HOOFDSTUK 1: DOEL VAN HET VERBOND.
art. 1.In het jaar 1946 op 16 juni werd te Tervant - Kruisbaan in tegenwoordigheid en met medewerking van
afgevaardigden van volgende schuttersgilden :
- St. Sebastiaan gilde van Tervant
- St. Pieters gilde van Tervant
- St.Antonius gilde van Beringen
- St. Sebastiaan gilde van Meelberg - Paal
- De oude en de jonge St. Willebrordus gilden van Heusden, de schuttersbond gesticht
genaamd " Verbroedering ".
art. 2 .Deze bond heeft tot doel , alle gilden van het gewest Beringen en omliggende te verenigen en om onder elkaar
wedstrijden in te richten.
Het ligt in de bedoeling deze edele sport te verheffen, de vrede en eendracht onder alle gilden te bewaren en de
overleveringen van onze voorvaderen over het leven onder de schutters te bewaren.
De bond moet aan al zijn aangesloten leden de kans bieden om zich naar geest en lichaam op een gezonde manier te
kunnen ontspannen en dit in een geest van verbroedering en verdraagzaamheid.
HOOFDSTUK 2 : AANSLUITEN EN ONTSLAG.
art. 1.Het aantal leden van de bond is niet beperkt, het minimum is drie.
Elke gilde die de schuttersport " staande wip " beoefend en gevestigd is in de gemeente Beringen of een aanpalende
gemeente aan deze laatste kan zich kandidaat stellen als lid van het verbond " Verbroedering ".
De kandidaat gilde moet beschikken over de nodige eigen accommodatie, d.w.z. zij moet kunnen beschikken over
minsten 2 wippen en een lokaal om de bezoekende schutters te kunnen ontvangen, dit laatste moet voorzien zijn van
de nodige nutsvoorzieningen zoals sanitaire installaties met stromend water, e.d.
De wippen moeten jaarlijks gekeurd worden door een erkend organisme dat hiervoor een certificaat zal afleveren. De
gilden dienen een kopie te bezorgen van dit certificaat aan de secretaris van het hoofdbestuur van het Gewest
Beringen. Op de site gaan we laten verschijnen van welke gilde we een kopie ontvangen hebben en van welke niet.
Een kandidaat gilde moet haar kandidatuur schriftelijk richten tot de secretaris van het verbond en dit schrijven moet
ondertekend zijn door de voorzitter en de secretaris van de gilde. Haar kandidatuur zal op de eerstvolgende algemene
vergadering voorgedragen worden door de voorzitter ven het verbond, bij geheime stemming zal deze vergadering
beslissen over het al dan niet toelaten van de gilde, om toegelaten te worden tot het verbond zal de gilde minstens de
helft + één stem moeten behalen van de uitgebrachte stemmen.
Wanneer in een wijk van een gemeente of dorp reeds een gilde is aangesloten bij het verbond , kan geen tweede
gilde worden toegelaten zonder de toelating van de bestaande gilde. De kandidaat gilde dient zich aan te melden
onder de naam van een heilige patroon of patrones.
art. 2.Wanneer van een aangesloten gilde enkele leden zouden afscheuren met de bedoeling om een nieuwe gilde op
te richten, dan zal aan deze nieuwe gilde een wachttijd van vijf jaren worden opgelegd om te kunnen toetreden tot het
verbond, vanaf het indienen van de kandidatuur. Deze maatregel dient vooral ter bescherming van onze bestaande
gilden.
art.3.Ontslag.
Elke aangesloten gilde kan ten alle tijde ontslag nemen uit het verbond door hun wens kenbaar te maken aan de
secretaris van het verbond , dit ontslag moet schriftelijk zijn en ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de
gilde.
Elke aangesloten gilde kan, wanneer ze zich niet gedraagt naar de geest en de letter van de reglementen , uitgesloten
worden door de algemene vergadering, en dit bij geheime stemming, aan deze stemming zal de betrokken gilde zelf
niet mogen deelnemen. De vergadering beslist bij gewone meerderheid van de aanwezige gilden. Aangesloten gilden
die weigeren hun jaarlijkse bijdrage en of eventuele opgelopen boete te betalen sluiten zichzelf uit het verbond.
Wanneer deze gilde zich later opnieuw zal aanbieden als kandidaat lid van het verbond zal zij eerst haar achterstallige
bijdragen of boetes moeten betalen. De leden van de aangesloten gilden dienen zich waardig te gedragen ten
overstaan van hun gildebroeders en gildezusters.
