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                     REGLEMENT BONDSSCHUTTERSFEEST 

                    Kantonnale Bond van Schutterijen "EENDRACHT MAAKT MACHT"  
 

Revisie: 01 januari 2010  (revisie 1 2014) 

 

INHOUD 

 Algemene hoofdstuk schuttersfeest 

 Opening 

 Optocht 

 Overige wedstrijden 

 Schietwedstrijden 

 Prijzen 

 Slotbepaling 

 Geldboete 

 

Verder zijn van toepassing bij dit reglement de volgende aanvullende regels: 

 Regels openingsceremonie BS 

 Regels schietwedstrijd en optekenaar BS 

 * (Regels Jury en jureren) 

 * (Regels vendelen) 

 * (Regels exercitie) 

 * (Regels muziekwedstrijden) 

 * (Regels prijzen BS) 

 Regels E.S. Raatjes wisseltrofee BS 

 OLS-feest schietwedstrijd 

 OLS-feest wedstrijdnormen 

* Deze aanvullende regels zijn nog in ontwikkeling   

 

HOOFDSTUK ALGEMEEN SCHUTTERSFEEST 

Artikel 1 

Schuttersfeesten 

De bond organiseert het volgende: 

 bondsschuttersfeest 

 bondserkende jubileumschuttersfeest 

 het individueel kampioenschap schieten 

 

Artikel 2 

Aantal schuttersfeesten 

De algemene ledenvergadering bepaalt per cyclus (tijdsduur dat alle schutterijen aan de beurt zijn geweest), hoeveel 

schuttersfeesten  per jaar zullen worden gehouden. Een cyclustijd omvat het aantal aangesloten schutterijen plus het 

aantal extra jubileumschuttersfeesten, gedeeld door het aantal te organiseren schuttersfeesten per jaar. 

De schuttersfeesten worden per toerbeurt vanuit een vaste volgorde van keuze bepaald. Het rooster van toerbeurt is 

afhankelijk van het aantal schuttersfeesten per jaar inclusief de eventueel gereserveerde jubileumschuttersfeesten. 

Het organiseren van een bondsschuttersfeest is op toerbeurt verplicht voor alle aangesloten schutterijen op straffe 

van boete (1). 

 

Artikel 3 

Jubileumschuttersfeest 

Schutterijen mogen bij hun 50-, 100-, 150-, 200 enz. bestaansjubileum een jubileumschuttersfeest organiseren, mits 

zij dit tenminste zes jaar vooraf melden aan het bondsbestuur. Er mag niet meer dan één jubileumschuttersfeest per 

jaar plaats vinden. Zijn er meerdere schutterijen voor een jubileumschuttersfeest in hetzelfde jaar, dan kunnen deze 

worden verschoven naar de daarop volgende jaren, dit op basis van het lot. 

De wedstrijden worden uitgevoerd volgens de regels van de bondsschuttersfeesten. Deelname aan een 

jubileumschuttersfeest is voor alle lidschutterijen verplicht, als zijnde de deelname aan een bondsschuttersfeest. 
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Deelname aan het jubileumschuttersfeest, door gastschutterijen van buiten de bond is toegestaan. Toekenning van 

extra prijzen, eventueel alleen aan de gastschutterijen, wordt in overleg met het bondsbestuur geregeld. 

 

 

 

Artikel: 4 

Nieuwe lidschutterijen 

Voor nieuwe lidschutterijen geldt dat zij het eerste jaar geen schuttersfeest organiseren. Daarna beslist het bestuur 

wanneer zij voor het organiseren van het eerste schuttersfeest in aanmerking komen.  

Wanneer een schutterij haar lidmaatschap van de bond beëindigd en later wederom toetreedt tot de bond, zal een 

besluit tijdens de daarop volgende algemene ledenvergadering bepalen wanneer zij weer in aanmerking komt voor 

de organisatie van een schuttersfeest. 

