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Sint-Baafsschutters
HUISHOUDELIJK REGLEMENT

1. Administratieve bepalingen.
Art. 1) Dit huishoudelijk reglement regelt de betrekkingen van de vereniging met haar leden en met
alle gebruikers van de schietstand. Het is een aanvulling op de statuten van de vereniging.
Art. 2) Wijzigingen aan dit huishoudelijk reglement vereisen een eenvoudige meerderheid van het
bestuur.
Art. 3) De aansluiting tot de vereniging, maar ook het gebruik van de schietstand, verbindt het lid/de
gebruiker tot de kennis en het aannemen zonder voorbehoud van de statuten en reglementen van de
Sint-Baafsschutters.
Art. 4) Lidgelden moeten uiterlijk betaald worden op de laatste vrijdag van september, anders kan
men niet deelnemen aan de sire- of koningschieting. Dit uitgezonderd voor nieuwe leden.
Art. 5) De vereniging stelt zijn accommodatie ter beschikking van zijn leden, die deze binnen de
geldende normen zullen gebruiken.
Art. 6) De vereniging en zijn bestuursleden zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en
of schade aan persoonlijke eigendommen.
Art. 7) De ter beschikking gestelde materialen zullen alleen gebruikt worden in de voor de
desbetreffende discipline beschikbaar gestelde stand.
Art. 8) De burgerlijke aansprakelijkheid:
1° De burgerlijke aansprakelijkheid van de club ten opzichte van derden, met inbegrip van de leden,
is automatisch verzekerd door het betalen van het lidgeld bij het begin van het nieuwe schuttersjaar.
2° De leden zijn eveneens verzekerd voor de schade die zij berokkenen aan derden bij het verrichten
van vrijwilligerswerk in opdracht van de club, in overeenstemming met de wet van 3 juni 2005
betreffende de rechten van vrijwilligers.
Art. 9) Het lid is er toe gehouden de schade te vergoeden die hij met opzet en/of door het niet naleven
van de reglementen heeft aangericht. Daarom worden de leden geadviseerd een familiale
verzekering af te sluiten tegen de geldelijke gevolgen van hun burgerlijke aansprakelijkheid uit
hoofde van ongevallen veroorzaakt aan derden waarbij hen een fout kan ten laste gelegd worden.
Art. 10a) Elk lid mag 1 genodigde schutter of aspirant schutter meebrengen. Het lid zal de volle
verantwoordelijkheid dragen en tijdens het schieten zal hij het toezicht op zijn gast uitoefenen.
Art. 10b) Zonder lid te zijn van de vereniging mag men maximaal 3 maal als genodigde komen
schieten. (Niet van toepassing voor deelnemers aan officiële wedstrijden).
Art. 11) Elke toezichter en bestuurslid heeft over de gehele accommodatie en ten allen tijde het recht
om iedere persoon die deze accommodatie of een deel ervan betreedt of verlaat, volgende
voorwerpen en documenten te controleren: lidkaart van de vereniging, legitimatiebewijs, wapens en
aard van de aangewende munitie.
Ieder lid wordt geacht zijn volledige en onvoorwaardelijke medewerking te verlenen aan een
dergelijke controle.
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Art. 12) Alleen het bestuur en de aangestelde toezichters zijn bevoegd om de controles zoals bedoeld
in art. 11 uit te voeren.
Art. 13) Bij onregelmatigheden of onveilige toestanden mogen de toezichters of de bestuursleden de
verantwoordelijke schutter terechtwijzen of hem verbod opleggen om verder te schieten, en hem te
gelasten de standen te verlaten.
Art. 14) De schietstand mag enkel betreden of verlaten worden wanneer de schutters hun wapen
neergelegd hebben.
Art. 15) Aan de schietstanden zijn geen toeschouwers of andere personen toegelaten dan de schutters
en een lid van het bestuur.
Art. 16) De schutters mogen in geen geval gestoord worden door personen die niet tot de
wedstrijdleiding behoren.
Art. 17) De leden van het bestuur en de verantwoordelijken hebben steeds het recht opmerkingen te
maken aan de schutters, zelfs tijdens het schieten.
Art. 18) Uit fair-play t.o.v. andere schutters zal iedere aanwezige op de schietstand de stilte
eerbiedigen, en de andere schutters niet storen tijdens de schietbeurt.

