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1 TERMEN EN DEFENITIES 

Bestuur:    het  bestuur van de kring FSKB. 

Categorie: indeling binnen een schietsportdiscipline, op grond van klasse 

en leeftijd. 

Flobert: een klein kaliber geweer geschikt voor munitie van het kaliber 

.22LR. 

FSKB:    Flobert Schutters Kring Baronie. 

Gilde: Gilde of vereniging. 

Hij: hij of zij. 

HR: Huishoudelijk Reglement van de FSKB met kenmerk            

FSKB_HR_2017. 

Klassering: indeling van sportschutters binnen een categorie van een 

schietsportdiscipline, uitsluitend op grond van prestatieniveau.  

KKG: klein kaliber geweer (flobert). 

KKP: klein kaliber pistool of revolver. 

Korps: team;  

Kring:  Flobert Schutters Kring Baronie. 

Kringnummer: een lidmaatschapsnummer van de FSKB. 

Leden: de bij de kring aangesloten gilden/verenigingen. 

LG: luchtgeweer. 

Penningmeester:  de penningmeester van de kring FSKB. 

Schiettafel;  tafel voor de schutter, dient voor markering begin van het 

schietpunt en plaatsen van schietattributen en munitie. 

Schutsboom: een paal met daarop een losliggende plaat doe d.m.v. een touw 

op zijn plaats wordt getrokken. 

Schutter: een man of vrouw die lid is van een bij de FSKB aangesloten 

gilde/vereniging. 

Secretaris:   de secretaris van de kring FSKB. 

Statuten: notarieel vastgelegde reglementen van de FSKB met kenmerk 

KN/PB/13955 CJ/220206. 

SWR: dit Schiet- en Wedstrijdreglement. 

Team: deledenvan een geformeerde groep voor deelname aan een 

wedstrijd bestaande uit vier schutters. 
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TC: technische commissie. 

Voorzitter:   de voorzitter van de kring FSKB. 

Wedstrijd:   een wedstrijd als bedoeld in artikel 4.1. 

Wedstrijdleider(s):  de wedstrijdleider(s) van de kring. 

Wedstrijdcommissie: een orgaan dat in opdracht van het gilde leiding geeft aan wed-

strijden. 

WM4 verlof: een vergunning voor het in bezit en voorhanden hebben van 

wapens zoals bedoelt in de wet wapens en munitie. 
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2 ALGEMEEN 

2.1 Rechten en plichten 

Het SWR omschrijft de rechten en plichten van de leden en schutters ten aanzien van de or-
ganisatie, de uitvoering en de deelname aan de FSKB-schietwedstrijden. Het SWR is bin-
dend voor alle leden en schutters van de FSKB voor wedstrijden die namens, dan wel onder 
auspiciën van de FSKB worden verschoten. 

2.2 Overige wedstrijden 

Voor wedstrijden die niet onder auspiciën van de FSKB worden georganiseerd, maar door 

een lid van de FSKB, heeft dit lid het recht om dit reglement van toepassing te verklaren. 

2.3 Inzage reglement 

Het SWR dient ter inzage te liggen  op alle in artikel 3.1 genoemde wedstrijden. Dit is ook 

van toepassing indien een lid conform artikel 2.2 een wedstrijd organiseert en het SWR van 

toepassing verklaart.  

2.4 Aanvullingen en wijzigingen SWR 

Aanvullingen en wijzigingen kunnen door het bestuur, leden en wedstrijdleiders worden inge-

diend en dienen in de eerstvolgende vergadering te worden bekrachtigd. 

2.5 Toepassing SWR 

Het SWR is van toepassing op alle wedstrijden, in alle disciplines, die door of onder auspi-

ciën van de FSKB worden georganiseerd. 

2.6 Schietboekje 

1. Aan elke schutter wordt  aan het begin van het kalenderjaar een schietboekje uitge-
reikt. 

 
2. De schutter heeft het recht om in zijn schietboekje een wettelijke schietbeurt af te la-

ten tekenen na elke aan door hem deelgenomen wedstrijd of training. 