Wanneer het gedrag van een lid ernstige tekortkomingen vertoont dan kan de voorzitter van de gilde waartoe dit lid
behoort ter verantwoording worden geroepen door het bondsbestuur, bij herhaling kan dit lid door het bondsbestuur
geschorst worden en
kunnen boetes opgelegd worden aan de gilde waarbij hij is aangesloten.
art.4.Fusie van 2 gewestelijke gildes
- Voorwaarde 1:Iedere maatschappij blijft de gewestelijke bijdragen betalen. Dit zijn bijdragen voor: Kampioenschap,
bondsfeest, keizerschieting, prijzen voor de mijnstreek en twee maal per jaar aankoop van tombolanummers. (
Winterfeest + jeugdschieting ). Ieder lid van één van de fusiemaatschappijen vraagt een gewestelijk schuttersnummer

aan bij de andere fusiemaatschappij. Toch mogen zij hun bondskaart van de KNBBW behouden onder de
oorspronkelijke gilde.
- Voorwaarde 2: Het gaat om de voltallige gilde die overgaat van de één naar de andere maatschappij. Dus niet
enkele individuele schutters. Nogmaals benadrukken: enkel voltallige gildes. Er zal dus een fictieve ledenlijst bestaan
voor de gilde waarop geen leden meer staan.
- Voorwaarde 3: “Fusie” wordt enkel toegelaten tussen 2 gildes die zijn aangesloten binnen het gewest Beringen.
- Voorwaarde 4: Eén van beide maatschappijen verliest het recht op het inrichten van : bondsfeesten, keizerschieting,
verbroederingschieting, voorzitterschieting en gewestschietingen. Op de gewestschieting dienen ze gewoon evenveel
schutters te leveren als al de andere maatschappijen. De andere maatschappij krijgt wel nog de prijsschietingen met
***. Er mogen geen weekendschietingen georganiseerd worden tegen een ***-schieting binnen ons gewest.
- Voorwaarde 5: De “fusiegilde” zal slechts één koning mogen afvaardigen op onze jaarlijkse keizerschieting.
- Voorwaarde 6: Op de voorzitterschieting mag enkel de voorzitter of ondervoorzitter afgevaardigd worden van de
maatschappij die de officiële schietingen inricht.
- Voorwaarde 7: Wanneer beide gildes na verloop van tijd terug wensen onafhankelijk door te gaan, zal de vragende
partij terug aanspraak kunnen maken op het inrichten van schietingen ( zie voorwaarde 4) nadat alle gildes terug aan
de beurt zijn geweest. Met andere woorden: zij komen achteraan in de beurtrol.
- Voorwaarde 8: Op het einde van het schuttersseizoen zal er slechts één enveloppe met prijzengeld gemaakt worden
voor beide gildes. Hoe zij er mee omgaan is intern af te spreken door beide gildes.
- Voorwaarde 9: Al de andere reglementen aangaande minimum aanwezigheid op bondsfeesten, kampioenschappen
en keizerschieting blijven gelden. De boetes hiervoor zullen blijven aangerekend worden. Het gewest zal in dit geval
de boete ontvangen van de gilde die de officiële schietingen inricht. Dus van de gilde waaronder al de leden zijn
ondergebracht en een schuttersnummer van hebben. Hoe zij ermee omgaan is intern af te spreken tussen beide
gildes.
- Voorwaarde 10: Elke andere aanvraag van fusie dient tijdig te worden aangevraagd (voor einde augustus) via
aangetekend schrijven gericht aan de secretaris van het gewest bestuur.
art.5.Sancties.
Bij niet naleven van dit reglement zal het Gewestbestuur na intern overleg de nodige besliste sancties toepassen.
HOOFDSTUK 3 : HOOFDBESTUUR.
art.1.Het bestuur is samengesteld uit zes leden .
Het zal bestaan uit een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris, een schatbewaarder en twee raadsleden.
Het hoofdbestuur moet met een meerderheid der stemmen door de afgevaardigden van de algemene vergadering
verkozen worden voor een periode van vijf jaar, dewelke zal eindigen op 31 december van het vijfde jaar, waarna het
bestuur voor de helft zal
vernieuwd worden. Dit vernieuwde bestuur gaat in functie op 1 januari volgend op de verkiezing.
De secretaris is enkel herkiesbaar na persoonlijk of gedwongen ontslag.