2 Inrichting van de Luchtschietstand.
Art. 19) Een schietstand zal zo opgesteld worden dat de doelen en de schutter evenwijdig op een rij
kunnen geplaatst worden.
Art. 20) De afstand tussen de doelen en de schutter bedraagt tien (10) meter van vuurlijn tot aan het
doel. De balk op de grond aan de voorzijde van de schutterstafel geeft de afstand van 10 meter aan.
Art. 21) Het middelpunt van het doel zal op een hoogte van 1,40 meter aangebracht worden te
rekenen van het niveau waarop de schutter zich bevindt. Een maximale afwijking van 0,05 meter is
toegestaan.
Art. 22) In een gesloten ruimte zal de verlichting voor alle doelen op kaart hetzelfde zijn. Het
aanbrengen van indirecte verlichting is toegelaten mits deze geen hinder vormt voor de schutters.
Art. 23) De schutters zullen op ongeveer 85 cm van elkaar verwijderd staan.

3. Gebruik van de schietstand
3.1. Onderhoud en reiniging van de schietstand.
Art. 24) Na het schieten moeten alle doelen uit de schietbanen verwijderd worden.
Art. 25) De schutter zal de stand verlaten zonder voorwerpen achter te laten.
Art. 26) De infrastructuur wordt één maal per week gereinigd door een persoon aangeduid door het
bestuur.
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3.2. Veiligheid.
Art. 27) Bij BRAND in de schietstand.
1. Onmiddellijk de schietoefening beëindigen.
2. Telefonisch de BRANDWEER VERWITTIGEN: de telefoon staat in de verbindingsgang van het
hoofdgebouw.
Tel. Brandweer: 100
3. BRANDBESTRIJDINGSMATERIAAL gebruiken, indien mogelijk.
bevindt zich naast de wapenkast.

Een brandblusapparaat

4. Indien de brand niet onmiddellijk bedwongen kan worden moet men de schietstand
ONTRUIMEN.
5. Nadat de schietstand ontruimd is moet de toegangsdeur gesloten worden, om het aanwakkeren van
het vuur te voorkomen.
Art. 28) Bij een SCHIETINCIDENT.
1. Onmiddellijk de schietoefening beëindigen.
2. Telefonisch de DIENST 100 VERWITTIGEN.
3. EHBO materiaal aanwenden: de EHBO kast bevindt zich in het rechter deel van de wapenkast.
4. Een bestuurslid verwittigen.
5. Niemand mag de terreinen verlaten vooraleer de officiële instanties aanwezig zijn en hiervoor de
toestemming hebben verleend.
Art. 29) Elke onveilige situatie of niet naleving van het reglement moet door ieder lid gemeld worden
aan de toezichters of bestuursleden.
Art. 30) De bezoekers van de schietstanden mogen de schutters niet storen en zullen zich minimum 1
meter van de vuurlijn verwijderd houden.
Art. 31) Alcoholische dranken mogen in geen geval binnen de schietruimte en de wapenkamer; in
deze ruimten geldt tevens een algemeen rookverbod; de toegang tot de <schietstand> is ontzegd aan
elke persoon die kennelijk in staat van dronkenschap verkeert of in een soortgelijke staat ten gevolge
van het gebruik van drugs.
Art. 32) Er wordt géén GSM-gebruik toegelaten in de schietstand.
Art. 33) Bij de gewone wekelijkse schietingen (zie art. 53, 1°, 1 tot en met 3 en 2°, 1) is het
sluitingsuur 01.30 uur ten laatste.
Art. 34) De wapens moeten steeds in goede staat van onderhoud verkeren en de munitie voor deze
wapens moet dusdanig gekozen zijn dat het wapen volledig storingvrij werkt.

