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Schietreglement voor de koningschieting « 40de verjaardag » 
 

 

1. Inleiding : 
Het huidige reglement legt de regelingen vast voor de organisatie en de deelname aan deze unieke 
koningschieting georganiseerd ter gelegenheid van de 40ste verjaardag van de heropleving van het 
kruisboogschieten van onze gilde. 

 
2. Deelname aan de schieting : 

Twee leden van elke ingeschreve vereenigingen kunnen aan deze unieke koningschieting deelnemen. Alleen alle 
leden van "Les Arbalétriers de Grez-Doiceau" kunnen deelnemen als zij dat wensen. De schietvolgorde word 
bepaalt door lot trekking voor het begin van de schieting op basis van de inschrijvingen. 
Sluiting van de inschrijvingen 48 uur voor de aanvang van de schieting. 

 
3. Schiet organisatie : 

De schieting begint om 14h00 en is gratis. 

 
3.1. Test schot : 

Een proefpijl is voorzien voor de eerste ronde vaste pijlen. Deze proefpijl wordt geschooten op een 
traditionele schijf (roos 15 mm). De volgorde van de doorgang is die van de trekking. 

 
3.2. Koningschieting op 6 m : 

Het doel voor het koningschieten op 6 m is een houte blok bedekt met een synthetisch material van zwarte 
tint met in het midden een apparaat met een losse flodder patroon en een spijker wanneer de pijl van de 
schutter de spijker raakt ontploft de patrooon. De kop van de spijker is wit geschieldert. Er zijn verschillende 
spijkers met andere diameters van koppen. De schieting begint op de kleinste diameter van kop, na iedere 
ronde kan de organisatie beslissen om een grootere diameter spijkerskop in te zetten. Het komt er op aan 
de losse flodder patroon te doen ontploffen door de spijker van het apparaat te treffen met de pijl. In geval 
dat de pijl de spijker treft zonder in de blok te blijven steken en de patroon niet af gaat of er ook een netto 
impact op de patroon is zal het schot geldig zijn zelf als de patroon niet ontploft. 

  
3.3. Barrage schot : 

De barrage word geschote op een traditionele schijf (roos van 15 mm).  
Het zal geschoot worden onmiddellijk na een gelukte schot op de patroon. 
De beste barrage is die dat de kleinste afstand heeft tussen de roos en het impact van de pijl. 
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4. Schietproces en toekenning van de titels : 
Iedere begonnen ronde gaat door tot de laatste schutter. Als een schutter het doel bereikt volgend de 
omstandigheden beschreven in art 3.2 moet hij onmiddellijk een barrage schot schieten. Op het einde van de 
ronde, zal de schutter die het doel bereikt heeft en de beste barrage geschoten heeft koning zijn. 
De tweede beste schutter zal prins zijn. In geval van gelijk spel, zal er een nieuwe barrage geschoten worden door 
beide schutters tot er een winnaar is. Wanneer er na 6 ronden geen koning en geen prins is kan het bestuur 
beslissen het laatste schot laten doorgaan op een schijf barrage, de winnaars zullen de schutters zijn die de beste 
barrage geschoten hebben. 
 
 

5. Betwistingen : 
Het bestuur van de inrichtende vereniging is alleen bevoegd in geval van betwisting.  Na de beslissing van het 
bestuur is er geen betwisting meer mogelijk en niet meer aanvaard. Ieder ander geval niet voorzien in het 
schietreglement zal door het bestuur worden beslist. 
 

6. Prijs : 
Een beker zal overhandigd worden aan de koning en de prins. 
 

 
 
 

 