De eerstvolgende verkiezing zal plaats hebben in de loop van de maand december 2005-2010-2015-2020-20252030-2035-2040…
art.2.Functies.
a)De voorzitter: Hij roept de vergaderingen samen, leidt de debatten, hij geeft en ontneemt het woord en zorgt voor
een ordelijk verloop ervan. Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Hij
vertegenwoordigt in de mate van het mogelijke het verbond op vergaderingen en manifestaties waarop het is
uitgenodigd en is bevoegd ter plaatse beslissingen te treffen die het verbond aanbelangen. Hij ondertekent samen
met de secretaris het verslag van de vergaderingen en de briefwisseling door deze laatste gevoerd , wanneer dit vereist is. Hij ondertekent samen met de schatbewaarder het
jaarlijks kasverslag.
b) De ondervoorzitter : Hij neemt de plaats in van de voorzitter bij afwezigheid van deze laatste en heeft op dat
ogenblik dezelfde bevoegdheden als de voorzitter.
c) De secretaris : Hij verstuurt de uitnodigingen voor al de vergaderingen en maakt van elke vergadering een verslag
dat hij na goedkeuring van het bestuur in een daartoe bestemd register inschrijft. Hij maakt uittreksels van deze
verslagen wanneer dit door een lid gevraagd wordt, deze moeten door hem en de voorzitter ondertekend zijn. Hij voert
alle briefwisseling die het verbond aanbelangt en zal van deze een kopie voorleggen wanneer dit door het bestuur
wordt gevraagd. Hij doet alle inschrijvingen voor manifestaties waaraan het verbond deelneemt. Hij zal de
aangesloten gilden in kennis stellen van manifestaties die niet op de kalender voorkomen. Na elke
bestuursverandering zal hij al de gilden hiervan in kennis stellen.

d) De penningmeester . Deze doet alle bestellingen en aankopen die nodig zijn voor de werking van het verbond.
Hij int alle ontvangsten en doet alle betalingen. Hij houdt een kasboek bij waarin alle ontvangsten en uitgaven worden
geboekt, dit
kasboek moet hij op elke vergadering kunnen voorleggen. Op het einde van elk boekjaar zal hij een verslag opmaken,
dat hij na goedkeuring door het bestuur samen met de voorzitter ondertekend.
e) Raadsleden. Deze hebben net als alle bestuursleden stemrecht, zij staan steeds ter beschikking bij elke
manifestatie die door het verbond op het getouw wordt gezet. De bestuursleden die zonder wettige reden en zonder
verwittigen drie vergaderingen
afwezig blijven sluiten zichzelf uit het bestuur en zullen op één van de komende algemene vergaderingen vervangen
worden.
art. 3.Het hoofdbestuur zal waken over de goede werking van het verbond, dit zowel op sportief als op financieel vlak.
Zij zal beslissingen treffen bij gebeurlijke geschillen die een goede werking in het gedrang kunnen brengen,
desbetreffende gilden die in een geschil zijn terecht gekomen dienen zich onvoorwaardelijk neer te leggen bij een
beslissing van het bondsbestuur, omdat deze uitspraak de meest broederlijke en rechtvaardige zal zijn. Op financieel
vlak zal het hoofdbestuur een gezond beleid moeten voeren. Het zal ervoor zorgen dat inkomsten en uitgaven in
evenwicht blijven zodat op dit vlak het voortbestaan van het verbond niet in het gedrang zal komen. Daarom is het
hoofdbestuur gemachtigd al de inkomsten en uitgaven aan te passen.
art.4 Het is niet toegestaan dat twee of meerdere leden van eenzelfde gilde tegelijkertijd zetelen in het hoofdbestuur.
art. 5.Al de aangesloten gilden en hun leden zijn gehoorzaamheid en onderdanigheid verschuldigd tijdens
vergaderingen en wedstrijden aan al de leden van het hoofdbestuur voor zover het de werking van het verbond
aanbelangd.
HOOFDSTUK 4 : JEUGDRAAD
art.1.De jeugdraad bestaat uit vier leden, deze worden verkozen door de algemeen vergadering, nadat ze zich
hiervoor hebben kandidaat gesteld.
De jeugdraad moet vooral zorg dragen voor een optimale jeugdbegeleiding. Zij kunnen zelfstandig vergaderen of ook
tegelijk met het hoofdbestuur indien dit vereist is. Zij zullen regelmatig het hoofdbestuur op de hoogte houden van de
werking van de jeugdraad en kunnen steeds beroep doen op het hoofdbestuur die in de mate van het mogelijke zal
tegemoet komen aan hun wensen in verband met de jeugdwerking.
art.2.De leden van de jeugdraad zullen steeds aanwezig zijn bij manifestaties die voor onze jeugdschutters worden
ingericht. Zij zullen ook de leiding moeten nemen van deze manifestaties wanneer deze door het verbond zelf worden
ingericht.
art.3.De leden van de jeugdraad zullen het hoofdbestuur bijstaan bij gelegenheden waarbij dit vereist is, zoals bij
bondsfeesten en het winterfeest.
art.4. De leden van de jeugdraad kunnen ook ontslagen worden na drie onwettige afwezigheden op vergaderingen .
art.5. Het is niet toegelaten dat twee of meer leden van eenzelfde gilde zetelen in de jeugdraad.
