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Huishoudelijk reglement voor de Kring Zundert. 
 

 

                           Vastgesteld in de bestuursvergadering van Kring Zundert 
d.d. dertig januari tweeduizendendrie 

(30-01-2003) 

                                   en bekrachtigd in de Algemene Vergadering  

van Kring Zundert  

d.d. twintig maart tweeduizendendrie 

(20-03-2003) 

 

Aanpassingen vastgesteld in de Algemene Voorjaarsvergadering van Kring 

Zundert d.d. tweeëntwintig maart tweeduizendenzeven 

(22-03-2007) 

 

Aanpassingen vastgesteld in de Algemene 

VoorjaarsvergaderingvanKringZundert d.d. acht maart tweeduizendentwaalf 

(08-03-2012) 

 

Aanpassingen vastgesteld in de Algemene Voorjaarsvergadering van Kring               

Zundert d.d. zeventien maart tweeduizendenzestien 

(17-03-2016) 

Aanpassingen vastgesteld in de Algemene Najaarsvergadering van Kring               

Zundert d.d. tweeëntwintig november tweeduizendenachttien. 

(22-11-2018) 

 

Te Zundert door:             

Jos Willemsen       Wil Elst 

 

Voorzitter      Secretaris 



 
 

Najaarsvergadering Kring Zundert d.d. 22 november 2018                paraaf:   
2 

                     

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING ZUNDERT 
TE ZUNDERT 

 

Algemene Bepalingen: 

Artikel 1:  

Waar in dit huishoudelijk reglement wordt gesproken van statuten, worden daarmee bedoeld, de 

statuten van de Kring Zundert die zijn vastgesteld bij een besluit van het kringbestuur d.d. 8 november 

2001, en notarieel vastgelegd d.d. 9 december 2002 dossier nummer JR/PB/6173   NM/150502. 

Aangesloten verenigingen, leden en andere benamingen: 

Artikel 2: De aangesloten verenigingen binnen de Kring Zundert, in volgorde van oprichting, zijn: 

Nooit Gedacht uit Achtmaal;                                                                                                                  

De Eendracht uit Zundert;                                                                                                                 

Eendracht Maakt Macht uit Klein-Zundert;                                                                                               

Gezellige Vrienden uit Zundert;                                                                                                        

Komst des Vredes uit Achtmaal;                                                                                                          

Ons Genoegen uit Klein-Zundert;                                                                                                       

Zeldzaam Maar Zeker uit Wernhout;                                                                                                       

De Toekomst uit Achtmaal. 

Artikel 3: Het secretariaat van de aangesloten vereniging doet tenminste eenmaal per jaar, vóór 10 

januari, opgave van haar ledenbestand. Zij houdt daartoe een register bij van de bij haar aangesloten 

leden. Het kringsecretariaat wordt van dit register onverwijld schriftelijk in kennis gesteld. 

Artikel 4: In dit huishoudelijk reglement wordt onderscheid gemaakt in leden, jeugd- en seniorleden, 

donateurs, begunstigers, buitengewone leden en recreanten. Onder leden wordt verstaan: 

degene welke lid zijn van een aangesloten vereniging vanaf 18 jaar tot en met 64 jaar; 
Een klasse jeugd opgelegd t/m het jaar dat de schutter 15 jaar wordt, met begeleiding door iemand 
van hun eigen vereniging. 
 
Een jeugdlid: is een lid van een aangesloten vereniging vanaf 12 jaar én die op 1 januari van het jaar 
waarin hij schiet nog geen 18 jaar is; 
Seniorenlid: is lid van een aangesloten vereniging vanaf het jaar dat hij/zij 65 jaar wordt; 
Donateurs: zijn personen die de Kring Zundert financieel steunen.                                              

Begunstigers: zijn personen of instellingen die de Kring Zundert financieel steunen zonder 

verplichtingen;                                                                                                                                 

Recreanten: zijn personen van aangesloten verenigingen zonder rechten of plichten. 

Artikel 5: Rechten en verplichtingen van de leden, senior- en jeugdleden: 

1)   Zodra een ‘senior lid´ of ´jeugd lid´ tot de Kring Zundert is toegelaten, verkrijgt deze de rechten en 

is onderworpen aan de verplichtingen, omschreven in de statuten en het huishoudelijk reglement van 

de Kring Zundert. 

2) plichten van de leden, senior- en jeugdleden: 
-de statuten, reglementen en besluiten van de Kring Zundert na te leven;                                               

-alles in het werk te stellen, om zoveel mogelijk tot nut van de Kring Zundert te zijn hetzij op het gebied 

van de kruisboogsport dan wel op enigerlei ander gebied. 



 
 

Najaarsvergadering Kring Zundert d.d. 22 november 2018                paraaf:   
3 

3) rechten van de leden, senior- en jeugdleden: 
-elk lid van de Kring Zundert heeft de mogelijkheid om deel te nemen aan / of bijwonen van 

wedstrijden Kring Zundert en de Nederlandse Kruisboog Bond (NKB) mits lid van de NKB; 

-gelegenheid tot begeleiding / advisering m.b.t. onderhoud materialen;                                                   

-deelname, eventueel met partner, aan de algehele prijsuitreiking Kring Zundert;                                     

-deelname, eventueel met partner, aan de prijsuitreiking andere wedstrijden;                                         

-deelname en/of bijwonen bijzondere wedstrijden Kring Zundert;                                                             

-deelname en/of bijwonen andere activiteiten. 

4) donateurs van aangesloten verenigingen: 
-kunnen op verzoek van het Kringbestuur worden uitgenodigd voor speciale gelegenheden;                  

-op condities door het Kringbestuur gesteld. 

5) begunstigers: 
-kunnen op verzoek van het Kringbestuur worden uitgenodigd voor speciale gelegenheden;                   

-op condities door het Kringbestuur gesteld. 

6) buitengewone leden: 
-kunnen op verzoek van het Kringbestuur worden uitgenodigd voor speciale gelegenheden;                 

-op condities door het Kringbestuur gesteld. 

7) recreatieleden: 
-kunnen op verzoek van het Kringbestuur worden uitgenodigd voor speciale gelegenheden;                  

-op condities door het Kringbestuur gesteld. 

Geldmiddelen: 

Artikel 6:  

Verplicht tot het betalen van contributie zijn alle leden van de aangesloten verenigingen;                    

De hoogte van de contributie wordt bepaald op de najaarsvergadering. 

Artikel 7:  

-de aangesloten verenigingen betalen aan de Kring Zundert de contributies van hun leden en 
jeugdleden zowel actief en passief ,vóór de eerste Februari  van het kringjaar. 
-bij elke voorjaarsvergadering word door het kringbestuur de hoogte bepaald van een eventueel kas 
overschot. Dit word dan uitgekeerd naar rato van de actieve leden die dat kringjaar contributie hebben 
af gedragen. 
 

Het bestuur: 

Artikel 8: 

Samenstelling: 

Elke aangesloten vereniging van de Kring Zundert levert één afgevaardigde, voor maximaal drie 

termijnen, aan het kringbestuur. Daarnaast nemen zitting in het kringbestuur: een voorzitter, secretaris 

en penningmeester. Deze personen mogen van dezelfde vereniging zijn.   
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Artikel 9: 

Taak en werkzaamheden: 

Het bestuur kan uit zijn midden afzonderlijke bestuursleden een specifieke taak en werkzaamheden 

toebedelen. De secretaris maakt verslag van deze handeling. 