2.7 Onvoorzien 

Indien er zich voorvallen voordoen waarin het SWR en/of het HR niet in voorziet beslist het 

bestuur na advies van de WL. 
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3 WEDSTRIJDEN 

3.1 Wedstrijddisciplines 

De FSKB organiseert, dan wel doet organiseren onder haar toezicht:  
a. kringwedstrijden - KKG en KKP; 
b. bekerwedstrijd – KKG; 
c. opperkoning schieten - KKG /LG; 
d. interland wedstrijd met de Belgischekring- NKKS KKG; 
e. andere wedstrijden onder toezicht van de FSKB en/of haar leden. 

3.2 Data en programma 

De data van de verschietingen voor het volgende kalenderjaar wordt in de 1e vergadering 

voorgedragen door de leden van de organiserende gildes aan de wedstrijdleider. De datums 

is voor iedere vereniging vrij. De wedstrijdleider maakt met deze data een programma en legt 

dit met een advies ter goedkeuring bij het bestuur. Vervolgens dient dit te worden bekrach-

tigd in de algemene vergadering. 

3.3 Toelating tot wedstrijden 

Alleen bij de FSKB geregistreerde schutters hebben het recht om deel te nemen aan de in 
artikel 4.1 genoemde wedstrijden. 

3.4 Vrije wedstrijd 

Een "Vrije Wedstrijd" is elke wedstrijd, die niet is benoemd in artikel 3.1. De wedstrijdleider 
draagt geen verantwoordelijkheid voor de gang van zaken tijdens deze wedstrijd tenzij dit uit-
drukkelijk met de organisatie is overeengekomen en in het wedstrijdprogramma is vermeld.  

3.5 Vrije wedstrijden combineren 

Vrije wedstrijden mogen niet worden gecombineerd met wedstrijden benoemd in artikel 3.1, 

behoudens een afwijkende beslissing van het bestuur en de wedstrijdleider. 

4 KRING- EN BEKERWEDSTRIJDEN KKG 

4.1 Kringcompetitie KKG 

1. De kringcompetitie van de FSKB bestaat uit een kringwedstrijdbij elke vereniging en 

jaarlijks een roulerende bekerverschieting. De organisatie van de wedstrijd is in handen 

van het gilde waar de wedstrijd plaats vindt. 

2. Inschrijving artikel 4.2  inschrijving wedstrijd en artikel 4.3 wedstrijdprocedure zijn voor 

zowel kring-  als bekerverschieting van toepassing. 
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4.2 Inschrijving wedstrijd 

1. Conform de Wet wapens en Munitie is elke deelnemer verplicht een daarvoor aanwezige 
presentielijst in te vullen en te paraferen. 

 
2. Een schutter kan zich door het overleggen van zijn schietboekje in laten schrijven voor de 

wedstrijd.  
 
3. Wanneer een schutter door enigerlei redenen zijn schietboekje niet kan overleggen zal 

het organiserende gilde aan de schutter na de wedstrijd een briefje overhandigen waar 
datum, nummer, naam, klasse, gilde en resultaat op vermeld staan.  

 
4. Indien een schutter, zowel verlofhouder als niet houder van een WM4 verlof, munitie aan-

koopt bij het organiserende gilde, tekent hij deze af op een daarvoor aanwezige munitie-
staat. Een niet verlofhouder mag slechts het aantal stuks munitie kopen die benodigd zijn 
voor de proef- en wedstrijdschoten. 

 
5. Voor een kring- en bekerwedstrijd is inleggeld verschuldigd. Dit bedrag is vastgesteld in 

de vergadering van de FSKB en moet voldaan worden bij inschrijving. 
 
