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HET ANTWERPS KRUISBOOGVERBOND 

 
Schietreglement 

 
Algemeenheden : 

 
 
Artikel 1 : Het A.K.V. en zijn aangesloten verenigingen richten wedstrijden en  

competities in met de wapens en op de afstanden die gebruikelijk zijn 
in de kruisboog.      

 
Artikel 2 : De schieting vangt aan op zaterdag van 17 tot 20 uur en gaat verder 

 op zondag van 10 tot 13 uur voor 6 m, 10m en 20 m. 
(vanaf schietjaar 2022) 

 
Artikel 3 : Op de schietingen zullen de schutters zich persoonlijk laten inschrijven 
  op de volglijst.  Ze zullen schieten in de volgorde van de inschrijving, 
  wie afwezig is schiet in de volgende beurt. 
 
Artikel 4 : Een lid van de inrichtende maatschappij  schiet in tegenwoordigheid  
  van een vreemde schutter. 
 
Artikel 5 : Ingeval van pijlbreuk of zichtbaar defect aan de boog tijdens het  
  schieten, zal de schutter vier extra facultatieve schoten mogen doen,  
  met zijn of haar boog of met een andere.  De tot op dat ogenblik 
  geloste schoten zijn geldig. 
   
Artikel 6 : Ingeval van twijfel der kampschoten voor rozenprijs en  
                       prijzengeld geldt de oude gewoonte : het onder tafel steken. 
 
Artikel 7 : De rozenprijs wordt steeds toegekend aan een aangesloten lid. 
 
Artikel 8 : Een vereniging heeft het recht in de loop van het jaar een buitengewone 
  schieting in te richten mits vooraf gaande goedkeuring van de 
  beheerraad.  Deze bijzondere schietingen vallen onder de bondsregle- 
  menten. 
 
Artikel 9 : Schutters welke door houding of handeling een hinder betekenen voor  
  het goed verloop van de wedstrijd, zullen van de schietstanden ver- 
  wijderd worden. 
 
Artikel 10 : De lijsten betreffende individueel en ploegenklassement zullen op elke  

wedstrijd van desbetreffende afstand aanwezig zijn.  Dit ter inzage en 
ter controle van de op de beheerraad eventuele besliste wijzigingen. 
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Artikel 11 : Iedere deelnemer aan een bondsschieting betaalt een inleggeld waar- 
  van een gedeelte in prijzen en premies verdeeld wordt en een ander 
  gedeelte in de bondskas gestort wordt. 
 
Artikel 12 :  Het kampen geschiedt op een officieel kampblazoen en zal na iedere 
  reeks plaats hebben dit voor de 6 & 10 meter.  Op de 20 meter telt het 
  kampschot op een normaal blazoen. 
  De uitmaak gevolgd door de prijsverdeling zal na het einde der 
  schieting aanvangen.        
 
Artikel 13 : Aan elke competitiewedstrijd wordt een speciale prijs verbonden  
  “rozenprijs” genaamd.  Winna(a)r(es) is de schutter die het meest 
  aantal rozen heeft geschoten en met het beste kampschot. 
  Deze rozenprijs zal aan de winna(a)r(es) worden uitgereikt op de 
  jaarlijkse algemene vergadering. 
 
Artikel 14 : Wie driemaal na elkaar en na het kampen, de koningstitel behaalt, 
  mag de titel van Erekoning dragen, hij of zij die driemaal de 
  Keizerstitel behaalde mag zich Erekeizer noemen 
 
Artikel 15 : De verantwoordelijken van de inrichtende vereniging hebben steeds  
  het recht en de plicht opmerkingen te maken aan de schutter(s) voor 
  zover de toepassing van de reglementen zulks vereist. 
 
Artikel 16 : De kledij: elke opvulling (behalve het moduleren van de jas) is 
  verboden, alsook het gebruik van steunriemen.  Het gebruik van een 
  handschoen is toegelaten, met dien verstande dat het polsgewricht  
  vrij blijft. 
  De draagriem van het wapen mag geen hulpmiddel zijn ter beguns- 
  tiging van het schieten. 
     
 
Artikel 17 : Er wordt steeds in staande houding geschoten.  De schutter moet 
  vrij staan , en mag als enige steun zijn of haar eigen lichaam hebben. 
                       (in bijzondere gevallen gelden de regels van de NUKB). 
 
Artikel 18 : De schutter moet met beide voeten buiten de afstandsgrens staan. 
  De voorzijde van de schietgang zal +/- 40 cm van de afstandsgrens 
  staan. 
 
Artikel 19 : Om een nauwkeurige uitmaak te verzekeren moeten de gebruikte 
  pijlen scherpgepunt zijn. 
 
Artikel 20 : Nadat de eerste schutter de wedstrijdbanen heeft goedgekeurd, mag 
  er aan het entourage niets meer worden veranderd. 
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Artikel 21 : Om de schutter de mogelijkheid te bieden zich aan te passen ter 
  voorbereiding voor het kampen op de koningsschieting, zal hem of 
  haar vier proefschoten op de roos van het toepasselijk blazoen worden  
  toegestaan, en dit in de wedstrijdvolgorde, op de daarvoor voorziene 
  schietbaan. 
 