Artikel 10: 

Wijze van aftreden: 

Lid 1: conform artikel 10 lid 3 van de statuten worden bestuursleden gekozen voor een periode van 4 

jaar. Tweemaal een herbenoeming is mogelijk.                                                                                        

Lid 2: de Algemene Jaarvergadering kan in afwijking van voormeld lid in buitengewone 

omstandigheden afwijken.                                                                                                                            

Lid 3: tijdens de Algemene Jaarvergadering, wordt het rooster van aftreden vastgesteld.                    

Lid 4: op eigen verzoek. 

Bestuurstaak en verantwoording: 

Artikel 11: 

Conform art. 11 lid 3 van de statuten is het bestuur bevoegd tot:                                                          

Het aangaan van overeenkomsten etc. tot een bedrag van maximaal 2500 euro 

(tweeduizendvijfhonderd euro). Boven dit bedrag is te allen tijde een besluit van de algemene 

vergadering vereist. 

Artikel 12: 

Besluitenlijsten, notulen of anderszins waaruit de besluitvorming van het kringbestuur blijkt dienen te 

allen tijde door de voorzitter en secretaris of hun plaatsvervanger, na goedkeuring, te worden 

ondertekend. Geen ondertekening betekent geen rechtskracht. 

Artikel 13: 

Lid 1: De vergaderingen van het bestuur worden door de secretaris tijdig bijeen geroepen. Een 

agenda is ter vergadering aanwezig. Ieder bestuurslid kan agendapunten indienen;                            

Lid 2: in spoedeisende gevallen kan een vergadering op zeer korte termijn worden gehouden 

eventueel met het achterwege laten van een agenda;                                                                           

Lid 3: de voorzitter leidt de algemene vergadering en bestuursvergadering. Bij afwezigheid van de 

voorzitter wordt de vergadering voorgezeten door een ander lid van het Kringbestuur;                        

Lid 4: de secretaris zorgt in eerste instantie voor opmaak van de notulen (conform artikel 11 lid 5 van 

de statuten). Bij afwezigheid of op verzoek van de secretaris kan dit worden waargenomen door een 

ander lid;                                                                                                                                                 

Lid 5: de secretaris zorgt voorts voor: samenstelling van het jaarverslag, bijhouden van de ledenlijst, 

het voorbereiden van vergaderingen, opmaak agenda, correspondentie en algemeen goed 

functioneren van het secretariaat;                                                                                                           

Lid 6: de secretaris zorgt voor een goed betrouwbaar en toegankelijk archief. Hieruit blijkt het reilen en 

zeilen alsmede het historisch belang van de vereniging.                                                                           

Lid 7: de agenda, notulen alsmede een financieel jaarverslag dienen te allen tijde bewaard te blijven. 

Lid 8: de penningmeester zorgt voor: het innen van inkomsten en het verrichten van betalingen, het 

bijhouden van een goede boekhouding, opmaak begroting en jaarrekening. Jaarlijks dient 

verantwoording afgelegd te worden aan de Algemene Jaarvergadering.                                               

Lid 9: tevens zorgt de penningmeester ervoor dat het bestuur tijdig in kennis wordt gesteld van 

financieel beleid van het bestuur.   
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Commissies: 

Artikel 14: 

Lid 1: Het bestuur kan zich bij de uitoefening van haar taak door één of meer permanente of tijdelijke 

commissies alsmede door haar aangezochte personen, al dan niet bezoldigd, doen bijstaan;             

Lid 2: tot de in lid 1 bedoelde commissies kunnen o.m. behoren: 

A: de geschillencommissie                                                                                                                       

B: de kascommissie                                                                                                                                     

C: commissies ad hoc 

Ad 2 a: Geschillencommissie:  

zodra er behoefte bestaat kan tijdens een Algemene Jaarvergadering een driehoofdige 

geschillencommissie worden benoemd, zijnde geen kringbestuursleden, welke tot taak heeft 

bemiddelend op te treden tussen de organen van de Kring Zundert. Bij bemiddeling zijn de partijen 

verplicht de geschillencommissie alle inlichtingen te verstrekken die zij nodig acht, inzage te verlenen 

van alle betrekking hebbende stukken en deze eventueel te kopiëren of te doen kopiëren. 

De commissie legt van elke bemiddeling een dossier aan. De commissie heeft en adviserende taak 

aan de Algemene Jaarvergadering.  

Een verzoek om de geschillencommissie bijeen te roepen dient schriftelijk en met redenen omkleed te 

worden gericht aan het kringsecretariaat. Het kringbestuur zowel als de partijen, kunnen een beroep 

doen op de geschillencommissie. 

Het kringbestuur dient het geschil binnen veertien dagen voor te leggen aan de geschillencommissie 

en deze bepaalt de wijze van bijeenkomen. 

Bij het in gebreke blijven van het kringbestuur kunnen minimaal twee verenigingen het geschil 

rechtstreeks schriftelijk aan de geschillencommissie voorleggen. 

Ad 2b: Kascommissie: 

de benoeming van de kascommissie geschiedt voor een maximale periode van 2 jaar. De 

kascommissie bestaat uit telkens één vertegenwoordiger van een vereniging (max. 2 personen) geen 

lid zijnde van het Kringbestuur. Het langst zittende lid van de kascommissie treedt af. Een rooster van 

aftreden wordt op de Algemene Jaarvergadering vastgesteld. 

Ad 2c: het is het kringbestuur te allen tijde mogelijk om één of meerdere commissies ad hoc in het 

leven te roepen.  

Minimaal één bestuurslid is lid van deze commissie. Schriftelijke terugkoppeling naar het bestuur is 

verplicht. 

Algemene (Jaar)Vergadering: 

Artikel 15: 

Lid 1: Conform artikel 14 lid 3 van de statuten kan het bestuur personen, zijnde geen afgevaardigden, 

uitnodigen voor de Algemene Jaarvergadering met een maximum van 3 personen per aangesloten 

vereniging;                                                                                                                                              

Lid 2: agendapunten kunnen (o.g.v. statuten, artikel 14 lid 5 sub e) door het bestuur en de leden, 

worden ingediend tot vier weken vóór de vergadering;                                                                             

Lid 3: één agendapunt voorziet in voorstellen;                                                                                       
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Lid 4: een voorstel is een initiatief van een vereniging om verbeteringen, veranderingen, of 

vernieuwingen aan de orde te brengen;                                                                                                 

Lid 5: de Algemene Jaarvergadering beslist of een voorstel al dan niet wordt aangenomen. 

Artikel 16:  

Onder een Kringvergadering wordt verstaan een vergadering van het Kringbestuur; 

Onder een Algemene Jaarvergadering wordt verstaan een algemene vergadering met kringbestuur en 

leden van de aangesloten verenigingen; 

Artikel 17: 

Stemrecht op de vergadering van het Kringbestuur:                                                                                  

Lid 1: alle aanwezigen (exclusief voorzitter, secretaris, penningmeester én wedstrijdleider) hebben één 

stem ongeacht het aantal leden van de aangesloten vereniging;                                                               

Lid 2: stemrecht omtrent personen geschiedt schriftelijk.                                                                       

Lid 3: het is mogelijk om, bij uitzondering van het voorafgaande lid, personen bij acclamatie te 

benoemen;                                                                                                                                              

Lid 4: over agendapunten, geen voorstellen zijnde, wordt mondeling gestemd.  