 

Artikel 5 

Cyclus van bondsschuttersfeesten 

Minimaal twee jaar vóór het organiseren wordt, na overleg tussen de betreffende schutterijen en het bondsbestuur, 

de data van de te organiseren schuttersfeesten in dat betreffende jaar op de algemene ledenvergadering vastgesteld. 

De schutterij is verplicht het schuttersfeest op de gekozen datum te organiseren. De volgorde voor de keuze van de 

data voor de schutterijen, per cyclus en per jaar wordt volgens een schuifsysteem bepaald. 

 

Artikel 6 

Individueel kampioenschap schieten 

Jaarlijks wordt een schietwedstrijd gehouden voor het individuele kampioenschap van de Bond. Deze 

schietwedstrijd vindt plaats na het laatste bondsschuttersfeest, op de lokatie van het laatste bondsschuttersfeest, en 

georganiseerd door de schutterij welke het laatste bondsfeest heeft georganiseerd. 

(Zie regels individueel kampioenschap schieten) 

 

Artikel 7 

Wedstrijdcommissie 

Het bestuur van de bond treedt tijdens de schuttersfeesten op als wedstrijdcommissie, welke zich kunnen laten 

bijstaan door meerdere personen zijnde geen bestuurslid.  

De wedstrijdcommissie voert de volgende taken uit: 

 Ondersteuning bij de voorbereidingen van het schuttersfeest middels het bijhouden van het draaiboek en 

het geven van adviezen en instructies. 

 Controle op de inrichting van het feestterrein en accommodaties, een en ander volgens de controlelijst 

 Het coördineren en aansturen van de diverse wedstrijden volgens de regels en afspraken. 

 Het verzorgen van de wedstrijdadministratie en van de einduitslagen 

De wedstrijdcommissie wordt ondersteund door de organiserende schutterij, baancommandant, optekenaars, 

wedstrijdcontroleurs en wedstrijdjury. 

 

Artikel 8 

Jury 

 Juryleden mogen geen lid zijn bij een van de aangesloten schutterijen. 

 Muziekjury en vendeljury mogen geen instructeur zijn van de aan de wedstrijd deelnemende 

muziekkorps(en) en vendelgroep(en). 

 De jury kan advies geven over het wedstrijdonderdeel, zowel naar de wedstrijdcommissie alsook schutterij. 

 

Artikel 9 

Aanvangstijden schuttersfeest 

Periode mei t/m juli: Opening:  13.15 uur 

    Optocht:   13.30 uur 

    Terrein wedstrijden:  na binnenkomst optocht 

    Openingsschoten:  14.45 uur 

    Inschieten buksen: 15.00 uur 

    Korpsschieten 1e doorgang 15.30 uur tot 17.30 uur. 
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Latten verwisselen 

Korpsschieten 2e doorgang17.45 uur tot 18.45 uur 

Latten verwisselen 

    Kavelen:  19.00 uur 

    Einde schietwedstrijd: 21.30 uur 

 

Periode augustus:  alles een half uur vroeger 

    Opening:  12.45 uur   

    Einde schietwedstrijd: 21.00 uur 

 

Periode september: alles een uur vroeger 

    Opening:  12.15 uur 

    Einde schietwedstrijd: 20.30 uur 

 

Artikel 10 

Deelname aan de bondsschuttersfeesten  

Deze is verplicht voor alle aangesloten schutterijen op straffe van boete ( 2 ). Gedeeltelijke of gehele ontheffing voor 

deelname aan het schuttersfeest is alleen mogelijk na toestemming van het bondsbestuur. Een reden hiervoor kan 

zijn het overlijden van een lid van de betreffende schutterij.  

Genoemde boete komt ten goede aan de organiserende vereniging.  

 

Artikel 11 

Jaarlijkse opgaven 

Jaarlijks dienen de schutterijen aan de bond op te geven: 

 Opgave in welke categorie de schutterij tijdens de optocht  deelneemt. 