Artikel 22 : Een nieuw aangesloten lid vertrekt in de hoogste afdeling.  Na vier 
  effectieve schietingen binnen het  jaar wordt hij of zij ingedeeld in een  
                       afdeling volgens het behaalde gemiddelde. 

Dezelfde regels gelden voor een schutter aangesloten bij het A.K.V.  
welke een nieuwe afstand schiet.  

  Een schutter welke na een onderbreking herneemt, vertrekt in de 
  afdeling waar hij of zij schoot tijdens het laatste kampioenschap waar- 
  aan zij of hij deelnam, en in zover er geen drie jaar is overheen gegaan 
  zonder activiteiten met de kruisboog op deze afstand. 
 
Artikel 23 : De modaliteiten inzake categorieverandering worden bepaald op basis 
  van het gemiddeld aantal punten van de laatste drie jaar, om tot 
  categorie indeling te komen. 
  Iedereen kan in zijn of haar categorie winnen. 
 
Artikel 24 : De doelblokken 6 en 10 meter zijn houten blokken , vierkant met een 

minimum zijde van  250 mm, waarvan het middelste gedeelte, met  
                       een doormeter tussen de 120 en 160 mm opgevuld wordt met  plasticine 

30 mm dik. Achter de plasticine een laag rubber van minimum  5 mm 
(dikte achterin). 

  De doelblokken van 20 meter, vierkant met een zijde van 350 mm,  
  middelste deel met een doormeter van 150 mm, opgevuld met  
  plasticine, 40 mm dik en een laag rubber van 10 mm (dikte achterin). 
                       De schietschijf moet op een witte achtergrond geplaatst worden. 
 
Artikel  25: Op de 8e schieting mag een schutter 2 reeksen doen, met in acht name 

dat er één ronde tussen de 2 reeksen plaatsvindt.  
Indien iemand slechts 7 schietingen heeft gedaan na de 8e schieting, kan 
hij op het einde van het jaar nog een bijschieting doen, om zijn 
competitie te vervolledigen. Deze bijschieting kan gebeuren ofwel bij 
Kolveniers op een dinsdagavond of bij Marnix op donderdagavond of 
bij St. Gummarus op vrijdagavond. De datum en locatie zal jaarlijks 
bepaald worden per afstand.  
De uitslag wordt doorgegeven aan de sportcommissaris.  
De geschoten punten tellen alléén voor het individueel kampioenschap 
en telt niet mee voor de rozenprijs of ploegenklassement.  
Er wordt niet op een kampkaart geschoten en het inleggeld gaat 
integraal naar de bondskas. 
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Artikel 26: De uitslagen worden op papier opgemaakt (vast archief).  Daarnaast  
  wordt een electronisch  bestand ter beschikking gesteld door de  
  sportcommissaris aan alle verenigingen .  Op dit bestand worden de 
  punten per schutter, de rozenprijs en de punten voor het ploegen- 
  klassement vermeld.  De vereniging zendt daarna dit bestand met de  
  uitslagen aan de sportcommissaris voor verdere verwerking. 
  Nadien  worden de eindresultaten door de sportcommissaris aan de 
  vereniging doorgemaild. 
  De met de hand ingevulde uitslagen worden als archief bewaard door  
  de sportcommissaris. 
  Opmerkingen i.v.m. uitslagen, toekenning rozenprijs en punten kunnen 
  op een raad van bestuur worden besproken. 
    
Artikel 27: Om aan alle schutters de mogelijkheid te bieden om aan alle schietingen 

van een schuttersjaar deel te nemen, kunnen schutters welke aan een 
wedstrijd voorzien op de AKV schutterskalender niet kunnen 
deelnemen deze vooraf schieten. 

 
Hiervoor moet de schutter zelf tijdig een afspraak maken met de 
inrichtende club en dit bij voorkeur minstens een maand vooraf. Hij of 
zij moet zich schikken naar de data en tijden welke deze maatschappij 
hiervoor voorstelt. Deze afspraken moeten door de verenigingen waar 
het zich voordoet ook vooraf kenbaar gemaakt worden aan alle AKV 
afgevaardigden. 

 
De schutter moet er rekening mee houden dat niet exact dezelfde 
omstandigheden kunnen aangeboden worden als op een wedstrijd zelf. 
(trainende leden, achtergrondgeluid, ...) 
 
Het voorschieten kan voor alle wedstrijden van het schuttersjaar. 
 
De resultaten van voorschietingen tellen mee voor de schutters hun 
persoonlijk kampioenschap, alsook voor de uitmaak van het 
clubpeloton van de bedoelde wedstrijd. 
De geschoten kaarten en de inleg blijven daarvoor in de inrichtende 
vereniging en worden mee geregistreerd tijdens de effectieve schieting. 
 
De geschoten kaarten van een voorschieting worden ter plaatse 
uitgemaakt en getekend door de uitmaker. Dit resultaat wordt ook 
opgenomen op diens schietkaart met vermelding van de datum van 
voorafschieting. Het resultaat van zijn of haar schieting wordt 
doorgegeven aan de sportcommissaris. 

 
Alle kaarten van een voorschieting in eigen club dienen te worden 
ondertekend door tenminste 2 van diens bestuursleden.   