Artikel 18: 

Stemrecht op de Algemene Jaarvergadering:                                                                                         

Lid 1: alle verenigingen hebben een woordvoerder aan;                                                                                  

Lid 2: stemming omtrent voorstellen is als volgt. De woordvoerder van de vereniging maakt kenbaar, 

(blijkens een besluitenlijst c.q. notulen) hoe de stemming is verlopen bij hun vereniging. De vereniging 

maakt duidelijk aan de hand van een presentielijst hoeveel personen aan de beraadslaging hebben 

deelgenomen en hoe de stemverhoudingen lagen. Deze stemverklaringen zijn bindend. Nadat de 

woordvoerders hun (stem)verklaring hebben uitgebracht maakt de voorzitter van de Algemene 

Jaarvergadering de uitslag bekend.                                                                                                        

Lid 3: stemrecht omtrent personen geschiedt schriftelijk.                                                                       

Lid 4: het is mogelijk om, bij uitzondering van het voorafgaande lid, personen bij acclamatie te 

(her)benoemen.                                                                                                                                       

Lid 5: over agendapunten, geen voorstellen zijnde, wordt mondeling gestemd.  

Artikel 19:  

Slotbepalingen: 

Lid 1: Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld in de Algemene Jaarvergadering. Wijziging 

hiervan behoeven de goedkeuring van de Algemene Jaarvergadering na voordracht van bestuur en/of 

leden.                                                                                                                                                           

Lid 2: alle voorafgaande regels, voorschriften en bepalingen komen hiermede te vervallen.                

Lid 3: in tegenstelling tot lid 2 blijven wedstrijdreglementen van de Kring Zundert ongewijzigd dus 

bindend tot nadere orde. Deze reglementen zijn:                                                                                      

-reglement van de Kringwedstrijden Zundert;                                                                                            

-wedstrijdreglement van de Van de Wall-beker;                                                                                        

-wedstrijdreglement Jeugd- en Senioren Kampioenschappen;                                                                       

-wedstrijdreglement voor de ‘Drie Dorpen’ wedstrijd;                                                                                

-wedstrijdreglement Winterkampioenschappen Kring Zundert;                                                                  

alsmede:                                                                                                                                                         

-reglement internationale ontmoeting tussen de Kring Zundert en de Kempische Bond der Kleine 

Kruisboogmaatschappijen;                                                                                                                            

-onkostenvergoedingen leden Kringbestuur; 
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Artikel 20: 

Lid 1: Vaststelling: 

Aldus goedgekeurd en vastgesteld in de Algemene Jaarvergadering d.d. 20 maart 2003 

Lid 2: Aanpassing: 

De Algemene Vergadering heeft ingestemd met enkele technische aanpassingen d.d. 22 maart 2007  

Lid 3: Aanpassing: 

De Algemene Vergadering heeft ingestemd met enkele tekstuele aanpassingen d.d. 08 maart 2012  

Lid 4: Aanpassing: 

De Algemene Vergadering heeft ingestemd met enkele tekstuele en technische aanpassingen d.d. 17 
maart 2016  
 
Lid 5: Inwerkingtreding: 

Het huishoudelijk reglement treedt, nadat het is vastgesteld, in werking. 

 

De voorzitter:                                                      de secretaris: 

 

 
 
Jos Willemsen      Wil Elst 
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Bestuursreglement van de Kring Zundert 

Art. 1 Het bestuur van de Kring Zundert, hierna te noemen het Kringbestuur, heeft tot taak: het 

behartigen van de kruisboogsport in het algemeen en binnen de Kring Zundert in het bijzonder. 

Art. 2 Het Kringbestuur bestaat uit maximaal 11 personen en is als volgt samengesteld: 

Van ieder aangesloten kruisboogvereniging binnen de gemeente Zundert, in dit geval 8 verenigingen, 

neemt een afgevaardigde zitting in het Kringbestuur, die daar dan zijn stem van de vereniging 

vertegenwoordigt. Daarnaast nemen zitting in het Kringbestuur: een voorzitter, secretaris en 

penningmeester. Deze personen mogen van dezelfde vereniging zijn. Zij vormen samen het dagelijks 

bestuur van Kring Zundert en kunnen als zodanig voorstel en advies uitbrengen aan het Kringbestuur. 

Op verzoek kan de wedstrijdleider van Kring Zundert uitgenodigd worden. 

Art. 3 Uitgezonderd de voorzitter, secretaris en penningmeester moet ieder Kringbestuurslid lid zijn 

van zijn verenigingsbestuur. 

Art. 4 Als een bestuurslid verhinderd is om op de vergadering te zijn, dan kan hij een plaatsvervanger 

sturen. Deze moet wel lid zijn van zijn verenigingsbestuur. 

Art. 5 De voorzitter, secretaris en penningmeester worden gekozen door het Kringbestuur uit de 

voorgedragen kandidaten.  

Art. 6 Een kringscheidsrechter wordt aangesteld door de vereniging waar op dat moment de 

kringwedstrijd wordt gehouden. Gedurende deze kringwedstrijd kunnen maximaal twee personen als 

scheidsrechter fungeren. 

Art. 7 Vanuit het Kringbestuur zal een afgevaardigde plaats nemen in het Algemeen Bestuur van de 

Nederlandse Kruisboog Bond. Zijn taak bestaat uit het behartigen van de kruisboogsport binnen de 

kring Zundert evenals het behartigen van de kruisboogsport in zijn algemeenheid, een en ander ter 

beoordeling door het Kringbestuur. De afgevaardigde naar het Algemeen Bestuur van de NKB zal 

gekozen worden uit de voorgedragen kandidaten. Inclusief voorzitter / secretaris; 

Art. 8 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het Kringbestuur. 

Namens het bestuur 

De voorzitter      de secretaris 

Jos Willemsen       Wil Elst 
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Wedstrijdreglement van de Kring Zundert 

Art. 1 Kring Zundert kent een competitie die bestaat uit 8 kringwedstrijden. Daarnaast wordt onder 

auspiciën van de Kring Zundert o.a. de Winterkampioenschappen, de Drie-Dorpenwedstrijd, het 

kampioenschap van Zundert voor jeugdschutters en senioren, één inhaalwedstrijd, en de  Van de 

Wall-beker met aansluitend een Koningenwedstrijd georganiseerd. 

Tevens wordt er in het oneven jaar een wedstrijd Kring Zundert – Kring OWB georganiseerd en in het 

even jaar een semi interlandwedstrijd Zundert – Kempen. 

Art. 2 Een vereniging moet tenminste over 5 schietbanen kunnen beschikken, deze moeten tijdens 

een kringwedstrijd steeds dezelfde plaats innemen en genummerd zijn van links naar rechts.  

Alle verenigingen dienen voor jeugd schutters opgelegd minimaal 1 baan ter beschikking te hebben 
met de voorziening om met een boog opgelegd  te kunnen schieten op een verantwoorde en veilige 
manier. Hiermee wordt dan bedoeld een zogenaamde vaste bok waarin met elke gangbare boog 
geschoten kan worden. 
 
Art. 3 De deelnemerslijst voor een kringwedstrijd dient steeds ingevuld 2 dagen voor aanvang van de 

wedstrijd elektronisch te worden verstuurd aan de wedstrijdleider van Kring Zundert. 

Een ERE viertal mag na opgave ook automatisch van onder worden aangevuld; 

Art. 4 De organiserende vereniging is verplicht er zorg voor te dragen dat een schutter niet gehinderd 

wordt tijdens de wedstrijd. Als dit wel gebeurt en het wordt direct door meerdere schutters 

geconstateerd, dan kan men daar een nieuw schot voor krijgen.  