3.3. Wapenhandeling – Drill van de schutters.
Art. 35) Vervoer en verpakking van het wapen.
Alle wapens dienen ontladen en in een gesloten koffer of foedraal of uitgerust met een trekkerslot
van en naar de schietstand getransporteerd worden.
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Art. 36) In- en uitpakken van wapen en munitie.
Het wapen zal enkel in- en uitgepakt worden in de schietstand. Enkel bij uitdrukkelijk besluit van de
meerderheid van de aanwezige bestuursleden kan hiervan afgeweken worden.
Het wapen zal met het sluitstuk open in het wapenrek worden geplaatst.
Art. 37) Laden van het wapen
De schutter zal zijn wapen dan pas laden als hij volledig klaar is om ook effectief te schieten.
(schietkaart hangt; oor -en oogbescherming opgezet; enz.)
De schutter zal tijdens het laden het wapen niet al te veel zijdelings verdraaien, de loop moet steeds
+/- in de richting van de kogelvanger blijven.
De schutter zal vanaf het ogenblik dat hij munitie in het wapen brengt dit wapen vast nemen en het
onder geen enkele voorwaarde terug neerleggen voordat het wapen geheel ontladen is en het sluitstuk
open is.
De schutter zal zijn trekkervinger (wijsvinger) niet op de trekker plaatsen maar naast de
trekkerbeugel houden zolang de beweging om het wapen naar het doel te brengen niet is ingezet.
Art. 38) Het oplossen van storingen.
In gelijk welke omstandigheid, hetzij door een storing of het onklaar worden van het wapen of een
deel ervan, dient de storing steeds opgelost te worden terwijl de loop naar de kogelvanger gericht
blijft. Bij wapendefect of ontregeling van het wapen kan de reeks waaraan de schutter is begonnen
beëindigd worden of verder gezet worden, eventueel met een ander wapen, volgens de keuze van de
schutter.
Art. 39) WISSELEN van de DOELEN (overschrijden van de vuurlijn).
De vuurlijn mag enkel overschreden worden door een bestuurslid of hun aangestelden. Wanneer een
schietoefening aan de gang is zal dit enkel gebeuren om de doelen van de sprange (liggende wip)
terug te plaatsen, of voor het verbouwen van de schietbaan voor gebruik van de sprange of de
doelkaart, en wordt de volgende procedure gevolgd:
1° Alle schutters leggen het wapen neer, en open de sluitstukken.
2° Wacht tot alle medeschutters de tijd hebben gehad om hun wapens leeg te schieten en dat ze
akkoord zijn dat men voorbij de vuurlijn gaat.
3° Controleer of alle wapens ontladen zijn en dat alle sluitstukken open zijn.
4° Ga voorbij de vuurlijn en plaats het doel of verbouw de schietbaan.
Art. 40) Reinigen van de wapens.
1° Het algemeen onderhoud en reiniging van de wapens dient bij de schutter thuis of bij de
wapenmaker te gebeuren. Kleine reinigingen om de bedrijfszekerheid van het wapen te garanderen,
wanneer men met een zelfde wapen verschillende schietoefeningen wenst mee te doen, is echter wel
toegestaan.
2° De wapens mogen uitsluitend gereinigd worden in de schietstand.
3° Er mogen in geen geval wapens gereinigd worden aan de tafel of rekken achter de schutters,
terwijl er geschoten wordt.
Art. 41) De schutter is steeds verantwoordelijk voor zijn wapen en mag in geen geval zijn wapen
onbeheerd achterlaten, tenzij ontladen en verpakt in de wapenkamer, of in het voorziene wapenrek
geplaatst. Een wapen mag alleen in de wapenkamer vertoeven indien de eigenaar van het wapen op
de infrastructuur van de schietstand aanwezig is.
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4. Schiettechnieken - Wapendiscipline
Art. 42) Behandel een wapen altijd alsof het “geladen” is, ook al bent U ervan overtuigd dat dit
niet het geval is. De uitdrukking "ik dacht" telt niet in de schietsport.
Art. 43) De loopmond van het wapen wijst altijd in de richting van het doel, ALTIJD. Er wordt
met een wapen enkel gericht op de schietschijf, het richten op andere voorwerpen of erger, op
personen, is ten strengste verboden.
Art. 44) Een wapen wordt enkel geladen op de vuurlijn, met de loopmond richting doel. Een
wapen vervoeren gebeurt altijd in ongeladen toestand, en het wapen zal buiten handbereik en in een
afgesloten koffer zitten of voorzien zijn een mechanisme dat het afvuren belet (b.v. trekkerslot).
Art. 45) Een geladen wapen wordt NOOIT uit de hand gelegd. Wie bijvoorbeeld zijn wapen
geladen heeft, en vergeten heeft zijn gehoorbeschermers op te zetten, moet eerst zijn wapen ontladen,
alvorens het uit de hand te leggen en de gehoorbeschermers op te zetten, en dan kan het wapen terug
in de hand genomen worden en geladen worden.
Art. 46) Het is voor een schutter altijd verboden het wapen van een andere schutter aan te
raken zonder diens uitdrukkelijke toestemming en in zijn bijzijn. De standverantwoordelijken
hebben het recht het wapen van een schutter ter hand te nemen zonder diens toestemming,
maar wel altijd in zijn bijzijn en na betreffende schutter gewaarschuwd te hebben.
Art. 47) Indien u onveilige situaties opmerkt bij andere schutters, MAAK HEM ER
ONMIDDELLIJK ATTENT OP, MAAR WEL, volgens de omstandigheden, MET DE
NODIGE OMZICHTIGHEID.
Art. 48) Het vuren in een andere richting dan de kogelvanger en op andere voorwerpen of doelen dan
die zijn toegelaten op de desbetreffende stand, is verboden.

