitter van zijn vereniging, waarin vermeld wordt met welk recht aan de wedstrijd
wordt deelgenomen.
6. Aan de wedstrijd deelnemende schutters moeten lid zijn van een bij de Zeeuws-Vlaamse
Bond van Wipschutters aangesloten vereniging. Zij dienen in het bezit te zijn van een
geldige bondskaart.
7. Er wordt geschoten naar een alleenstaande vogel, voorzien van een wedstrijd blok.
Deze vogel wordt geplaatst op de pin waarop bij een beschrijfschieting de hoogvogel
wordt geplaatst. De panache van deze vogel heeft bij voorkeur de kleuren van de
Nederlandse vlag.
8. Er wordt geschoten op drie ronden. De schutter die de vogel de meeste keren afschiet
is de winnaar. Bij een gelijk aantal wordt er gekampt met telkens de ronde uit.
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9. 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.
10. De deelnemers betalen voor aanvang van de wedstrijd een door het Bondsbestuur
vastgesteld bedrag.

11. De volgorde van schieten wordt door loting bepaald. Schutters die te laat komen mogen
de lopende ronde mee schieten, evenals het resterende aantal ronden. Zij mogen echter
géén ronde inhalen
12. Aansluitend aan de Koningen- en Keizersschietingen vindt een beschrijfschieting plaats.
Van de aan de Koningen- en Keizersschieting deelnemende schutters wordt verwacht dat
zij aan deze beschrijfschieting deelnemen.
13. De baten van de beschrijfschieting zijn voor de organiserende vereniging.
14. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het Bestuur van de Zeeuws-Vlaamse
Bond van Wipschutters.
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Reglement aanwijzing Zeeuws-Vlaamse deelnemers landenploeg Europees Kampioenschap

1. Europees kampioen
2. Nederlands kampioen
3. Zeeuws-Vlaams kampioen
4. Kampioen sector Oost
5. Kampioen sector West
6. Reserve-kampioen sector Oost
7. Reserve-kampioen sector West
8. Meeste treffers sector Oost
9. Meeste treffers sector West
10. 2e Meeste treffers sector Oost
11. 2e Meeste treffers sector West
12. 3e Meeste treffers van de sectoren Oost en West
13. 4e Meeste treffers van de sectoren Oost en West
14. 5e Meeste treffers van de sectoren Oost en West
15. 6e Meeste treffers van de sectoren Oost en West
Indien de kampioen of de reserve-kampioen van een sector niet kan deelnemen, wordt de
betreffende plaats ingenomen door een schutter uit dezelfde sector met de daarop volgende
meeste punten.
In het jaar dat de Europese Kampioenschappen door een bij de Zeeuws-Vlaamse Bond van
Wipschutters aangesloten vereniging worden georganiseerd, dient altijd een lid van die
organiserende vereniging opgesteld te worden.
De overige 21 Zeeuws-Vlaamse deelnemers aan het individueel Europees Kampioenschap
en reserves worden door het Bestuur van de Zeeuws-Vlaamse Bond van Wipschutters zo veel
mogelijk aangewezen volgens volgorde van opgave door de respectievelijke verenigingen.
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Bepalingen betreffende bogen en pijlen

1. Maximale trekkracht van de boog: 70 pound (31,75 kg.)
2. Gebruik van een steunstok:




Trekkracht van de boog maximaal 45 pound (20,4 kg.).
De stok moet vrij staan op de grond en de boog moet los aan een lus
van ongeveer 10 cm. lengte hangen, zodanig dat steunstok en 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.

3. 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 omtrent de noodzaak hiervan,
dit ongeacht de leeftijd van de betreffende schutter.
4. Stabilisators op de boog zijn toegestaan tot maximaal 20 cm. lengte en
4 cm. diameter.
5. Maximaal gewicht van de pijl is 100 gram.



Metalen vullingen zijn verboden.
De hoorn moet volledig glad zijn, maximaal 28 mm. en minimaal 22 mm.

6. Vizieren en “kissers” op de pees zijn niet toegestaan.
7. Optrekken van de boog in verticale richting
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