Art. 5 Bij zichtbaar defect aan de boog en/of toebehoren kan men 4 proefschoten krijgen. Is het defect 

dermate dat de schutter zijn wedstrijd niet kan vervolmaken, dan kan de schutter zijn wedstrijd alsnog 

op een ander tijdstip of andere dag, tijdens deze geldende kringwedstrijd, vervolmaken; 

Maakt een schutter zijn wedstrijd niet af dan tellen zijn tot dan toe geldige schoten mee in de uitslag 

van de betreffende wedstrijd (inclusief het viertal).                                                                          

Opgemerkt dient te worden dat incomplete wedstrijden niet gelden voor de berekening van de 

persoonlijke indeling voor het nieuwe seizoen. Deze berekening wordt gemaakt over wedstrijden van 

15 geldige schoten. 

Art. 6 Er wordt van de kringwedstrijden een algemeen klassement bijgehouden, zowel persoonlijk als 

per viertal. Er zijn 8 persoonlijke klassementen te weten: ERE, A, B, C, D, Jeugd en Senioren A en 

Senioren B klasse.                                                                                                                                   

Er zijn 5 korps klassementen te weten: ERE, A, B, C, D. 

In de klasse jeugd opgelegd  wordt alleen in een persoonlijk klassement deelgenomen, dus het is niet 
mogelijk deze schutters op te stellen in een viertal middels het mandaat. Deze schutters worden in 
een speciaal voor hen bedoeld bestand opgenomen en hoeven niet van te voren worden opgegeven 
via het mandaat. 
 
Start ( opgave vóór 1 februari) men in de opgelegde klasse of in de senioren A of B  dan moet men 
deze ook afmaken (voor het geldende seizoen). 
 
 
Een nieuwe schutter is iemand die de laatste 5 jaar geen kruisboogwedstrijd in competitieverband 

geschoten heeft. Deze schutters worden bij aanvang van het seizoen ingedeeld in Klasse B. Na 4 

wedstrijden worden zij definitief ingedeeld, gerekend naar de limieten van het jaar daarvoor. Een 

nieuwe schutter mag ook zelf kiezen in welke afdeling hij begint.                                                              
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De - in een viertal – opgestelde schutters moeten naar waarde (=prestatie) ingedeeld zijn. Het is ook 

mogelijk opgesteld te worden in één klasse lager of hoger viertal. 

Art. 7 Elke schutter krijgt 15 schietkaarten voor een kringwedstrijd welke voorzien zijn met de laatste 4 

cijfers van het bondsnummer. Op elke schietkaart wordt 1 schot geschoten. 

Elke schutter krijgt tijdens een kringwedstrijd 5 proefschoten met vervolgens 15 geldige schoten. 
Het aantal punten dat een schutter heeft behaald wordt bepaald door de verenigingscheidsrechter. 

Art. 8 Indien een schutter zich niet kan vinden in de aan hem of haar toegewezen punten kan de 

desbetreffende schutter tot maximaal 15 minuten, nadat zijn of haar punten bekend gemaakt zijn, 

protest aantekenen bij de scheidsrechter. Alleen de desbetreffende schutter (en niemand anders) mag 

zijn of haar kaarten inzien aan de scheidsrechterstafel én in het bijzijn van de scheidsrechter. Heeft de 

scheidsrechter een vergissing begaan dan worden de punten gecorrigeerd, anders blijft de uitslag 

zoals is bepaald. Kan de schutter zich hier niet in vinden is de mogelijkheid aanwezig om de 

kringwedstrijdleider te verzoeken een bindende uitspraak te doen, dit alles binnen 5 dagen nadat de 

wedstrijd is verschoten. 

Art. 9 Hoe te handelen bij een te veel geschoten schot. 

Tijdens de inschrijving controleert de schutter of er 15 schietkaarten zijn waarop 1 schot geschoten 

kan worden. Controleer te allen tijde je kaarten.  

Bij automatische schietbanen is de schutter zelf verantwoordelijk voor het aantal schoten op de 

schietkaarten, wanneer is geconstateerd dat er een schot te veel op een schietkaart voorkomt vervalt 

het hoogste schot. 

Bij niet automatische banen is de eerste alinea van toepassing. Maar hier is de pijlentrekker 

verantwoordelijk voor het juiste aantal schoten. Mocht er onverhoopt een schot te veel gedaan worden 

dan noteert de pijlentrekker dit op de betreffende schietkaart. Op de daarop volgende schietkaart mag 

dan maar een schot geschoten worden. Blijkt dat dit niet het geval is of is dit niet mogelijk dan vervalt 

op die schietkaart (waar meer dan de reglementaire schoten zijn gedaan) het hoogste schot. Natuurlijk 

rust er op de pijlen trekker een verantwoordelijkheid maar met het bovenstaande zou het toch mogelijk 

moeten zijn dat een en ander correct verloopt. 

Art. 10 Als een pijl buiten de eigen telling terecht komt, krijgt men een nieuw schot. 

Art. 11 Een schutter kan aan het eind van het seizoen promoveren, degraderen of in dezelfde klasse 

blijven. Promoveren kan naar één of meerdere klassen hoger (naar waarde), degraderen kan men 

maximaal één klasse. 

Art. 12 Als na 8 kringwedstrijden viertallen gelijk geëindigd zijn, dan gelden de meeste mousen die 

geschoten zijn van alle kringwedstrijden van het betreffende viertal, als het dan nog gelijk is dan wordt 

aan het viertal dat de laatste wedstrijd het hoogst aantal punten geschoten heeft, de hogere prijs 

toegekend. Uitgezonderd als het gaat om de eerste plaats in de afdeling. Dan zal door nakamp 

bepaald worden wie zich kampioen mag noemen. 

                                                                                                                                          
Dit geldt ook bij de persoonlijke klasse, te verstaan; 
Als na 8 kringwedstrijden in de persoonlijke klasse schutters op de 2

e
 en 3

e
 plaats gelijk geëindigd 

zijn, dan gelden de meeste mousen die geschoten zijn van alle kringwedstrijden van de betreffende 
schutter, als het dan nog gelijk is dan wordt aan de schutter die de laatste wedstrijd het hoogst aantal 
punten geschoten heeft, de hogere prijs toegekend. 
 Uitgezonderd als het gaat om de eerste plaats in de afdeling. Dan zal door nakamp bepaald worden 
wie zich kampioen mag noemen.                                                                                                                                          
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 Bij het niet opkomen dagen bij een kampwedstrijd is men verloren. Dit nakampen geschiedt bij die 

vereniging die de laatste wedstrijd georganiseerd heeft. De wedstrijdleider van Kring Zundert bepaald 

in overleg met de daarvoor in aanmerking komende schutters, de datum en het tijdstip van de 

kampwedstrijd. Bij gelijke stand tellen de moussen en anders de rozen. Het aantel schoten hierbij is 

gelijk aan ´t aantal schoten bij een kringwedstrijd. 

Art. 13 Voor het eindklassement worden voor de korpsen van iedere afdeling 2 prijzen beschikbaar 
gesteld. Voor het persoonlijk klassement zijn er 3 prijzen beschikbaar voor het eindklassement, een 
schutter in de jeugd en jeugd opgelegde klasse zal wanneer er aan alle 8 wedstrijden is deelgenomen 
altijd een ereteken ontvangen.   
 Deze worden betaald uit de kringkas. De prijsuitreiking van de kring vindt in principe plaats op de 2

e
 

zaterdag van oktober om toerbeurt bij de aangesloten verenigingen. 

Art. 14 Elke schutter die deelneemt aan de kringwedstrijd moet lid van een vereniging zijn die 

aangesloten is bij Kring Zundert. 

Art. 15 Vanaf 12 jaar kunnen jeugdleden zich aansluiten bij een vereniging.  

Art. 16 Leden die naar andere vereniging wensen over te stappen, zijn verplicht hun schulden, boetes 

dan wel contributies te betalen alvorens zij door die andere vereniging kunnen worden aangenomen. 