HOOFDSTUK 5 : GEWEST BESTUUR of ALGEMENE VERGADERING
art.1. Het gewestbestuur wordt gevormd door: het hoofdbestuur + de jeugdraad + twee afgevaardigden van elke
aangesloten gilde.
art.2. De algemeen vergadering komt samen in een lokaal van een der aangesloten gilden, hiervoor wordt een
beurtrol vastgelegd.
De algemeen vergadering wordt geleid door de voorzitter van het hoofdbestuur of bij afwezigheid van deze door de
ondervoorzitter.
De algemeen vergadering is de soevereine macht van het verbond, zij kiest voor het hoofdbestuur, en zij alleen kan
leden aannemen of ontslaan. De algemeen vergadering wordt samengeroepen door de voorzitter, doch kan bij
uitzondering door zichzelf worden samengeroepen, hiervoor dient zij dan een schriftelijke aanvraag te richten naar de
secretaris, deze aanvraag moet het handteken dragen van minstens de helft van de aangesloten gilden. Op deze
aanvraag dient zij te vermelden welke punten zij wenst behandeld te zien op de vergadering. Indien aan deze
voorwaarden is voldaan zal de secretaris de uitnodigingen versturen naar al de aangesloten gilden van het verbond.
Bij een eventuele stemming op de algemene vergadering mogen per gilde slechts twee stemmen worden uitgebracht,
indien een gilde vertegenwoordigd is door slechts één afgevaardigde dan zal deze gilde ook maar één stem mogen

uitbrengen. Al de leden van de algemeen vergadering dienen zich te onthouden van onenigheid onder de leden van
het verbond, en zal deze vergadering gebruiken om eventuele geschillen op te lossen.
art. 3 Schutters: leden van de gilden die zijn aangesloten bij het verbond zullen in het bezit worden gesteld van een
lidkaart van het verbond, zij dragen dan de naam van schutter.
De lidkaarten van nieuwe leden dienen door de secretaris van de gilde, waartoe een schutter behoort, te worden
aangevraagd aan de secretaris van het verbond met opgave van volgende gegevens: naam en voornaam – juiste
adres met postcode + geboortedatum.
De secretaris van het verbond zal bij aanvang van het nieuwe seizoen de nieuwe kaarten bezorgen aan de
betreffende gilde, deze laatste zal hiervoor de som van € xx betalen zijnde de prijs van de kaart. Indien een
reglementenboekje van het verbond gewenst kan dit bekomen worden mits betaling van € xx.
Nieuwe leden kunnen het ganse jaar door aansluiten. Zodra zij in het bezit zijn van een nummer van het verbond
mogen zij aan alle wedstrijden, die door het verbond worden ingericht, deelnemen.
art. 4 Overgangsperiode.
Elk jaar is er na afloop van de verschillende competities een periode voorzien waarop elke schutter op vrijwillige basis
zijn gilde mag verlaten en aansluiten bij een andere gilde. Deze periode is vastgesteld van 1 oktober tot en met 30
november.
Een schutter die wenst te veranderen van gilde zal de gilde die hij wil verlaten schriftelijk op de hoogte brengen van
zijn beslissing in de vooraf bepaalde periode.
Zolang hij dit niet gedaan heeft blijft hij lid , en is een eventuele overgang naar een andere gilde niet mogelijk.
Bij een transfer naar een andere gilde zal betreffende schutter zijn oude lidkaart inruilen bij de secretaris van de gilde
die hij verlaat, deze zal zijn lidkaart overhandigen aan de secretaris van het hoofdbestuur.
Voor een lidkaart van een schutter die overgaat van de ene naar de andere gilde dient de som betaald te worden van
€ xx.
HOOFDSTUK 6 : SCHIETINGEN.
art. 1.Jaarlijks worden door het verbond " verbroedering " een aantal schietingen ingericht,
deze kunnen naargelang de omstandigheden vermeerderd of verminderd worden.
We onderscheiden volgende schietingen:
a) De voorzitterschieting
b) Het kampioenschap van het verbond + afkamping
c) De bondsfeesten + afkamping
d) De verbroederingschieting
e) De keizerschieting
f) De grote prijs van de mijnstreek
g) De prijsschietingen
h) De gewestschietingen
i) Inrichten bijzondere schietingen
j) Jeugdcriterieum
a) De voorzitterschieting.