5. Doelen
Art. 49) Alleen de doelen die door het bestuur van onze vereniging ter beschikking gesteld worden
mogen gebruikt worden.
De doelkaarten dragen de naam van de schutter en de datumstempel aan de voorzijde, of zijn
voorzien van een doorlopende nummering.

6. Toegestane wapens
Art. 50) Toegelaten zijn: luchtkarabijnen en -pistolen van welke soort of handelsmerk ook, indien zij
aan de volgende voorwaarden voldoen:
1° Vrij in de handel verkrijgbaar zijn;
2° Voor het laden van het wapen mogen slechts projectielen gebruikt worden uit lood van het model
“diabolo” met platte kop, welke in de handel verkocht worden. Voor de veiligheid zijn stalen
projectielen niet toegelaten;
3° Kaliber: 4,5 mm;
4° De luchtkarabijn, met inbegrip van alle gemonteerde accessoires, heeft een maximumgewicht: 5
kg;
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5° Visering: volledig vrij met dien verstande dat optische apparaten op het wapen verboden zijn,
maar het de schutter toegelaten is een gekleurd glas (filter) te plaatsen om de lichtsterkte te
verminderen. Deze glazen mogen geen telescoop vormen.
6° Kolf: speciale orthopedische handgrepen zijn niet toegelaten evenals de zogenaamde “champignon
of pommeau” en de schouderhaak. De uitholling van de kolfkap mag niet meer dan twee (2) cm
bedragen. Een steun voor de wang is toegelaten voor zover dat deze niet dikker is dan vier (4) cm, te
meten vanaf de as van de kolf.
7° Het punt van de affuit waar de hand deze vast neemt mag hoogstens zes (6) cm onder de as van de
loop liggen.
8° Het aanbrengen van een waterpas en gebruik van een riem is verboden.
9° Elke aanpassing van het wapen zoals het uit de handel komt en voor doel heeft zich aan de gestalte
van de schutter aan te passen is slechts toegelaten met uitdrukkelijke toestemming van het bestuur.

7. Kledij
Art. 51) Bepalingen betreffende de schietkledij:
1° De kleding van de schutter moet steeds een controle toelaten van de wijze van aanleggen, zonder
dat de schutter tijdens het schieten daarbij gehinderd wordt.
2° Iedere opvulling aan de binnenzijde van de kleding is verboden evenals iedere bandage of
scharnier.
3° Het is niet toegelaten aan de rugzijde, in de lenden of aan de onderkant van de jas riemen aan te
brengen die tot versteviging van de jas kunnen dienen.
4° Het dragen van een handschoen met ronde omslag, is toegelaten. Het polsgewricht moet vrij zijn
om iedere controle mogelijk te maken. In de handschoen mogen geen harde voorwerpen aangebracht
worden.
5° De speciale schietbril is toegelaten evenals de -jas, -broek, -schoeisel en –pet behalve tijdens de
Sire- en Sirinneschieting, de Koningschieting, de Jaarlijkse gesponsorde pluimenschieting, en de
maandelijkse prijskampen.
6° Al wat het schieten vergemakkelijkt en in deze voorschriften, of de geest ervan, niet voorzien is, is
verboden.