Art. 17 De kruisboog die gebruikt wordt voor een kringwedstrijd, moet voldoen aan de eisen, die 

gesteld zijn door de NKB. 

Art. 18 Schutters die tijdens kringwedstrijden verhinderd zijn, wordt de gelegenheid gegeven om één 

wedstrijd in te halen. Deze inhaalwedstrijd telt enkel voor het persoonlijke klassement.  

Art. 19 Plaats van inhalen vindt plaats om toerbeurt volgens een schema. De secretaris draagt zorg 

voor dit schema.  

Art. 20 Het jeugd- en senioren kampioenschap en alle kampwedstrijden worden schot voor schot aan 

het doel gejureerd. 

Art. 21 Gedurende alle wedstrijden die gehouden worden onder auspiciën van Kring Zundert, dient er 

kunstlicht te branden. 

Art. 22 De inschrijftijden voor een wedstrijd van de kringcompetitie zijn als volgt: 

Vrijdag van 18.00 uur tot 21.00 uur                                                                                                    

Zaterdag van 13.00 uur tot 20.00 uur                                                                                                      

Zondag van 09.00 uur tot 15.00 uur                                                                                                       

Maandag van 18.00 uur tot 21.00 uur  

Art. 23 Eventuele voorstellen voor het nieuwe seizoen van de Kring Zundert moeten vóór 1 januari 

ingediend worden bij het kringsecretariaat. 

Art. 24 De volgorde van schieten bij een wedstrijd van de kringcompetitie is gelijk aan de volgorde van 

inschrijven.  

Art. 25 Indien een schutter om wat voor reden dan ook niet aanwezig op het moment dat hij aan de 

beurt is, wordt hij weer achteraan in de wachtrij geplaatst.  

Art. 26 Indien een schutter wordt opgeroepen om te komen schieten dient de schutter hier direct met 

zijn wedstrijd aan te vangen.  
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Art. 27 Een schutter die vooraf geen toestemming heeft gevraagd aan de organisatie om op een later 

tijdstip aan te vangen dan de feitelijke inschrijftijd, loopt het risico te worden uitgesloten voor die 

wedstrijddag. De met de organisatie overeengekomen tijd, wordt op de set schietkaarten aangegeven. 

Art. 28 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het Kringbestuur. 

 

Namens het bestuur: 

Voorzitter      secretaris 

Jos Willemsen      Wil Elst 
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Wedstrijdreglement van de ´Van de Wall-beker´ 

Art. 1 De organisatie van de ´Van de Wall-beker´ is in handen van die vereniging, die de beker het 
laatst gewonnen heeft. 
Art. 2 Het gemiddelde van de ´Van de Wall-beker´ van het lopende jaar wordt als volgt berekend:  
van elke vereniging worden van iedere wedstrijd van de kringcompetitie de 6 schutters met het 
hoogste aantal punten genomen. Het totaal wordt gedeeld door 12. De inhaalwedstrijd is hiervan 
uitgesloten.  
Art. 3 Elke vereniging mag met maximaal 8 schutters deelnemen, waarvan de 6 schutters met het 
hoogste aantal punten tellen. 
Art. 4 Er zal bij deze wedstrijd 2 schot op elke kaart geschoten worden. Iedere schutter krijgt 3 
proefschoten vooraf, 10 geldige schoten én 1 kampschot. 
Art. 5 Uitslagbepaling persoonlijk:  
Ten eerste wordt gekeken naar het aantal punten, vervolgens naar de binnenrozen en wederom bij 
gelijke stand naar het kampschot (meten). 
Art. 6 De winnaar van de ´Van de Wall-beker´ is die vereniging, welke het meeste aantal punten boven 
haar gemiddelde geschoten heeft. Er vindt geen afronding plaats. 
Bij een gelijk aantal punten, boven het gemiddelde, zal die vereniging winnaar zijn die het laagste 
gemiddelde had. 
Bij een gelijk aantal punten, onder het gemiddelde, is die vereniging winnaar die het hoogste 
gemiddelde had. 
Bij een gelijk aantal punten, met het gemiddelde, is die vereniging winnaar die het hoogste 
gemiddelde had. 
Is het dan nog gelijk, dan wordt het totaal over 8 schutters gerekend. 
Art. 7 Als een vereniging de ´Van de Wall-beker´ 5 keer in totaal of 3 maal achtereen gewonnen heeft, 
zal aan deze vereniging een blijvende herinnering worden uitgereikt.  
Art. 8 Als de ´Van de Wall-beker´ door een vereniging gewonnen is, begint elke vereniging weer van 1 
af. Op 12 februari 1981 is door het Kringbestuur besloten de ´van de Wall-beker´ blijvend in omloop te 
houden. 
Art. 9 Alle schoten worden elders (niet in schietaccommodatie) uitgemaakt.                                                                            
Art. 10 Prijsuitreiking Van de Wall-beker is aansluitend aan de Koningenwedstrijd. 
Art. 11 De ´Van de Wall-beker´ is een wedstrijd onder auspiciën van Kring Zundert. In alle gevallen 
waarin dit reglement niet voorziet beslist het kringbestuur. 
 
Namens het bestuur 
 
Voorzitter,      secretaris, 
Jos Willemsen      Wil Elst 
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Wedstrijdreglement Jeugd kampioenschap Kring Zundert 

 

Art. 1 De wedstrijd om het Jeugd kampioenschap is een wedstrijd onder auspiciën van Kring Zundert. 
Art. 2 De wedstrijd wordt om toerbeurt georganiseerd conform een schema.   
Art. 3 Schutters worden uitgenodigd door de wedstrijdleider Kring Zundert door tussenkomst van de 
wedstrijdleiders van de verenigingen.  
Art. 4 De aangemelde jeugd schutter schiet in zijn eigen klasse.  
Art. 5 De wedstrijd wordt geschoten over 2 series van ieder 10 schot, telkens vooraf gegaan door 3 
proefschoten. Bij de 2e serie volgt ook nog een kampschot. 
Art. 6 Uitslagbepaling persoonlijk. De schutter met de meeste punten is winnaar. Bij gelijke stand 
wordt gekeken naar de binnenrozen. Bij wederom gelijke stand voor de ereprijzen is het kampschot 
(meten) doorslaggevend.  
Art. 7 Er wordt geschoten op blazoenen van Kring Zundert.   
Art. 8 De schoten worden in de schietaccommodatie gejureerd en aan de schutters (na doorgang 3-6-
9) van elke serie meegedeeld.  
Art. 9 Per afdeling worden 3 eretekens beschikbaar gesteld. De overige schutters ontvangen een 
herinnering. 
Art. 10 Prijsuitreiking aansluitend aan de wedstrijd.  
Art. 11 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het Kringbestuur.  
 
Namens het bestuur 
Voorzitter       secretaris 
Jos Willemsen       Wil Elst 

 

 
Wedstrijdreglement Senioren kampioenschap Kring Zundert 

Art. 1 De wedstrijd om het Senioren kampioenschap is een wedstrijd onder auspiciën van Kring 
Zundert. 
Art. 2 De wedstrijd wordt om toerbeurt georganiseerd conform een schema.   
Art. 3 Schutters worden uitgenodigd door de wedstrijdleider Kring Zundert door tussenkomst van de 
wedstrijdleiders van de verenigingen.  
Art. 4 De aangemelde senior-schutters worden gelijkelijk verdeeld in een A- en B- groep, naar het 
gemiddelde van het lopende seizoen.   
Art. 5 De wedstrijd wordt geschoten over 2 series van ieder 10 schot, telkens vooraf gegaan door 3 
proefschoten. Bij de 2

e
 serie volgt ook nog een kampschot. 