Deze wedstrijd wordt ingericht bij aanvang van een nieuw seizoen. Iedere aangesloten gilde krijgt een beurtrol voor
het inrichten van deze wedstrijd. De wedstrijd is verplichtend voor de voorzitters van de aangesloten gilden, alsook
voor de voorzitter van het verbond, in geval van heirkracht mag de voorzitter zich laten vervangen door zijn
ondervoorzitter.
De sanctie die vereist is bij afwezigheid van een voorzitter/ondervoorzitter is een vergoeding dat evenveel is als de
inleg van een namiddagschieting. Dit komt mee op de wip, als er niemand van die gilde aanwezig is om de inleg te
betalen zal het gewest dit voorschieten en later terug vragen. De afwezige zal meeloten, maar krijgt geen punt voor
de aanwezigheid (***-schieting).
De volgorde van schieten wordt door loting vastgelegd, de voorzitters schieten om beurt en al de afgeschoten vogels
tellen voor één punt, ook wanneer meerdere vogels gelijk worden geschoten telt dit maar voor één punt. Wanneer er
tien vogels zijn geschoten wordt de wip opnieuw gevuld. De wedstrijd vangt aan om 13h30' en duurt ongeveer één
uur, onmiddellijk na de wedstrijd zal de inrichtende gilde overgaan tot de prijsuitreiking, buiten de winnaar, die € xx zal
mogen in ontvangst nemen, zal aan iedere deelnemer een gratis drankje worden aangeboden. Deze wedstrijd wordt
steeds gevolgd door een prijsschieting die dan uitzonderlijk om 15 h zal aanvangen. Op deze schieting zijn al de
voorzitters of ondervoorzitters, die hebben deelgenomen aan de voorzitterschieting, verplicht hun inschrijvingsgeld te
betalen, zij mogen zich niet laten vervangen door een ander lid van hun gilde.
b) Het kampioenschap van het verbond = Kampioenschap op 5 stoppen.
Aan dit kampioenschap mag elk regelmatig aangesloten lid die in het bezit is van een lidkaart van het verbond
deelnemen. Elke gilde heeft het recht de lidkaarten te eisen van de tegenstrever, deze laatste is dan verplicht deze
lidkaarten voor te leggen, iedere schutter dient dus op elke officiële wedstrijd zijn lidkaart bij te hebben en op

aanvraag te tonen. De wedstrijden van dit kampioenschap gaan in principe steeds door op zondagmorgen, doch er
kunnen zich uitzonderingen voordoen. Het aanvangsuur is vastgesteld om 9h30'. Schutters die te laat toekomen,
d.w.z. wanneer zijn ploeg de tweede ronde heeft aangevangen kunnen niet meer deelnemen. De schutters worden
ook geacht ten laatste om 9h15' aanwezig te zijn zodat de kapitein van zijn ploeg in de gelegenheid wordt gesteld om
op een ordentelijke manier zijn wedstrijdblad in te vullen. De kapiteins van beide ploegen zorgen voor een degelijk en
juist ingevuld wedstrijdblad en zullen na het invullen van de uitslag voor goedkeuring ondertekenen. De kapitein van
de plaatselijke ploeg draagt er zorg voor dat het wedstrijdblad zo spoedig mogelijk aan de verantwoordelijke van het
bondsbestuur word bezorgd en dit ten laatste voor woensdag 18 uur volgend op de wedstrijd, dit onder gesloten
omslag. In deze omslag steekt hij ook de bijdrage van de twee ploegen die de wedstrijd hebben betwist, deze bijdrage
is vastgesteld op € xx. per schutter en dit vanaf het jaar dat ze 17 jaar worden. De ploegkapitein zal de pijlen tellen
van zijn tegenstrever, voor een gemist schot zal hij een horizontaal streepje plaatsen ( - ) in het daartoe bestemde
vakje, en bij het neerhalen van een vogel plaatst hij een verticaal streepje ( I ) in het voorziene vakje achter de naam
de betreffende schutter. De volgorde bij aanvang van wedstrijd gebeurt door het opgooien van een muntstuk. Beide
kapiteins kiezen een zijde van het muntstuk, de zijde die boven ligt gaat op. Beide ploegen schieten 200 pijlen naar de
vijf stoppen, wanneer de vijf stoppen beneden zijn, worden ze door de kapitein van de tegenstrever teruggeplaatst.
Een vogel die geschoten wordt bij het terugkomen van de pijl telt ook mee. Een vogel die middendoor wordt
geschoten en daarvan een helft of een stuk op de stang blijft staan, telt niet mee doch zal onmiddellijk door een
nieuwe vogel worden vervangen.