6. Na inschrijving worden zijn proef- en wedstrijdkaart(en) achteraan in een bak geplaatst.   
 
7. De schutters worden afgeroepen op volgorde van inschrijving. Geeft de schutter geen ge-

hoor aan deze oproep worden zijn kaarten als laatst ingeschrevenen in de bak geplaatst. 
 
8. Indien een schutter zich in laat schrijven en om redenen die dag zijn wedstrijd niet schiet, 

en de volgende dag of op een andere dag terugkomt,dient de schutter zich opnieuw aan 
te melden en worden zijn kaarten in de bak geplaatst, conform als in lid 6 van dit artikel is 
omschreven. 

 

9. Inschrijftijden kringwedstrijden: 
donderdag  19.00 – 22.00, 
vrijdag   19.00 – 22.00, 
zaterdag  16.00 – 22.00, 
zondag  10.00 – 14.00,  
maandag  19.00 – 22.00 uur. 

Deze datums van de wedstrijden staan ook vermeld in het schietboekje. 

4.3 Wedstrijdprocedure 

1. Na oproep voor aanvang wedstrijd dient de schutter zich te melden bij de baancomman-
dant. Deze persoon wijst hem een baan toe en tevens ontvangt de schutter het aantal 
benodigde wedstrijdkaarten waar zijn naam, kringnummer, gilde en klasse op staan ver-
meld. 

 
2. De schutter is verplicht de ontvangen wedstrijdkaarten te controleren op de juistheid van 

de daarop vermelde gegevens en of op de kaarten oude inslagen van schoten zichtbaar 
zijn.  
 

3. Elke schutter is verplicht voor aanvang van de wedstrijd aan de baancommandant ken-
baar te maken of hij gebruik wenst te maken van de toegestane proefschoten. 
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4. Deze proefschoten moeten altijd voor de wedstrijdkaart(en) worden geschoten op de 
daarvoor bestemde proefkaart. 

 

5. De proefkaart moet een gebruikte kaart zijn. Dit om onregelmatigheden te voorkomen.  
 
6. Een schutter heeft recht op 4 proefschoten en 10 wedstrijdschoten. Echter na het eerste 

wedstrijdschot vervalt het recht op de eventuele resterende proefschoten. 
 
7. Valt een schot(en) buiten de kleine wedstrijdkaart worden deze schoten op de kleine 

wedstrijdkaart bijgeschreven door de baancommandant. 
 
8. Na het beëindigen van de wedstrijd overhandigd de schutter de proef- en wedstrijd-

kaart(en) aan de baancommandant. 
 
9. De geschoten kaarten worden door een door de organisatie aangewezen teller beoor-

deeld. 
 
10. Bij een defect geweer of defecte baan tellen de schoten die gelost zijn, dus ook het laat-

ste. 
 
11. Als men noodgedwongen moet veranderen van baan of geweer heeft de schutter op-

nieuw het recht op vier proefschoten. Deze extra proefschoten worden op een aparte 
kaart verschoten en worden niet verwerkt in de uitslag. 

 
12. Als een baan defect is, moet de baancommandant eerst de schutters van de andere ba-

nen in de gelegenheid stellen hun serie af te schieten. Daarna wordt het schieten stilge-
legd en kan de defecte baan worden gerepareerd. 

 
13. Zelf meegebrachte observatiekijkers mogen niet worden opgesteld c.q.wordengebruikt.  
 
14. Schutters mogen tijdens hun wedstrijd nietworden gestoord en alleen de baancomman-

dant mag op verzoek van de schutter assistentie verlenen. 
 
15. Het is te allen tijden ten strengste verboden om op de schietbanente roken. 
 
16. Het is verboden om op de schietbanen mobiele telefoons te gebruiken en het geluid moet 

worden uitgezet. 
 
17. Men is verplicht het wapen na elk schot van de schouder af te nemen en opnieuw te laden. 
 
18. De schietdiscipline staand vrije hand d.w.z.de voeten van het lichaam van de schutter mo-

gen enkel contact hebben met de vloer en het wapen mag enkel contact hebben met het 
lichaam van de schutter. Uitzondering op dit artikel is de discipline opgelegd schieten. 