 Wanneer een schutterij van categorie wil veranderen, dan dient zij dit te melden vóór 1 oktober in het jaar 

voorafgaande van het nieuwe seizoen van de verandering. Zo niet, dan blijft zij in haar bestaande categorie 

deelnemen. 

 Het aantal zestallen welke aan de schietwedstrijden zullen deelnemen 

 Opgave aan welke overige wedstrijden wordt deelgenomen 

Het inschrijfgeld voor de wedstrijden, voor zover als van toepassing is, wordt door de algemene vergadering 

vastgesteld. 

 

Artikel 12 

Entree en parkeren 

De entree is gratis 

Het parkeren met parkeerbewijs afgegeven door de bond: maximaal 3 per schutterij, juryleden en bondsbestuur is 

gratis op de daarvoor bestemde plaats(en). 

Voor het overige parkeren van auto’s geldt een parkeerbedrag, vast te stellen door de algemene ledenvergadering. 

Tijdens het parkeren dient zich te houden aan de aanwijzingen van de organiserende schutterij en 

wedstrijdcommissie.   

 

Artikel 13 

Gebruik van de geluidsinstallatie in het wedstrijdsecretariaat 

Deze wordt alleen bediend door de wedstrijdcommissie.  

 

 

OPENING 

Artikel 14 

Opening schuttersfeest 

Alle schuttersfeesten beginnen met een ceremoniële opening. Schutterijen nemen één keer per jaar deel aan deze 

opening.  

(Zie regels openingsceremonie bondsschuttersfeesten.) 
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OPTOCHT  

Artikel 15 

Deelname optocht 

Behalve de organiserende schutterij, nemen alle schutterijen deel aan de optocht, deze begint en eindigt op het 

feestterrein. Deelname aan de optocht is verplicht voor alle schutterijen. 

Een schutterij welke niet deelneemt aan de optocht, tenzij hiervoor ontheffing is verleend, wordt voor alle overige 

wedstrijden uitgesloten en wordt geacht niet aan het schuttersfeest te hebben deelgenomen. 

 

Artikel 16 

Volgorde optocht 

De volgorde van de optocht en de indeling van de schietwedstrijden wordt door de wedstrijdcommissie bepaald.  

De volgorde in de optocht is ook de volgorde bij de overige wedstrijden. 

 

Artikel 17 

Lengte en defilé 

De optochtroute heeft een lengte van maximaal 2000 meter.  Afwijking naar boven dient door de organiserende 

schutterij tijdig kenbaar gemaakt worden aan de algemene ledenvergadering 

Tijdens de optocht zal op een vastgestelde plaats het defilé plaats vinden met een lengte van 25 meter. 

 

Artikel 18 

Beoordeling 

De jury beoordeeld deze wedstrijden 

De beoordeling door de jury vindt plaats middels een 100 punten systeem per jury. 

Criteria voor de beoordeling zijn afgeleid van de wedstrijdnormen van de Oud- Limburgse Schuttersfederatie OLS. 

Tenzij hieronder anders vermeld, worden deze wedstrijdnormen door de bond EMM gehanteerd. 

Deze wedstrijdnormen (laatste uitgave), dienen door de schutterijen en de juryleden, te worden geraadpleegd voor 

de voorbereiding, uitvoering en beoordeling van de wedstrijden.  

 

Artikel 19 

Indeling categorie 

 Fantasie ongewapend ( alleen in de uitvoering nieuwe exercitie) 

 Fantasie gewapend (alleen in de uitvoering nieuwe exercitie) 

 Gilde 

 Militair gewapend nieuwe exercitie 

 Militair gewapend oude exercitie 

 

 

Artikel 20 

Wedstrijdonderdelen optocht 

 Mooiste Geheel 

 Beste Houding 

 Beste Defilé 

 Mooiste Bordjesdrager 

 Beste Vaandeldrager 

 Beste Commandant 

 

Artikel 21 

Minimale voorwaarden 

De schutterijen dienen in de optocht te voldoen aan de volgende voorwaarden: 

1. Deelname met een totaal van minimaal 12 leden exclusief de commandant, vaandeldrager en bordjesdrager. 

2. Bij aanwezigheid van een eigen muziekkorps zijn minimaal 6 manschappen in het schutterspeloton. 

3. Iedere schutterij voert mee: een schutterskoning voorzien van het koningszilver, het vaandel van de schutterij, 

minimaal één tamboer met trom en een bordjesdrager. 