Nadat al de pijlen verschoten zijn zal de kapitein van de tegenstrevers achter de naam van elke schutter het totaal
aantal vogels invullen dat deze schutter heeft geschoten. In het rechtse vakje onderaan vult hij het totaal aantal vogels
in dat de ploeg heeft
geschoten Nadat beide ploegen hun wedstrijd hebben geschoten vullen de beide kapiteins het wedstrijdblad verder in
en ondertekenen ze beide de uitslag voor akkoord. Een ploeg bestaat uit minstens acht schutters, voor elke schutter
die er minder is, worden vijfentwintig pijlen afgetrokken, het strikt minimum is zes schutters, zijn die niet aanwezig dan
krijgt deze ploeg een forfait en verliest de wedstrijd, indien dit op verplaatsing gebeurt dient zij een boete te betalen
van € xx als schadevergoeding aan
de plaatselijke ploeg. De ploeg die wel aanwezig is zal haar 200 pijlen mogen schieten en het resultaat hiervan komt
in aanmerking voor het klassement zowel voor de ploeg als voor de schutters. Bij eventuele gelijke punten voor de
eerste en de laatste plaats dient gekampt te worden en dit zal doorgaan de eerste zondag na de laatste
kampioenschapwedstrijd. Dit zal doorgaan op een neutraal terrein binnen de eigen reeks.
c) Kampioenschap op nationale stangen , nog genoemd de bondsfeesten.
Dit kampioenschap wordt geschoten op nationale stangen en op kampioenschapvogels. Elke aangesloten gilde is
verplicht om met minstens één groep deel te nemen aan elke wedstrijd die in dit kader word ingericht. Elke gilde mag
zoveel groepen opstellen als in haar mogelijkheden ligt. Een gilde die meer dan één groep opstelt zal er voor zorgen
dat de eerste groep die aantreed uit minstens 7 schutters bestaat, de andere groepen moeten minstens 6 schutters
omvatten. Een gilde die slechts één groep opstelt mag deelnemen met 6 schutters doch in plaats van 85 zal ze
slechts 70 pijlen mogen schieten, met minder dan 6 schutters mag men niet deelnemen. Een gilde die geen enkele
voltallige groep kan opstellen betaald € xx boete aan de inrichters v/h bondsfeest. Vanaf een tweede keer afwezig in
hetzelfde jaar wordt ook telkens een boete van € xx betaald EN verliest de gilde haar beurt voor het inrichten van
haar eerstvolgende bondsfeest. Elke schutter die deelneemt moet beschikken over een geldige bondskaart. Elke
groep die deelneemt zal 85 pijlen mogen schieten naar een volle wip kampioenschapvogels. De puntenverdeling is als
volgt: hoogvogel = 4 p.,zijvogel = 3 p., kalvogel = 2 p. en elke kleine vogel telt voor één punt.
Over de 4 bondsfeesten die jaarlijks worden ingericht zal een klassement worden opgemaakt, de punten van de beste
groep van elke gilde komen hiervoor in aanmerking. Het deelnemersgeld voor deze bondsfeesten is hetzelfde als voor
het kampioenschap nl.€ xx. De junioren moeten geen inleg doen, dit tot het jaar dat ze 17 worden. De beste schutter
en de beste dame van elk bondsfeest , dus deze die de meeste punten
heeft geschoten tijdens de eerste zeven ronden, ontvangen van de inrichters de som van € xx. Deze prijs kan ook op
een latere datum overhandigd worden, indien er meerdere schutters met gelijke punten eindigen dan zal de prijs
verdeeld worden.
Bij gelijke punten van één of meerdere ploegen zal er niet gekampt worden, maar wordt er eerst gekeken naar de
laatste afgeschoten kleine vogel, als dit ook gelijk is wordt er gekeken naar de laatste afgeschoten hoogvogel. De
ploeg waarvan de betreffende vogel eerst gevallen is wint.
Al de gilden krijgen vooraf een richtuur van het bondsbestuur, zij worden evenwel verzocht hun schutters te
informeren dat deze minstens een half uur op voorhand aanwezig zouden zijn voor het tijdig opstellen van hun
ploegen. Wanneer ploegen te laat op de afspraak zijn zullen zij van de bondsverantwoordelijke
een wachttijd worden opgelegd om te mogen schieten, deze wachttijd hebben ze enkel
aan zichzelf te danken. Bij de bondsfeesten wordt geen onderscheid gemaakt tussen A en B ploeg, men mag
dus groepen vormen waarin schutters van zowel de A als de B ploeg deel uitmaken.
d) De verbroederingschieting.