 
19. Bij de discipline opgelegd schieten is hoofdstuk 10 van toepassing. De steun wordt door 

de organisatie ter beschikking gesteld. Gebruik van eigen steun is niet toegestaan.  

4.4 Viertallen kringwedstrijden 

1. Voor de aanvang van elke kringverschieting dient de opstelling van de viertallen schrifte-
lijk bij de wedstrijdleiderte worden ingeleverd. 

 
2. Men gebruikt hiervoor door de FSKB uitgereikte formulieren. 
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3. Als de opstelling van de viertallen, niet of te laat ingeleverd wordt, dan wordt voor deze 

viertallen de opstelling van de voorgaande kringverschieting gehanteerd. 
 
4. Heeft een gilde bij de eerste kringverschieting van het seizoen verzuimd de opstelling 

van de viertallen in te leveren, wordt van het aantal afgeschoten schutters van de betref-
fende klasse het gemiddelde genomen. Per klasse wordt dit gemiddelde met vier verme-
nigvuldigd voor het totaal aantal punten per viertal. 

 
5. Indien door de wedstrijdsecretarissen van de gilden foutieve viertal formulieren worden 

ingeleverd, zoals; er komen schutters op voor die niet gerechtigd zijn om in dat viertal te 
worden opgenomen of viertalformulieren die onvolledig c.q. foutief zijn ingevuld, zal van 
het totaal aantal punten 10 punten in mindering worden gebracht op het viertal(len) waar 
dit van toepassing is. 

 
6. De viertallen worden samengesteld uit schutters van de volgende klasse: 
a. hoofd-klasse, 
b. ere-klasse, 
c. a- klasse, 
d. b- klasse en 
e. c -klasse. 
 
7. Als een gilde/vereniging schutters uit een klasse tekort komt voor een volledig viertal, 

mag men dat viertal aanvullen met schutters uit een lagere klasse. Met uitzondering van 
de aspirant-klasse en de d-klasse. 

 
8. Wanneer een schutter, die opgesteld staat in een viertal, verhinderd is door ziekte of fa-

milieomstandigheden kan men deze schutter tot op de laatste dag van de kringverschie-
ting zich afmelden. 

 
9. Deze afmelding dient voor 20.00 uur van de genoemde laatste dag bekend te zijn bij de 

wedstrijdleider van de kring of bij zijn plaatsvervanger. 
 
10. Voor de schutter die afgemeld is, mag men de schutter met het hoogst aantal behaalde 

punten, en die niet in een viertal opgesteld staat aan het betreffende viertal toevoegen. 
Heeft men in de betreffende afdeling geen schutters meer beschikbaar, dan mag men 
de schutter uit een lagere afdeling, met het hoogste aantal punten en die niet in een vier-
tal opgesteld staat aan het viertal toevoegen. 

 
11. Indien een schutter zich niet afmeld voor een wedstrijd en opgesteld staat in een viertal 

mag deze schutter vervangen worden door een schutter met het laagst aantal behaalde 
punten uit die klasse.  

 
12. Als de in lid 11 genoemde situatie zich voordoet en er zijn in de betreffende klasse geen 

schutters meer beschikbaar, dan mag een schutter uit een lagere klasse, met het laagst 
aantal punten en die niet in een viertal opgesteld staat, aan het viertal worden toege-
voegd. 

 
13. Van een viertal moeten minimaal drie schutters afgeschoten hebben, anders wordt het 

van deelname uitgesloten. 
 
14. De FSKB stelt voor de kampioen van elke klasse een ereteken in de vorm van een zilve-

ren schild beschikbaar. 
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15. Indien het voorkomt dat aan het einde van de competitie, twee of meerdere viertallen 
een gelijk aantal punten heeft behaald en in aanmerking komt voor een ere-teken, dan 
zullen deze viertallen een kampwedstrijd houden. De data en tijdstip staat in het schiet-
boekje vermeld. 