4. Er mogen geen attributen worden meegevoerd die een regelmatige voortgang van de optocht belemmeren, zulks 

ter beoordeling van de wedstrijdcommissie. 
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5. Majorettegroepen mogen geen show maken welke een regelmatige voortgang van de optocht belemmeren, zulks 

ter beoordeling van de wedstrijdcommissie. 

6. Afstand tot voorgaande schutterij dient minimaal 25 meter en maximaal 40 meter te zijn. 

7. Gedrag en presentatie mogen niet in tegenspraak zijn met de reglementen, normen, regels en afspraken. 

Tijdens de optocht vindt controle plaats. Bij het niet voldoen aan voorgaande 1 t/m 7,  volgt uitsluiting van de 

beoordeling optocht voor alle onderdelen.  

 

 

OVERIGE WEDSTRIJDEN:  -Mooiste koning, mooiste koningspaar, mooiste keizer, mooiste keizerspaar. 

-Beste groep marketentsters, beste groep zoetelaarsters.  

-Beste groep bielemannen. 

-Vendelen:   Groepsvendelen. 

    Individueel vendelen 

-Exercitie (‘oude’ en ‘nieuwe’). 

-Muziekwedstrijden:   Korpsmuziek. 

Solistenwedstrijden 

 

Artikel 22 

Algemeen uitgangspunt van deelname: 

Aan deze wedstrijden kunnen deelnemen groepen en individuele personen welke zich voor aanvang van het seizoen 

hebben opgegeven bij het bondssecretariaat.  Personen of groepen kunnen hieraan deelnemen, wanneer zij ook in de 

betreffende uitmonstering van het wedstrijdonderdeel, aan de optocht hebben deelgenomen. 

Bij het niet voldoen aan voorgaande volgt uitsluiting van de beoordeling. 

 

Artikel 23 

Mooiste koning, mooiste koningspaar, mooiste keizer, mooiste keizerspaar. 

Voor het optreden, presentatie, uniformering, uitmonsteringen, en beoordeling worden de wedstrijdnormen van de 

OLS-federatie gevolgd.  

 Een noodzakelijke vervanging van de echte titelhouder koning, koningspaar, keizer, keizerspaar, dient 

voorafgaande de wedstrijd gemeld te worden op het wedstrijdsecretariaat.  

 Vervanging van de koning of koningin, keizer of keizerin, welke de optocht hebben gelopen door een 

andere koning, koningin, keizer, of keizerin welke deelnemen aan de wedstrijden op het feestterrein is niet 

toegestaan. Wanneer men deze wisseling uitvoert om bijzondere reden, dan dient dit aan de 

wedstrijdleiding te worden gemeld. Men wordt beoordeeld maar uitgesloten voor prijsvermelding en 

jaarprijs. 

 Op aanwijzing van de wedstrijdcommissie vindt de opstelling plaats voor deelname aan de wedstrijd. 

 

Artikel 24 

Beste groep marketentsters, beste groep zoetelaarsters.  

Voor het optreden, presentatie, uniformering, uitmonsteringen, en beoordeling worden de wedstrijdnormen van de 

OLS-federatie gevolgd.  

 Op aanwijzing van de wedstrijdcommissie vindt de opstelling plaats voor deelname aan de wedstrijd. 

 

Artikel 25 

Beste groep bielemannen. 

Voor het optreden, presentatie, uniformering, uitmonsteringen, en beoordeling worden de wedstrijdnormen van de 

OLS-federatie gevolgd.  