8. Gebruik van de schietbanen
Art. 52) Er wordt steeds in staande houding geschoten. Het leunen van het lichaam en het drukken
van de knie of het been tegen de stellingen is verboden. De schutter zal als enige steun zijn lichaam
hebben. Aanleggen onder de jas is niet toegelaten.
Art. 52bis) Om de jeugd tot en met het seizoen waarin de schutter 14 jaar wordt, de senioren vanaf
het seizoen waarin ze 56 jaar worden, en de personen met een fysieke beperking de mogelijkheid te
bieden om de schietsport te beoefenen, wordt binnen de hierna beschreven luchtkarabijndisciplines
voor het clubklassement een afzonderlijke categorie voorzien voor opgelegd schieten.

8.1. Disciplines.
Art. 53) Volgende disciplines worden door de vereniging ingericht:
1° voor het clubklassement:
1. Luchtkarabijn op doelkaart
2. Luchtkarabijn op sprange (liggende wip)
3. Luchtpistool op doelkaart
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2° Buiten het clubklassement
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Luchtkarabijn op sprange (liggende wip) - proefserie
Sire en –Sirinneschieting
Koningsschieting
Gesponsorde pluimenschieting
Maandelijkse prijskamp / Interclubontmoetingen
Luchtkarabijn op doelkaart (proefsessie)
Luchtpistool op doelkaart ( proefsessie)

8.2. Schietprogramma
Art. 54) Beschrijving van de ingerichte disciplines:
Om in aanmerking te komen voor het eindklassement dient men te voldoen aan volgende
voorwaarden: 10 series op minstens 2 van de 3 disciplines uit art.53, 1°.
Wanneer een schutter in een seizoen meer dan 10 series in eenzelfde discipline schiet, dan
worden de 10 beste resultaten opgeteld om het eindresultaat te bekomen.
Aan alle schutters die in het eindklassement opgenomen zijn, ook al is dit “buiten categorie”,
wordt bij het einde van het schietseizoen een door het bestuur te bepalen prijs uitgereikt.
Gemeenschappelijke bepalingen voor series op doelkaart:
Op één schietavond kan een schutter maar één serie per discipline op doelkaart schieten die in
aanmerking komt voor het clubklassement. Enkel als er niet meer voldoende schietingen zijn tot
het einde van het seizoen, om een schutter toe te laten uit te schieten, is het toegelaten 1 (één)
inhaalreeks te schieten. Wanneer de beschikbaarheid van de schietbanen het toelaat, en nadat
alle series zijn geschoten, kunnen de schutters bijkomende series schieten, die dan als proefserie
worden beschouwd. Bij ex aequo telt het meeste aantal 10-en, 9-en, 8-en, enz. van de 10 series
met de hoogste score.
De series worden afgewerkt volgens de volgorde van aanvraag, en moeten voor 23.00 uur
aangevraagd worden. Beurtwisseling wordt tussen schutters en organisatie afgesproken.
Schoten van 0 punten of naast de kaart mogen opnieuw worden geschoten.
1° Luchtkarabijn op doelkaart:
Elke schutter is in lijn voor 5 proefschoten en 20 schoten of maximaal 200 punten. Per doelschijf telt
één schot. Heeft de schutter meer dan 1 schot op een doelschijf gelost, en overschrijdt het aantal
geldige schoten 20, dan wordt op de schijf met meer dan één schot de laagste waarde geteld.
Tijd: max. 45 min, proefschoten, betreden en verlaten van de schietstand inbegrepen.
De schutters (dames en heren vanaf 14 jaar, tot 16 jaar met begeleiding) worden ongeacht geslacht of
leeftijd, ingedeeld in drie categorieën:
1e categorie: schutters die tijdens het vorige seizoen gemiddeld ten minste 150/200 behaalden.
2e categorie: schutters die minder dan 150 en ten minste 135 gemiddeld behaalden in het
eindklassement van het vorige seizoen.
3e categorie: schutters die gemiddeld minder dan 135 behaalden tijdens het vorige seizoen.
Nieuwe schutters zonder schietervaring worden ingedeeld in 3e categorie, nieuwe schutters met
schietervaring worden in het clubklassement opgenomen “buiten categorie”. Als nieuwe schutter
wordt beschouwd elk lid dat tijdens het vorige seizoen niet bij de St.-Baafsschutters in een categorie
ingedeeld was.
Schutters die voldoen aan de in art.52bis vermelde criteria en verkiezen hun series met karabijn op
kaart met steun te schieten, worden ingedeeld in de categorie Opgelegd Jeugd, of Opgelegd, die
onderverdeeld wordt in 1e cat.opgelegd voor schutters die ten minste 165 behaalden tijdens het vorige
seizoen en 2e cat. opgelegd voor schutters die minder dan 165 behaalden tijdens het vorige seizoen:
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1e categorie opgelegd voor schutters met een beperking of die aan de minimum leeftijdsvoorwaarde
voldoen en die tijdens het vorige seizoen gemiddeld minstens 165/200 behaalden;
2e categorie opgelegd: schutters die gemiddeld minder dan 165 behaalden tijdens het vorige seizoen.
Op verzoek kan de schutter die aangeeft niet geïnteresseerd te zijn in de ontvangst van een trofee als
deze de laureaat in zijn of haar categorie zou worden, “buiten categorie” in het clubklassement
opgenomen worden.
Bij 2 opeenvolgende seizoenen niet uitschieten van de series wordt de schutter 1 categorie gezakt.