Voor deze schieting is een beurtrol vastgelegd. Het betreft een gewone prijsschieting waarop elke gilde geacht word
een afvaardiging van enkele schutters naar toe te sturen. De totale opbrengst van deze schieting is voor de inrichters,
en om de deelname van de andere gilden te stimuleren zal het bondsbestuur € xx ter beschikking stellen voor het

plaatsen van gratis vogels te verdelen over de twee eerste wippen. Bij puntenschieting komt de € xx op de wip in
vorm van vogels van € xx verdeeld over de wippen.
e) De keizerschieting.
Deze schieting wordt ingericht voor de koningen en koninginnen van al de aangesloten gilden, en de inzet is de zo
begeerde keizerstitel van het gewest. Deze schieting gaat door in de maand augustus en heeft als
omlijstingsprogramma een
wedstrijd voor al de ploegen van de aangesloten gilden. De keizerschieting is een individuele prijskamp, waarbij
iedere koning of koningin 20 pijlen mag schieten naar de vijf stoppen. De uittredende keizer doet ook mee en krijgt 3
extra pijlen. Hij of zij die binnen deze 20 pijlen de meeste stoppen naar beneden haalt is de nieuwe keizer of keizerin,
zijn er na afloop twee of meerdere schutters met hetzelfde aantal dan wordt er gekampt over 10 ronden, is er dan nog
geen uitsluitsel dan wordt er geschoten ronde per ronde en die eerst een vogel naar beneden haalt wordt winnaar, de
andere schutter of schutters mogen deze ronde nog wel uitschieten zodat er nog steeds een verdere afkamping kan
volgen wanneer nog een schutter in dezelfde ronde een vogel schiet. Na elk raak schot wordt deze terug ingevuld.
De deelnemende koningen moeten in het jaar dat ze meedingen voor de titel van keizer de ouderdom van 17 bereiken
of bereikt hebben. De koning die door omstandigheden niet kan deelnemen aan de keizerschieting mag zich door
niemand laten vervangen. De keizer krijgt van al zijn gildebroeders uit het ganse verbond een prachtige prijs
aangeboden en een mooi tinnen kunstbord als aandenken, deze prijzen zullen hem of haar op het jaarlijks winterfeest
overhandigd worden. De plaatselijke gilde zorgt eventueel voor een klein aandenken voor de keizer en keizerin en
overhandigd deze op de dag zelf. De inrichtende gilde doet dan de hulde voorafgaand aan het woord door het
gewestbestuur.
Voor het omlijstingprogramma mogen er per aangesloten gilde twee ploegen deelnemen. Elke groep mag 100 pijlen
schieten naar de vijf stoppen. Indien een gilde twee ploegen opstelt zal zij er zorg voor dragen dat de eerste groep uit
minstens 8 schutters bestaat en de tweede uit minstens 7. Een gilde die slechts één groep opstelt , zal er voor zorgen
dat deze groep minstens 6 schutters omvat, deze zullen dan slechts 75 pijlen mogen schieten. Tijdens de
beginperiode van de echte keizerschieting wordt dit programma een paar uur
onderbroken om de gelegenheid te geven aan de schutters om even te proeven van de grote strijd voor het
keizerschap.
Bij gelijke punten van één of meerdere ploegen zal er niet gekampt worden, maar wordt er eerst gekeken naar de
laatste afgeschoten stop. De ploeg waarvan de betreffende vogel eerst gevallen is wint.
f) De grote prijs van de mijnstreek.
Deze schieting wordt ingericht voor de jeugd van het ganse land. Het is een individuele schieting waaraan al onze
jeugdschutters mogen deelnemen. Zij worden onderverdeeld in drie categorieën nl. miniemen, scholieren en junioren.
Voor elke reeks is er een prachtige prijzentafel voorzien waaruit onze jeugdschutters mogen kiezen en dit in volgorde
zoals zij in de uitslag voorkomen.
In de namiddag is er een mooie schieting op twee wippen. Kortom een echte schuttersdag voor jong en oud. Gilden
die wensen deze wedstrijd in te richten kunnen zich hiervoor kandidaat stellen en na overweging zal het bondsbestuur
hierin beslissen. Dit is een extra schieting, telt dus niet mee met het aantal schietingen die iedereen krijgt binnen het
gewest en is dus bijgevolg ook geen ***-schieting.
g) De prijsschietingen.
In principe krijgt elke aangesloten gilde drie prijsschietingen per seizoen toegewezen van het bondsbestuur, nochtans
wordt dit aantal in mindering gebracht indien de gilde een der volgende schietingen te beurt valt:
a) De voorzitterschieting
b) Een bondsfeest.
c) De verbroederingschieting
d) De keizerschieting
e) De grote prijs van de mijnstreek.