 
16. De opstelling van deze kampviertallen moet gelijk zijn aan de opstelling van de laatste 

kringwedstrijd. Moet hiervan worden afgeweken dan mogen er alleen schutters worden 
opgesteld die eerder in de lopende competitie deel hebben uitgemaakt van dit viertal. De 
opgave van de schutters voor deze kampwedstrijd dient vóór aanvang van de kampwed-
strijd bij de Wedstrijdleider bekend te zijn.   

4.5 Persoonlijk 

1. Persoonlijk hanteren we de volgende klasse indeling: 

a. hoofd -klasse, 
b. ere -klasse, 
c. a -klasse, 
d. b -klasse, 
e. c -klasse, 
f. d -klasse en 
g. asp -klasse, 

 
2. De klasse-indeling van Hoofd, Ere, A, B en C wordt gemaakt op het aantal geschoten 

punten. In de Hoofdklasse schieten schutters met een gemiddelde van 154 en hoger. De 
overige klassen worden gelijkmatig naar waarde (het gemiddelde) verdeeld, zodat alle 
klassen een (bijna) gelijk aantal schutters bevat. De D-klasse is enkel voor schutters die 
opgelegd schieten en de asp-klasse is voor beginnende schutters. 

 
3. In de D-klasse schieten schutters opgelegd. Voor deze klasse in aanmerking te komen 

moet men 70 jaar of ouder zijn en de schutter dient dit zelf kenbaar te maken in deze 
klasse uit te willen komen. De schutter dient dat via de wedstrijdleider van zijn of haar 
gilde kenbaar te maken voor de 2de kringvergaderingaan de wedstrijdleider van de 
FSKB. 

 
4. Een beginnende schutter waarvan nog geen gemiddelde bekend is in kringverband start 

in de asp-klasse. Na 3 wedstrijden wordt deze schutter naar zijn gemiddelde ingedeeld. 

 

5. De indeling van de schutters in klassen is per kalenderjaar naar het gemiddelde van het 

afgelopen seizoen. 

 

6. Een schutter wordt dan naar zijn of haar gemiddelde opnieuw ingedeeld. Promoveren 

kan over meerdere klasse. Men kan/mag echter maar één klasse degraderen per kalen-

derjaar.  

7. Een schutter die na een onderbreking weer aan de kringverschieting gaat deelnemen, 
begint in de klasse en met het gemiddelde waarmee hij is gestopt. 

 
8. De geschoten punten van de bekerverschieting alsmede alle punten van de kringwedstrij-

den tellen mee voor het kringkampioenschap. 
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9. Een schutter heeft het recht om één gemiste verschieting voor het kringkampioenschap 
in te halen. De datum en tijdstip voor deze inhaalwedstrijd staat vermeld in het schiet-
boekje.  

 
10. Voor de kringkampioen en reservekampioen in alle klassen wordt een ereteken, in de 

vorm van een zilveren schildje, door de FSKB beschikbaar gesteld.  
 
11. Indien schutters, die in aanmerking komen voor het kringkampioenschap alsmede reser-

vekampioen in hun klasse een gelijk aantal punten in de eindklassering hebben, dient een 
kampwedstrijd de beslissing te brengen. De datum en tijdstip voor deze kampwedstrijd 
staat vermeld in het schietboekje.  

 
12. Een kampwedstrijd is conform artikel 4.3 (wedstrijdprocedure). Echter met het verschil dat 

men na de reguliere 10 wedstrijdschoten de wedstrijdkaart achter laat staan totdat de 
baancommandant het sein geeft dat de banen naar voren mogen komen. Bij een gelijke 
stand herhaald de procedure, echter zonder proefschoten, totdat er een winnaar uitkomt. 

 
13. Voor de bekerwedstrijd zijn de prijzen persoonlijk in de vorm van geldprijzen en worden 

door de FSKB ter beschikking gesteld. 
 