2° Luchtkarabijn op sprange:
Elke schutter op sprange is in lijn voor 10 schoten zonder proefschoten.
Bij series op sprange is eigen munitie niet toegelaten. Het is niet toegelaten op eenzelfde schietavond
2 of meer series op de sprange te schieten.
De schutters (dames en heren vanaf 14 jaar, tot 16 jaar met begeleiding) worden ongeacht geslacht of
leeftijd, ingedeeld in drie categorieën:
1e categorie: schutters die tijdens het vorige seizoen gemiddeld ten minste 45 pluimen behaalden.
2e categorie: schutters die minder dan 45 en ten minste 30 gemiddeld behaalden in het
eindklassement van het vorige seizoen.
3e categorie: schutters die gemiddeld minder dan 30 behaalden tijdens het vorige seizoen.
Nieuwe schutters zonder schietervaring worden ingedeeld in 3e categorie, nieuwe schutters met
schietervaring worden in het clubklassement opgenomen “buiten categorie”. Als nieuwe schutter
wordt beschouwd elk lid dat tijdens het vorige seizoen niet bij de St.-Baafsschutters in een categorie
ingedeeld was.
Schutters die voldoen aan de in art.52bis vermelde criteria en verkiezen hun series met karabijn op
sprange met steun te schieten, worden ingedeeld in de categorie:
Sprange Opgelegd Jeugd, of Opgelegd , die onderverdeeld wordt in 1e cat.opgelegd voor schutters
die ten minste 20 behaalden tijdens het vorige seizoen en 2e cat. opgelegd voor schutters die minder
dan 20 behaalden tijdens het vorige seizoen:

3° Luchtpistool op doelkaart:
Elke schutter op pistool treedt aan voor maximaal 5 proefschoten en 20 schoten of maximaal 200
punten. Per doelschijf worden 5 schoten gelost. Heeft de schutter meer dan 5 schoten op een
doelschijf gelost, en overschrijdt het aantal geldige schoten 20, dan wordt op de schijf met meer dan
5 schoten het hoogste schot in mindering gebracht.
De schutters (dames en heren vanaf 14 jaar, tot 16 jaar met begeleiding) worden ongeacht geslacht of
leeftijd, ingedeeld in drie categorieën:
1e categorie: schutters die tijdens het vorige seizoen gemiddeld ten minste 170/200 behaalden.
2e categorie: schutters die minder dan 170 en ten minste 150 gemiddeld behaalden in het
eindklassement van het vorige seizoen.
3e categorie: schutters die gemiddeld minder dan 150 behaalden tijdens het vorige seizoen.
Nieuwe schutters zonder schietervaring worden ingedeeld in 3e categorie, nieuwe schutters met
schietervaring worden in het clubklassement opgenomen “buiten categorie”. Als nieuwe schutter
wordt beschouwd elk lid dat tijdens het vorige seizoen niet bij de St.-Baafsschutters in een categorie
ingedeeld was.
Op verzoek kan de schutter die aangeeft niet geïnteresseerd te zijn in de ontvangst van een trofee als
deze de laureaat in zijn of haar categorie zou worden, “buiten categorie” in het clubklassement
opgenomen worden.
Bij 2 opeenvolgende seizoenen niet uitschieten van de series wordt de schutter 1 categorie gezakt.
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4° Luchtkarabijn op sprange – proefserie:
Elke schutter op sprange is in lijn voor 10 schoten zonder proefschoten. Bij proefseries op sprange is
eigen munitie niet toegelaten.
Van de proefseries wordt geen klassement bijgehouden.
5° Sireschieting:
De jaarlijkse Sire- en Sirinneschieting wordt ingericht over 5 ronden van 2 schoten met luchtkarabijn
op de sprange. De kandidaat schutters worden ingeschreven in volgorde van aanmelding bij de
inschrijvingstafel. De uittredende Sire en Sirinne openen de prijskamp, en worden dus op nummer 1
en 2 ingeschreven, gevolgd door de overige deelnemers. Waarde van de pluimen: de top 7 en zo
verder naar voor tot 1 punt. De uil telt niet mee. Bij ex aequo wordt enkel op de top gekampt, zowel
voor Sire als Sirinne, waarvoor volgens het geslacht van de ingeschreven deelnemer een afzonderlijk
klassement opgesteld wordt. De winnaar/winnares is de schutter met het hoogst aantal punten. De
schutter die 3x na elkaar Sire of Sirinne wordt, wordt met de titel van Keizer of Keizerin bekleed.
Een lid kan slechts Keizer of Keizerin worden als hij/zij de St-Baafsschutters bij activiteiten buiten
de club vertegenwoordigt als 1ste club.
6° Koningsschieting:
Bij de jaarlijkse Koningsschieting bestaat het doel uit de leeuw en zijn attributen. Deze worden door
middel van een zwartgeschilderde houten lat aan de leeuw bevestigd. Dwars over de verbindingslat
wordt een witte streep aangebracht. De kandidaat schutters worden ingeschreven in volgorde van
aanmelding bij de inschrijvingstafel. De uittredende koning opent de prijskamp, en wordt dus op
nummer 1 ingeschreven, gevolgd door de overige deelnemers. De schutters schieten in zoveel rondes
van 1 schot als nodig om het doel af te schieten De deelnemende schutters proberen de houten lat ter
hoogte van de witte streep door te schieten. De attributen worden één voor één afgeschoten, te
beginnen met de staart, gevolg door de wereldbol (appel), de scepter en de kroon. Per attribuut wordt
de winnaar de schutter die het laatste schot gelost heeft vooraleer het de grond raakt. De winnaar van
een attribuut wordt uitgesloten van deelname aan de volgende attributen. Hij schiet wel terug mee
voor de titel van Koning. De schutter die de leeuw afschiet draagt gedurende een jaar de titel van
“Koning”. De schutter die de staart afschiet draagt gedurende een jaar de titel van “bierkoning” De
bierkoning wordt beloond met een bak bier of frisdrank. Hij maakt zijn keuze bekend en het bestuur
brengt de volgende schieting de prijs mee.
7° Gesponsorde prijskamp:
Eén maal per jaar wordt een gesponsorde prijskamp met luchtkarabijn op sprange ingericht. Het
bedrag van de sponsoring wordt verdeeld over alle pluimen. De kandidaat schutters worden
ingeschreven in volgorde van aanmelding bij de inschrijvingstafel. De schutters schieten in zoveel
rondes van 1 schot als nodig om de sprange volledig leeg te schieten. De waarde van de afgeschoten
pluimen wordt onmiddellijk uitbetaald, of er worden naturaprijzen met een gelijkaardige tegenwaarde
voorzien.
8° Maandelijkse prijskamp
Een maandelijkse prijskamp wordt ingericht in de maanden waarin geen speciale schieting
georganiseerd wordt. De kandidaat schutters worden ingeschreven in volgorde van aanmelding bij
de inschrijvingstafel. De doelen alsook het schietritme worden uitgelegd aan de ingeschreven
schutters voordat de prijskamp van start gaat.
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8.3. Waardering van de schoten
Art. 55) Bij het schieten op doelkaart wordt de ring met het hoogste puntenaantal die geraakt wordt
toegekend. M.a.w. de regel “voordeel schutter” wordt toegepast.
Art. 56) Bij het schieten op de sprange wordt een pluim als afgeschoten toegekend wanneer het
kunststofblokje waarmee deze op de sprange is bevestigd, van het metalen gedeelte van de liggende
wip afgeschoten is.