 Op aanwijzing van de wedstrijdcommissie vindt de opstelling plaats voor deelname aan de wedstrijd. 

 

Artikel 26 

Groepsvendelen. 

Voor het optreden, presentatie, uniformering, uitmonsteringen, en beoordeling worden de wedstrijdnormen van de 

OLS-federatie gevolgd.  

Groepsvendelen  

 Deze vindt plaats in de categorie jeugd en gevorderden 
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 Er kunnen onderling afspraken worden gemaakt tussen de betrokken schutterijen, in afwijking van de 

wedstrijdnormen OLS, dat van minimaal 4 personen als groep, deze kunnen bestaan uit minimaal 3 

personen. Indien nodig zal dit ieder jaar opnieuw worden afgesproken tussen de betreffende vendelgroepen.   

 

Artikel 27 

Individueel vendelen 

 Deze vindt plaats in de A, B, C en jeugd klasse 

 Vendelen individueel B klasse bestaat uit 3 minuten klassiek en 3 minuten acrobatiek, dus in totaal 6 

minuten. 

 

Artikel 28 

Exercitie (Oude- en Nieuwe) 

Voor het optreden, presentatie, uniformering, uitmonsteringen, en beoordeling worden de wedstrijdnormen van de 

OLS-federatie gevolgd.  

 

Artikel 29 

Commandant exercitie (Oude en Nieuwe) 

Voor het optreden, presentatie, uniformering, uitmonsteringen, en beoordeling worden de wedstrijdnormen van de 

OLS-federatie gevolgd.  

 

Artikel 30 

Korpswedstrijden 

Voor het optreden, presentatie, uniformering, uitmonsteringen, en beoordeling worden de wedstrijdnormen van de 

OLS-federatie gevolgd.  

 Indeling in divisie marswedstrijden is 1e, 2e, 3e, 4e, 5e en jeugddivisie  

 Muziekkorpsen gaan op met muziek wanneer het muziekwerk marcherend wordt uitgevoerd. 

Muziekkorpsen gaan op zonder muziek, wanneer niet wordt gemarcheerd tijdens de muziekuitvoering 

 Aan de ingang van het terrein voor de marswedstrijden is een tijdschema geplaatst voor de aanvangstijden 

van de deelnemende korpsen. 

 Muziekkorpsen dienen zich afmelden voor de deelname aan de marswedstrijd vóór aanvang van de 

optocht bij het wedstrijdsecretariaat.  

 De hoogstgeplaatste per seizoen in iedere divisie zowel voor slagwerk als blaasinstrument ontvangt een 

beker. 

 

Artikel 31 

Solistenwedstrijden 

Voor het optreden, presentatie, uniformering, uitmonsteringen, en beoordeling worden de wedstrijdnormen van de 

OLS-federatie gevolgd.  

 Indeling in divisie solistenwedstrijden is 1e, 2e, 3e, 4e, 5e en jeugddivisie  

 Solistenwedstrijden dienen zich afmelden voor de deelname aan de wedstrijd  vóór aanvang van de 

optocht bij het wedstrijdsecretariaat.  

 Inschrijfgeld per solist bedraagt € 2,50 

 Opgeven muziekwerken voor solisten vóór 1 april i.v.m. controle repertorium 

 

 

SCHIETWEDSTRIJDEN 

(Zie “regels schietwedstrijd en optekenaar BS) 

 

 

PRIJZEN 

Artikel 32 

Vaststelling van de prijzen 

Deze worden door de algemene ledenvergadering bepaald 

 

Artikel 33 



Reglement bondsschuttersfeest emm 

7 

Aankoop 

De aankoop van bekers, en oorkondes, wordt door de wedstrijdcommissie prijzen bepaald. Het budget hiervoor 

wordt via de begroting aan de algemene ledenvergadering kenbaar gemaakt en vastgesteld. 