14. Per kringwedstrijd wordt voor de winnaar in zijn of haar klasse door het organiserende 

gilde een ereteken ter beschikking gesteld. Andere prijzen zijn in de vorm van geldprijzen 
en worden door de FSKB ter beschikking gesteld. 

 
15. Bij een gelijke stand voor schutters die in aanmerking komen voor het ereteken van de 

kringwedstrijd tellen de proefschoten als kampserie. Indien dan schutters nog gelijk eindi-
gen wordt de vorige kringwedstrijd(en) als kampserie geteld.  

4.6 Bekerverschieting 

1. Alleen ingeschreven schutters bij de FSKB zijn gerechtigd deel te nemen aan de beker-
verschieting. 

 
2. De wedstrijdvorm is gelijk aan een kring verschieting. Dus 4 proef en 10 wedstrijdscho-

ten. 
 
3. De bekerverschieting wordt jaarlijks verschoten en om toerbeurt door één van de leden 

georganiseerd. De volgorde is als volgt bepaald: 

• 2020 – Sint-Bavo, Rijsbergen 

• 2021 – Sint-Willibrordus, Klein-Zundert 

• 2022 – Sint-Antonius, Schijf 

• 2023 – Sint-Cornelius, Achtmaal 

• 2024 – Sint-Jan, Wernhout 

• 2025 – Sint-Ambrosius, Zundert 

 

 
4. De winnaar van de bekerverschieting wordt als volgt bepaald: 

a. er wordt geschoten naar het gemiddelde zoals bepaald na afloop van het 
voorgaande seizoen, 

b. onder dit gemiddelde geschoten is één (1) punt, 
c. het gemiddelde geschoten zijn twee (2) punten,. 
d. boven het gemiddelde geschoten zijn drie (3) punten. 
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e. per gilde worden de punten bij elkaar opgeteld en gedeeld door het aantal 
deelgenomen schutters. Het gilde met het hoogst gemiddelde is winnaar. 

 
5. Het inleggeld en de geldprijzen conform de verdeling als bij de kringverschietingen. Zo-

als worden geen eretekens beschikbaar gesteld voor de winnaars in het individuele klas-
sement. 

 
6. De FSKB stelt een wisselbeker beschikbaar. 
 
7. De beker is een wisselbeker.Het gilde die drie opeenvolgende jaren of vijf maal in totaal 

winnaar is van deze verschietingen is dan eigenaar van de beker . 
 
8. Het kringbestuur zal er voor zorgen dat de naam van het winnende gilde elk jaar op de 

beker wordt gegraveerd. 
 
9. Het winnende gilde zal tevens elk jaar een herinneringsbeker uitgereikt krijgen. 
 
10. Tevens tellen de resultaten, zowel persoonlijk als voor de viertallen, mee voor het kring-

kampioenschap. De indeling persoonlijk en voor de viertallen zijn conform de kring-ver-
schietingen. 

4.7 Opperkoning schieten KKG 

1. Het Opperkoning schieten is een jaarlijks terugkerend evenement en wordt op toerbeurt 
door de leden georganiseerd, onder auspiciën van de FSKB. 

 
2. De volgorde van organisatie is als volgt bepaald: 

• 2020 – Sint-Ambrosius, Zundert 

• 2021 – Sint-Willibrordus, Klein-Zundert 

• 2022 – Sint-Bavo, Rijsbergen 

• 2023 – Sint-Antonius, Schijf 

• 2024 – Sint-Cornelius, Achtmaal 

• 2025 – Sint-Jan, Wernhout 
 

 
3. Er wordt geschoten op de staande wip. De doorsnede van de schijf of dop boven op de 

wip moet een dusdanige doorsnede hebben dat hij 20 mm oversteekt van de staander 
van de   schutsboom. De schutsboom dient een hoogte te hebben van 18 á 20 meter bo-
ven het maaiveld. Is de schutsboom minder hoog, dan zal de dop of schijf minder over-
steken, dit in verhouding met de eerder genoemde maten. 