Art. 6 Uitslagbepaling persoonlijk. De schutter met de meeste punten is winnaar. Bij gelijke stand 
wordt gekeken naar de binnenrozen. Bij wederom gelijke stand voor de ereprijzen is het kampschot 
(meten) doorslaggevend.  
Art. 7 Er wordt geschoten op blazoenen met een grote roos.  
Art. 8 De schoten worden in de schietaccommodatie gejureerd en aan de schutters (na doorgang 3-6-
9) van elke serie meegedeeld.  
Art. 9 Per afdeling worden 3 eretekens beschikbaar gesteld.  
Art. 10 Prijsuitreiking aansluitend aan de wedstrijd.  
Art. 11 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het Kringbestuur.  
 
Namens het bestuur 
Voorzitter       secretaris 
Jos Willemsen       Wil Elst 
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Wedstrijdreglement van de Koningen Kring Zundert 
 
 
 
Art. 1 De organisatie van de wedstrijd Koningen Kring Zundert is in handen van die vereniging, die de 
Van de Wallbeker het laatst gewonnen heeft. 
Art. 2 Aansluitend de ‘Van de Wallbeker’ verschieting wordt de wedstrijd verschoten om het 
Koningschap van Kring Zundert. 
Art. 3 Aan deze wedstrijd nemen deel de 8 koningen van die verenigingen die aangesloten zijn bij 
Kring Zundert. Daarnaast mag de heersende koning van Kring Zundert zijn titel verdedigen.  
Art. 4 Elke koning krijgt 3 proefschoten vooraf en 10 geldige schoten.  
Art 5: Uitslagbepaling: bij gelijk aantal punten wordt er 5 schot nagekampt. Is het dan nog gelijk dan 
schot om schot verder met een maximum van 5 schot. Dan nog gelijk volgt er een kampschot dit wordt 
gemeten en is dan beslissend. 
Art. 6 Alle schoten worden in de schietaccommodatie uitgemaakt.  
Art. 7 Prijsuitreiking aansluitend aan de wedstrijd.                                                    
Art. 8 De Koningenwedstrijd is een wedstrijd onder auspiciën van Kring Zundert. In alle gevallen 
waarin dit reglement niet voorziet beslist het kringbestuur. 
Namens het bestuur 
Voorzitter,      secretaris, 
Jos Willemsen      Wil Elst 
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Wedstrijdreglement voor de drie-dorpen wedstrijd 

 
 
Art. 1 Ieder jaar wordt door de Kring Zundert een Drie-dorpen wedstrijd georganiseerd. 
Art. 2  De dorpen die hieraan deelnemen zijn: Achtmaal, Zundert, Klein-Zundert én Wernhout.  
Zundert én Wernhout maken deel uit van één dorp nl. Zundert. De verschieting vindt plaats bij 
toerbeurt conform een rooster.  
Art. 3 De selectie van ieder dorp bestaat uit 12 schutters, te weten: 
2 Ere schutters                                                                                                                                       
2 A schutters                                                                                                                                      
2 B schutters                                                                                                                                       
2 C  schutters                                                                                                                                      
2 D schutters                                                                                                                                                    
2 jeugd- en/of senioren schutters 
De klassementsindeling is die van het jaar waarin geschoten wordt. 
Art. 4 Er wordt geschoten in 3 series, te weten de combinatie: 
C – D schutters,                                                                                                                                        
A – B schutters,                                                                                                                                                    
Ere en jeugd/senioren schutters. 
Ieder serie bestaat dus uit 12 schutters, dit verdeelt over 6 banen. Indien dit niet mogelijk is, dan 4 
banen met 3 schutters. 
Art. 5 De wedstrijd wordt verschoten over 10 geldige schoten én 1 kampschot, vooraf gegaan door 3 
proefschoten.  
Art. 6 De schoten worden in de schietaccommodatie gejureerd en aan de schutters (na doorgang 3-6-
9) meegedeeld.  
Art. 7 Het dorp met de hoogste totaalscore over de 12 schutters krijgt een eervolle vermelding. Bij een 
eventuele gelijke stand voor de dorpen zijn de binnenrozen van de deelnemers doorslaggevend. 
Wederom bij gelijke stand zijn de kampschoten bepalend.  
Uitslagbepaling persoonlijk. Er is, in elke afdeling, een ereteken beschikbaar voor de schutter met het 
hoogst aantal punten. Bij gelijke stand wordt gekeken naar de binnenrozen. Bij wederom gelijke stand 
voor de ereprijzen is het kampschot (meten) doorslaggevend.  
Art. 8 Prijsuitreiking aansluitend aan de wedstrijd.  
Art. 9 De Drie-dorpenwedstrijd is een wedstrijd onder auspiciën van de Kring Zundert en in alle 
gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het Kringbestuur.  
 
 
Namens het bestuur 
Voorzitter       secretaris 
Jos Willemsen       Wil Elst 
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Wedstrijdreglement Winterkampioenschappen Kring Zundert 

Art.1 Het winterkampioenschap is een wedstrijd onder auspiciën van de Kring Zundert. De organisatie 
is in handen van Kring Zundert. 
Art. 2 De wedstrijd wordt verschoten over 15 geldige schoten (8 kaarten, conform een kringwedstrijd) 
en één kampschot. Men mag vooraf 5 proefschoten nemen. 
Art. 3 Uitslagbepaling persoonlijk:  
ten eerste wordt gekeken naar het aantal punten, vervolgens naar de binnenrozen en wederom bij 
gelijke stand naar het kampschot (meten). 
Art. 4 De beste 8 schutters van de dag gaan door naar de kwart finale. Bij gelijke stand wordt gekeken 
naar de binnenroos. Het totaal aantal binnenrozen is dan bepalend.  
Is een geplaatste schutter niet aanwezig, dan wordt zijn plaats ingenomen door de eerstvolgende 
conform de uitslag. 
Art. 5 De kwart finale bestaat uit vier poules. Telling begint weer bij nul. Knock-out systeem. 
Poule A -  nummer acht op baan 1, tegen de hoogste schutter op baan 2 
Poule B -  nummer zeven op baan 3, tegen nummer twee op baan 4 
Poule C -  nummer zes op baan 5, tegen nummer drie op baan 6 
Poule D -  nummer vijf op baan 7, tegen nummer vier op baan 8 
Men schiet gelijktijdig 
Eén proef en vijf geldige schoten. Bij gelijke stand tellen de binnenrozen. Wederom bij gelijke stand 
kampen, schot om schot. 

Commando's gegeven door scheidsrechter/finaleleiding 

1. Commando: "OPSPANNEN"  
2. Commando: "ATTENTIE, 3-2-1 START"  
3. Commando: na 40 seconden: "NOG 10 SECONDEN"  
4. Commando op 50 seconden: "STOP"  
5. Commando: "DOEL BRENGEN of DOEL HALEN"  

Reglement Finale:  

1. Bij finale op 8 doelen> 10 doelen opstellen (1 extra links en 1 extra rechts) = tevens 
reservedoel.  

2. Een schot afgegeven voor het commando "START" of na het commando "STOP" wordt 
gewaardeerd met een 0 (nul).  

3. Een schot buiten de telling wordt gewaardeerd met een 0 (nul) > in finale mag dit niet opnieuw 
!  

4. Een schot op niet het juiste (eigen) doel wordt gewaardeerd met een 0 (nul).  
5. Opspannen voor het commando "OPSPANNEN" is een waarschuwing.  
6. Doel brengen of doel halen voor het commando "DOEL BRENGEN of DOEL HALEN" is een 

waarschuwing.  
7. Een schut(s)ter kan maximaal 2 waarschuwingen krijgen zonder consequentie. Een 3e 

waarschuwing betekend direct uitsluiting van de (resterende) finale.  
8. Het schot moet binnen 50 seconden worden afgegeven.  
9. Materiaaldefecten ! Aangeven wat als defect geldt ? (o.a. pijl/veren/trens/pees/latbreuk....)  
10. Baandefect ! Bij baandefect wordt de schutter normaalgesproken verplaatst naar een 

reservebaan (zie ook reglement 1)> opnieuw proefschoten als voor de finale 
is toegestaan.  