 

 

Artikel 34 

Puntentelling bij optocht 

Bij de organisatie van een bondsschuttersfeest of jubileumschuttersfeest geldt de volgende bepaling: 

Van alle wedstrijden  worden de eindresultaten (cumulatief), over het gehele seizoen genomen. Op basis hiervan 

worden ook de seizoensprijzen bepaald.  De schutterij welke het schuttersfeest organiseert krijgt voor die dag een 

gemiddelde van de punten uit het cumulatieve getal, over de wedstrijden waar zij aan zou hebben deelgenomen. 

Bij de overige wedstrijden op het terrein wordt voor de seizoensprijs de drie beste uitslagen van het seizoen 

genomen. 

 

Artikel 35 

Prijzen toekenning op basis van punten range 

 Vanaf 120 t/m 139 punten is een derde (3e) prijs 

 Vanaf 140 t/m 159 punten is een tweede (2e) prijs  

 Vanaf 160 t/m 200 punten is een eerste (1e) prijs 

 Vanaf 180 punten een extra vermelding “met onderscheiding” (Lof) 

 

Artikel 36 

De schietwedstrijden kennen na iedere bondsschuttersfeest/ jubileumfeest, naast de geldprijzen de volgende 

bekers: 

 Een bondsbeker worden uitgereikt aan de dagwinnaar. 

 Een gemeentebeker worden uitgereikt aan de hoogst geëindigde eerste drie zestallen. (De organiserende 

schutterij zorgt voor het verkrijgen van deze gemeentebeker.) 

 

Artikel 37 

De seizoensprijzen (1x per jaar) 

 De Raatjes wisseltrofee (zie de Regels Raatjes Wisseltrofee) 

 De kampioensbeker schieten 

 De kampioensbeker optocht 

 De jaarprijzen van optocht en overige wedstrijden  

 

Artikel 38 

Prijzen voor gastschutterijen of –gilden tijdens de optocht en overige wedstrijden: 

Bij een jubileumschuttersfeestfeest kunnen, gastschutterijen of -gilden, in een aparte klasse worden ingedeeld. De 

organiserende schutterij dient dan voor hun, extra dagprijzen te zorgen. Deze bestaan uit bekers, standaards en 

medailles. Gastschutterijen of –gilden zullen op dezelfde wijze beoordeeld worden als de schutterijen van de 

bond. 

Voor de schietwedstrijd geldt, dat het bondsbestuur in overleg met de organiserende schutterij, het aantal 

geldprijzen per zestal en de hoogte van de geldprijzen bepaalt. Zij dingen mee in de dagbeker en gemeentebeker. 

 

Artikel 39 

E.S.Raatjes, wisseltrofee 

Om in aanmerking te komen voor deze wisselprijs worden punten van de optochten MG, BH, BD en het resultaat 

schieten van de eerste drie zestallen bij elkaar opgeteld. De uitslag van het schieten wordt met 10 

vermenigvuldigd. 

Verenigingen welke zelf een bondsfeest organiseren zullen een gemiddelde uitslag ontvangen.  

De winnaar van E.S.Raatjes wisselprijs ontvangt: 

 Een geldbedrag van €  500,- 

 De wisseltrofee. 

 En een registratie boekje. 

(Voor het overige zie regels Raatjes wisseltrofee) 
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SLOTBEPALING 

Artikel 40 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. Een besluit van het bondsbestuur kan 

gewijzigd of ingetrokken worden door de algemene vergadering met gewone meerderheid van de geldig 

uitgebrachte stemmen. 

 

 

GELDBOETE 

Artikel 41 

De sancties en boetes in dit reglement gesteld hebben de instemming van de algemene ledenvergadering. 

Wanneer een hogere boete wordt geëist dan is bepaald, kan de schutterij hiertegen in beroep gaan bij het bestuur.  

Het bestuur zal op de eerstvolgende algemene ledenvergadering deze boete en de reden  voorleggen en de 

vergadering om instemming vragen. 

 

 (1) =  geldboete  € 1000,- . 

 (2) =  geldboete  € 400,- . 

 

 

 

 