Met de prijsschietingen bedoelen we de schietingen die plaats hebben op een zaterdag, een zondag of een feestdag.
Er kunnen nog andere prijsschietingen plaats hebben bvb. op een weekdag of een vrijdagavond, deze schietingen
worden wel op de kalender vermeld maar staan niet onder toezicht van het bondsbestuur.
De prijsschietingen die onder toezicht van het bondsbestuur staan, vallen tussen de periode gaande van 1 april tot en
met 31 oktober. Deze schietingen zijn niet verplicht doch wel sterk aan te raden omdat zij toch de hoofdbron van
inkomsten zijn voor onze gilden. Op deze schietingen kunnen onze schutters ook punten verdienen voor hun
individueel klassement ( zie verder onder “ gewestschietingen”). In ons verbond zijn de volgende regels van inleg en
terugbetalen van toepassing: De inleg per wip bedraagt € xx, bij het afschieten van hun eerste vogel betalen de
juniors € xx ofwel word het plaatje ingehouden, zij worden dan wel aanzien als volwaardige schutter en er zal voor
hen dan ook een vogel bijgeplaatst worden. De terugbetaling is als volgt: voor een hoogvogel € xx, voor een zijvogel €
xx voor een kal € xx. 30 kleine vogels van € xx, dit alles berekend op 50 schutters. Indien er een puntenschieting
plaats heeft dan zal de volledige inleg van de schutters op de wip geplaatst worden, de inrichters mogen de prijs per
punt naar beneden afronden tot op 0,10€ na. Voorbeeld: 1,78 € word dan 1,70 €
De jeugdschutters mogen het eerste plaatje behouden. Vanaf de laatste ronde wordt er niet meer gevuld.

h) De gewestschietingen.
Jaarlijks zullen enkele schietingen worden ingericht ten voordele van het gewest. Vanaf 2014 wordt hier ook een
beurtrol toegepast. Op deze schietingen zal het gewest het volgende mogen ontvangen van de inrichters: a)de
opbrengst van de wippen, b) de opbrengst van de tombola en c) de inrichters zullen per deelnemende schutter de
som van € xx overhandigen aan het gewestbestuur. De opbrengst van deze schietingen zullen altijd volledig besteed
worden aan een bepaald project bvb. het klassement voor de bondschietingen en de prijsschietingen.
Dit klassement is als volgt geregeld:
Alle schutters die aanwezig zijn op een bondsfeest krijgen 2 punten, daar bovenop krijgt elke schutter die deelneemt
aan een prijsschieting die gemerkt is met *** nog eens één punt per schieting toegewezen. Ook krijgt de schutter die
tijdens de gewestschieting in ronde 2, 3 en 4 een vogel schiet een extra punt per ronde dat men vogel schiet. 2
vogels in eens telt ook maar voor 1punt. Al deze punten samen bepalen op het einde van het seizoen de plaats in het
eindklassement. Voor elke ongeveer € xx die in de prijzenpot komt van de gewestschietingen komt er een
prijswinnaar bij.
i) Jeugdcriterieum
Jaarlijks zullen tijdens enkele voormiddagen jeugdschietingen worden ingericht voor de jeugd van het Gewest
Beringen. Indien mogelijk zal dit zijn op de dagen en de plaats dat er een gewestschieting is. De jeugd (juniors,
scholieren en miniemen volgens leeftijd van de Nationale Bond) komen 10 pijlen schieten op 2 wippen en hiervan
wordt een klassement gemaakt. De jeugd legt € xx in. Er worden geldprijzen voorzien voor elke reeks en
overhandigd op het winterfeest.
j) Inrichters van bijzondere schietingen.
Wanneer een gilde inrichter is van een bijzondere schieting zoals een bondsfeest of dergelijke, dan is zij gehouden,
om de leden van het bondsbestuur of de jeugdraad die op die dag toezicht moeten houden, te voorzien van de nodige
spijs en drank.
BESLUIT.
Al de leden die aangesloten zijn bij het verbond “ verbroedering “ van het gewest
Beringen worden geacht dit reglement te kennen en te eerbiedigen, zij die deze
reglementen overtreden kunnen bij wijze van straf een schorsing of een geldboete
worden opgelegd, bij herhaling kunnen zij uit het verbond worden gezet.
Voor het verbond : de voorzitter: Aerts Marcel
de ondervoorzitter: Engelen Raf
de secretaris: Jans Luc
de schatbewaarder: Aerts Gerard
de raadsleden: Helsen Gunter + Lievens François.
Opgemaakt te Beringen 25 oktober 2012