 
4. Het wapen, waarmee de wedstrijd van het Opperkoning schieten wordt geschoten, is een 

luchtgeweerkaliber 4,5 mm. Iedere Koning schiet met een naar eigen keuze, luchtwapen. 
 
5. Na het lossen van de ere-openingsschoten zal er door de deelnemende koningen geloot 

worden voor de volgorde van schieten. 
 
6. Recht op deelname aan het opperkoning schieten zijn: 

a. het op dat moment heersende koningen van alle gildes die aangesloten bij de 
FSKB; 

b. de heersende opperkoning, indien deze op dat moment geen koning meer is bij 
zijn of haar gilde. 
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7. Iedere deelnemer heeft recht op één proef schot en vijf tellende schoten.  
  
8. Er wordt door alle deelnemers op volgorde van loting, schot om schot geschoten. 
 
9. Kampen: eindigen twee of meer koningen gelijk, hebben deze koningen dan recht op een 

nieuwe serie van vijf schoten. Voor de volgorde zal er opnieuw worden geloot. Is de 
stand hierna nog gelijk, dan kampt men schot om schot verder tot er een winnaar uit-
komt. 
 

10. De nieuwe opperkoning zal van het organiserende gilde een zilveren schild aangeboden 
krijgen. 

 
11. Wanneer het voorkomt dat een koning driemaal achtereen opperkoning schiet, zal deze 

een extra ereteken ontvangen. De aankoop van dit ereteken zal door de deelnemende 
gildes gezamenlijk worden betaald. Voor aankoop van dit ereteken is  € 11,25 per vereni-
ging te besteden. 

 
12. Na het officiële opperkoning schieten, wordt er een wedstrijd voor drietallen georgani-

seerd. Elke vereniging mag hierbij zoveel drietallen inschrijven als men zelf wil. 
 
13. Een schutter mag maar één keer in een drietal opgesteld staan. 
  
14. Aan deze wedstrijd voor drietallen mag iedereen deelnemen, ook de koningen. 
 
15. Het inschrijfgeld voor de drietallen en persoonlijk wordt elk jaar in de maartvergadering 

vastgesteld en wordt afgedragen aan het organiserende gilde. 
 
16. Iedere schutter van een drietal heeft recht op één proefschot en drie wedstrijdschoten. 
. 
17. Voor de wedstrijden met drietallen en persoonlijk op de koningsboom zal het organise-

rende gilde luchtgeweren, kaliber 4,5 mm, beschikbaar stellen. Niemand schiet bij deze 
wedstrijden met een luchtgeweer dat zijn persoonlijk eigendom is. 

 
18. De prijzen van de verschieting voor drietallen zullen per drietal zijn. 
 
19. Er zullen voor de drietallen drie eretekens worden uitgereikt in de vorm van goud, zilver, 

en brons. Het organiserende gilde draagt de kosten van deze eretekens. 
 
20. Het gilde die het opperkoning schieten organiseert, mag dit gelijktijdig organiseren met 

één of andere festiviteit. 
 
21. Het organiserende gilde zal de aanwezige schutters met hun partners na afloop onthalen 

met twee consumpties en boterhammen met zult en kaas. 
 

4.8 Interland FSKB – NKKS/KKG 

1. De interland tussen FSKB en NKKS is een jaarlijks evenement en wordt om toerbeurt 
door een kring  georganiseerd. Hierna wordt interland Nederland – België genoemd. 

 
2. In de oneven jaren wordt het door onder auspiciën van de FSKB georganiseerd. De le-

den verzorgen om toerbeurt de organisatie. De volgorde is als volgt bepaald: 

• 2021 – Sint-Cornelius Achtmaal. 
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• 2022 – Sint-Christoffel Wuustwezel.  

• 2023 – Sint-Bavo Rijsbergen. 