11. de schutter trekt zelf de pijl, maar neemt NIET de kaart van de bak (schutter mag niet aan het 
schot komen), dat is voor de scheidsrechter.  

12. Schutter zet zelf een nieuwe kaart op.  
 
In alle overige gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de finaleleiding. 
 
Art. 6 De winnaars van de kwart finale plaatsen zich voor de halve finale,  alle schutters van de baan! 
Winnaar poule A tegen winnaar Poule D op baan 3 en 4. 
Winnaar poule B tegen winnaar poule C op baan 5 en 6. 
Verder op commando als kwart finale. 
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Art. 7 Winnaars halve finale naar finale op baan 4 en 5. Schutters van de baan!  
Verder op commando als halve finale.  
Art. 8 De winnaar van de finale is de Algehele Winterkampioen 
Art. 9 Bij een eventuele gelijke stand bij de korpsen. Het korps met de meeste binnenrozen is winnaar. 
Art. 10 De uitslag word tijdens de wedstrijd voor de kwart finales met regelmaat uitgeprint en 
opgehangen  buiten de jury kamer met daarop de tijd vermelding. Protesttijd is 15 minuten nadat de 
uitslag bekend gemaakt is. 
Art. 11 Voor de persoonlijke prijzen worden drie medailles (goud, zilver en brons) per afdeling 
beschikbaar gesteld. De afdelingen zijn als volgt: Ere, A, B, C, D, Jeugd (opgelegd) en Senior A - B 
Voor de korpsen is er 1 ereteken per afdeling. De afdelingen voor de korpsen zijn als volgt: Ere, A, B, 
C en D 
Tevens is er een prijs voor Algehele Winterkampioen persoonlijk. De prijzen worden betaald uit de 
kringkas.  
Art. 12 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het kringbestuur. 
 
 
 
 
Namens het bestuur 
Voorzitter       secretaris 
Jos Willemsen       Wil Elst 
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Reglement Winterkampioenschappen  
 

 

Art. 1 De winterkampioenschappen- prijs wordt verschoten tijdens de Winterkampioenschappen van 

Kring Zundert. 

Art. 2 Aan deze wedstrijd nemen 8 kruisboogverenigingen van Kring Zundert deel. 

Art. 3 In principe wordt met viertallen geschoten. 

Art. 4 Iedere schutter van de vereniging telt mee voor deze uitslag. 

Art. 5 De uitslagbepaling wordt als volgt berekend: 

Je telt alle uitslagen van de deelnemende schutters per vereniging aan deze wedstrijd op. Dit zijn 

punten voor dit jaar. Vervolgens tel je alle uitslagen van de deelnemende schutters per vereniging van 

het voorafgaande jaar op (uitgangspunt Winterkampioenschappen). Dit zijn punten vorig jaar. Daarna 

deel je de punten van dit jaar door de punten van vorig jaar. Dit geeft een percentage tot 1/1000.    

Art. 6. Winnaar is die vereniging die het hoogste percentage (tot 3 cijfers achter de komma) heeft. Een 

schutter die vorig jaar geen punten had, gelden dezelfde punten als voor dit jaar (=100%).  

Art. 7 Als een vereniging de prijs driemaal achtereen of vijfmaal in totaal gewonnen heeft, is deze 

vereniging definitief winnaar van deze prijs. 

Art. 8 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het Kringbestuur. 

 

Namens het bestuur 

Voorzitter,      secretaris, 

Jos Willemsen       Wil Elst 
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Reglement 

Internationale ontmoeting tussen de Kring Zundert en de 

Kempische Bond der kleine Kruisboogmaatschappijen 

 

 

 

1. Plaats en datum. 

 

De wedstrijd zal jaarlijks worden gehouden op de vierde zondag van september op een door 

de organiserende Bond nader te bepalen plaats: in de even jaren in de Kring Zundert en in 

de oneven jaren in de Kempen.  

 

Tijdens een vooroverleg met de beide bonden zal het programma worden vastgesteld, 

waarbij uitgegaan wordt van de volgende opzet: 

12.30 uur: naar de schietbanen, opening 

13.00 uur: wapencontrole en doorgang 1 

14.00 uur: wapencontrole en doorgang 2 

15.00 uur:       wapencontrole en doorgang 3 

aansluitend prijsuitreiking. 

 

De schutters dienen zich uiterlijk 20 minuten voor de wapencontrole te melden op de 

schietstand. 

 

2. Deelname. 

 

Elke bond stelt 24 schutters op, verdeeld over 3 doorgangen elk met 8 schutters. Er worden 

3 reserveschutters per bond aangewezen. 

De beide bonden wisselen aan elkaar de lijst met de opgestelde schutters. 

 

3. Schietstand. 

 



 
 

Najaarsvergadering Kring Zundert d.d. 22 november 2018                paraaf:   
21 

De schietstand en tent van de K.B.K.K. worden gratis beschikbaar gesteld aan de Kring 

Zundert wanneer deze daarom vragen. Kring Zundert maakt gebruik van de mobiele 

accommodatie van de NKB. 

De organiserende bond stelt de schietstand op, waarbij aan de volgende voorwaarden dient 

te worden voldaan: 

De doelen staan vast opgesteld op een gemerkte afstand van 20 meter. 

De roos is op een hoogte tussen de 90 en 100 cm. opgesteld, gemeten vanuit het 

hart van de roos en vanuit de plaats waar de schutters zijn opgesteld. 

De doelen worden gemerkt met een nummer boven het doel en op de plaats van de 

schutter.  

De schietstand dient aan alle veiligheidseisen te voldoen voor zowel de schutters, 

jury als toeschouwers. 

De bezoekende schutters staan ter rechterzijde opgesteld. 

Elke schutter schiet volgens de reglementen van zijn bond. 

Een schot buiten de telling of een schot op een ander doel wordt aangetekend als een 4. 

 

4. Doelen en aantal schoten. 

 

Er wordt geschoten op de blazoenen van Kring Zundert (met moesje). Elke schutter schiet 

tien geldige schoten. Is de wedstrijd bij de Kempen dan gelden de Kempische richtlijnen 

zijnde, op vijf blazoenen, waarop telkens twee schoten. En daarna één kampschot op een 

apart blazoen. Is de wedstrijd in Kring Zundert dan gelden de Zundertse richtlijnen zijnde 10 

blazoenen, waarop telkens een schot. En daarna één kampschot ook op apart blazoen.  

Op een apart blazoen worden vier proefschoten gedaan. De inslag van de pijlpunt is 

maatgevend voor de telling. 

 

5. Wapens, controle en defecten. 

 

Elke schutter schiet met de kruisboog die volgens de reglementen van zijn bond is 

toegestaan. 