8.4. Wedstrijdleiding
Art. 57) De algemene leiding van de wedstrijden berust bij het bestuur. Geen enkele wedstrijd zal
mogen aanvangen zo niet minstens één lid van het bestuur of verantwoordelijke aanwezig is.
Art. 58) De taak van het bestuur bestaat uit:
1° Voor de reeks aangevat wordt de doelen geldig maken door afstempeling.
2° De schutters inschrijven en het inleggeld innen.
3° Controle over de kleding en wapens van de aantredende schutters voor die de wedstrijd
aanvangen.
4° Controle over de schiettijden.
5° Het doen behouden van de stilte om de schietstanden.
6° Waarneming over onreglementaire schoten, verkeerde standen of onjuiste doelen.
7° Beslissen over wapendefecten en neutraliseren van de wedstrijd bij defect of storing van de
schietinstallatie.
8° Het puntental van de doelen berekenen en de klassering opmaken.
9° Maatregelen treffen ten overstaan van inbreuken op de reglementen.
10° Onderzoeken van protesten en klachten.
11° Uitspreken van straffen en sancties, te bekrachtigen door het bestuur van onze vereniging.
12° Bij betwisting over de waarde der doelen is de uitspraak bij twijfel “voordeel schutter”

9. Gebruik van de wapenkamer.
Art. 59) In de wapenkamer bevindt zich een wapenkast waarin de clubwapens zijn opgeborgen.
Art. 60) De wapens die in de wapenkamer worden opgeslagen mogen niet gewapend of geladen zijn.
Art. 61) De clubwapens mogen de schietstand niet verlaten, behalve voor periodiek onderhoud of
herstelling of wanneer de club deelneemt aan een activiteit op verplaatsing.
Art. 62) In de wapenkamer mag men wapens in- en uitpakken en ze aan iemand tonen, MAAR WEL
STEEDS ONTLADEN EN MET OPEN SLUITSTUKKEN.
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10. Bijkomende algemene reglementen.
Art. 63) De schutter die zich laat vervangen en deze die hem vervangt zal als uitgesloten worden
aanzien.
Art. 64) De schutter die andere schutters stoort door luidruchtige opmerkingen, door zijn plaats te
verlaten zonder de nodige stilte te eerbiedigen, enz. zal zijn resultaat vervallen zien verklaard en de
gedupeerde mag na overleg één of meerdere schoten overdoen.
Art. 65) Een persoon die geacht wordt de veiligheid of de waardigheid van de aanwezige personen of
van de club te schaden, zal gevraagd worden onmiddellijk de terreinen te verlaten.
Art. 66) Al de gevallen, in huidig reglement niet voorzien, kunnen door het bestuur aangevuld
worden.
Art. 67) Ingeval van twijfel over de juiste interpretatie van één of meerdere reglementen, moet
bijkomende uitleg gevraagd worden aan een bestuurslid.
Art. 68) Bij andere inbreuken op de reglementen worden eventuele sancties door het bestuur
uitgesproken.
Art. 69) Ieder lid van de vereniging wordt in het bezit gesteld van dit huishoudelijk reglement vanaf
het moment van zijn aanvaarding als lid. Tevens wordt het op een voor iedere gebruiker van de
schietstand duidelijk zichtbare plaats opgehangen.
Aldus opgemaakt te Sint-Andries, op 29 augustus 2015
De bestuursleden,
Van Belle Rik – Voorzitter
Thomas Jean-Marie – Ondervoorzitter
Pluvier Dany - Secretaris
Van Ryckeghem Michael – Penningmeester
Roels Johnny – Commissaris
Van Moorter Patrick - Commissaris
Van Belle Ine - Commissaris