 

Er zal voor aanvang van elke doorgang een wapencontrole worden gehouden. Daarnaast zal 

controle geschieden tijdens de verschieting. De controle wordt uitgevoerd door 2 personen 

(één van elke bond). Bij gebleken onregelmatigheden wordt de schutter uit de wedstrijd 

genomen en kan vervangen worden. 
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Bij zichtbaar defect aan wapen of pijl wordt de schutter uit de wedstrijd genomen. De 

schutter wordt in de gelegenheid gesteld opnieuw vier proefschoten te doen, alvorens verder 

uit te moeten schieten, mits de tijd en het defect dit toelaten. Dit gebeurt op reservedoelen. 

Anders wordt een reserveschutter opgesteld. 

De punten die reeds geschoten zijn door de uitgevallen schutter blijven tellen voor de 

ploegenstand. Zoveel schoten als de uitgevallen schutter mist, zoveel van de eerste schoten 

van de invaller tellen ter aanvulling van het ploegenklassement. De invallende schutter mag 

tien geldige schoten doen voor zijn persoonlijk klassement. 

 

6. Uitslag bepaling. 

 

De beste 23 schutters in totaal, tellen mee voor de uitslag. De 24e schutter, met het laagst 

aantal punten, valt af. Bij een ontbrekende schutter telt een nul.  

De uitslag wordt aan de doelen vastgesteld door twee koppels scheidsrechters, die de 

gehele wedstrijd in functie blijven, waarbij geldt dat bij de Kempische schutters de Zundertse 

scheidsrechter voorop gaat en dit geschiedt omgekeerd bij de Zundertse schutters. 

De werkwijze van de scheidsrechters tijdens Kempen - Zundert is als volgt bepaald: 

a) de pijl wordt getrokken, b) de kaart wordt van de schietbak gehaald, c) 
gezamenlijk wordt de uitslag bepaald, d) de eerste scheidsrechter legt het 
uitslagplankje op de schietbak, de tweede scheidsrechter hangt het juiste 
uitslagplaatje op. 

De werkwijze van de scheidsrechters tijdens Zundert – Kempen is als volgt bepaald: 

a) de schutter trekt de pijl, b) de schutter haalt de kaart van de schietbak, c) de 
schutter legt de kaart achter zich en plaatst een nieuwe kaart op de schietbak  
d) de kaarten worden opgehaald door de baancommissarissen, e)  de 

baancommissarissen leggen de kaarten bij de jury, f) de eerste scheidsrechter 

bepaalt de uitslag, de tweede scheidsrechter controleert en geeft de uitslag door 

aan de administratie, g) de administratie vermeldt de uitslag in de laptop en via 

een beamer wordt de uitslag op een scherm geprojecteerd. De schutter kan 

eventueel onmiddellijk reageren op de uitslag. 

Indien beide scheidsrechters eenzelfde punt toekennen is de uitslag definitief. Bij verschil 

van mening beslist de wedstrijdleider van de organiserende bond, waarbij geldt dat het 

voordeel van de schutter centraal staat. 

 

Het schrijven zal geschieden door twee schrijvers, bestaande uit een Zundertse en een 

Kempische official. 

De wedstrijdleider houdt de tussenstanden bij. 
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Bij gelijke stand persoonlijk zal er gekeken worden naar het moesje (het aantal is bepalend).  

Wanneer het dan nog gelijk is is het kampschot bepalend.   

 

 

 

7. Trofeeën. 

 

De wisseltrofee gaat naar de bond die in totaal de meeste punten behaalt. Bij gelijke 

ploegenstand wint de bezoekende ploeg  

 

Eretekens: 

-Persoonlijk kampioen per doorgang en per bond (6 stuks) 

-Algemeen persoonlijk wedstrijdkampioen   (1 stuk) 

Deze worden aangeschaft door de organiserende bond. 

 

8. Leiding. 

 

De schietleiding op de banen wordt verzorgd door een Zundertse en een Kempische official, 

die  tevens ook oogtoezicht op de banen houden. 

 

Dit reglement zal jaarlijks op het einde van de maand augustus in een vooroverleg met beide 

bonden doorgesproken worden: in de even jaren in Zundert en in de oneven jaren in de 

Kempen. 

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslissen de wedstrijdleiders van de beide 

bonden. 

 

Dit reglement is vastgesteld door beide bonden op zaterdag 10 juni 1995 te Brasschaat.  

1e aanpassing op 31 augustus 2007 te Wuustwezel.  

2e aanpassing op 2 september 2009 te Zundert.  

3e aanpassing op 28 augustus 2012 te Zundert 

4e aanpassing op 25 augustus 2015 bij St.-Joris Wuustwezel 
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Namens het bestuur van Kring Zundert  

Voorzitter,      secretaris, 

 

 

 

 

 

 

 

Jos Willemsen      Wil Elst 

 

 

Namens het bestuur van de Kempische Bond der kleine Kruisboogmaatschappijen   

Voorzitter,      secretaris, 

 

 

 

 

 

 

 

Jeff Koyen                  Luc Palinckx 
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Onkosten-vergoedingen Kring Zundert (e.a.) 

Onkostenvergoedingen binnen het Kringbestuur: 

 
Één maal per kalenderjaar wordt er een uitstapje geregeld voor het dagelijks bestuur te weten de 
voorzitter, secretaris en penningmeester, evenals de wedstrijdleider en eventueel leden die een grote 
bijdrage hebben geleverd voor het organiseren van wedstrijden etc. 
 
Hierbij worden ook de echtgenotes of vriendin bij uitgenodigd. 
 
Dit voor een maximum bedrag van € 500, - 
 
€ 100,00 per jaar voor de website beheerder het verwerken van de uitslagen. 

€ 115,00 voor de organiserende vereniging van de wedstrijd Zundert - Kempen, plus € 150,00 voor 

broodjes te betalen uit de kringkas. 

Tijdens NKB wedstrijden dient EHBO / BHV-er aanwezig te zijn. Met een maximum van drie dagen 

(bijv. Concoursen). 

Per dag wordt een bedrag ad € 16,00 door de NKB betaalbaar gesteld (met een maximum van € 

32,00). Het restant bedrag wordt aangevuld vanuit de Kringkas. 

Cadeauregeling: 

€ 25,00 bij speciaal jubileum (speciaal nader vast te stellen bijv. 40, 50, 60, 75 etc. jaar lidmaatschap) 

mits schriftelijke uitnodiging; 

€ 15,00 voor de schutters van het Algemeen Nationaal Kampioenschapviertal mits schriftelijke 

uitnodiging; 

€ 15,00 voor de Algemeen Nationaal Kampioen mits geen onderdeel van het kampioensviertal en op 

basis van een schriftelijke uitnodiging; 

€ 15,00 voor een fruitmand of iets dergelijks i.v.m. langdurige ziekte van een kringafgevaardigde mits 

bekend bij het dagelijks bestuur; 

Prijsuitreiking: 

 Dagelijks bestuur bespreekt met betreffende uitbater( bij voorkeur rouleren),  over de prijs van 

de consumpties en hapjes. 

 De penningmeesters van het DB en roulatie vereniging penningmeester verkopen de 

consumptie bonnen ( bij voorkeur muntjes) bij binnen komst. Deze zijn alleen geldig die 

betreffend avond, en zijn ook weer inwisselbaar die avond. 

 De prijs van de bonnen of muntjes is in 2018:       €1, - 

 Deze prijs kan ieder jaar wisselen na gelang er kas overschot cq tekort is geweest het 

voorgaande jaar. 

  Attentie’s: voor een aftredend bestuurslid (uitgaande van een zittingsperiode van minimaal 

twee periodes); 

Namens het bestuur 

Voorzitter,      secretaris, 

Jos Willemsen       Wil Elst 