• 2024 – Sint-Willibrordus Klein-Zundert. (met een gilde van NKKS) 

• 2025 – Sint-Ambrosius Zundert. 

• 2026 – Sint-Antonius Schijf. (met een gilde van NKKS) 

• 2027 – Sint-Jan Wernhout. 
 
3. Het aantal deelnemende schutters wordt elk jaar door de wedstrijdleiders van de FSKB 

en de NKKS bepaald. 
 
4. Om in aanmerking te komen voor deelname aan de Nederland - België verschieting 

dient men aan alle verschietingen voor het kringkampioenschap van het voorgaande 
jaar te hebben deelgenomen. Indien er te weinig schutters zijn die aan alle kringver-
schietingen hebben deelgenomen, is de volgorde van de eindklassering van toepassing.  

 
5. Er wordt geen inleggeld geïnd voor de Nederland - België verschieting. 
 
6. Als er een schutter van de in dit artikel onder lid 3 genoemde lijst, is verhinderd voor 

deelname, dan zal de volgende schutter van het eindklassement in aanmerking komen 
voor deelname. 

 
7. Uitgenodigde schutters dienen 20 minuten voorafgaande aan hun toegewezen aan-

vangstijd zich te melden bij de wedstrijdleiding. 
 
8. De wedstrijdserie bestaat uit tien (10) geldige schoten. Het is toegestaan om vooraf 

maximaal zes (6) proefschoten te doen. 
 
9. De maximale schiettijd (proefschoten plus wedstrijdschoten) is twintig (20) minuten. 
 
10. Bij het ingaan van de laatste vijf minuten voor de eindtijd worden de schutters hierop ge-

attendeerd door de baancommandant, evenals als de laatste minuut ingaat. 
 
11. De reserve schutters worden aangewezen door de wedstrijdleider/coördinator. 
 
12. Er wordt gestreden om de landenploegbokaal en de elitebokaal. 
 
13. Voorde landenbokaal geldt de volgende telling: 

a. voor schutters welke uitgenodigd worden om deel te nemen aan de landen-
ploeg wordt het gemiddelde van de zeven (7) verschietingen voor het kring-
kampioenschap van de FSKB van het voorgaande seizoen gehanteerd; Voor 
de schutters van de NKKS wordt het gemiddelde gebruikt van tien (10) kring-
verschietingen; 

b. deelnemers welke hun serie boven dit vastgesteld gemiddelde schieten krij-
gen hiervoor drie punten (3), een serie geschoten gelijk aan het gemiddelde is 
twee punten (2), een serie lager dan het gemiddelde is één punt (1); 

c. het totaal van het aantal geschoten wedstrijdpunten bepaald de einduitslag. 
 
14. Voor de Elitebokaal geldt de volgende telling: 

a. geselecteerde schutters van de NKKS schieten zowel voor de landenbokaal 
als voor de elitebokaal; 

b. de schutters van de FSKB voor het eliteteam uitkomen worden geselecteerd 
uit de Hoofdklasse; 

c. de som van het aantal geschoten punten uit de wedstrijdserie is bepalend 
voor de einduitslag. 
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15. Per klasse worden er voor de beste Nederlandse schutter en beste Belgische schutter 

een ereteken ter beschikking gesteld. 
 
16. Indien meerdere schutters gelijk eindigen in hun klasse zal een nakamp de winnaar be-

palen. De datum van de nakamp wordt bepaald door de wedstrijdleiders en het dagelijks 
bestuur.  
 

4.9 Kringverschietingenpistool – revolver 

1. De discipline klein kaliberpistool (KKP) maakt deel uit van de FSKB en conformeert zich 
daardoor aan de algemene regelgeving zoals gesteld in de statuten, Huishoudelijk regle-
ment en Schiet- en wedstrijdreglement. 

 
2. Als wapen is alleen toegestaan kaliber .22 (kkp) het zogenaamde wedstrijdpistool of 

wedstrijdrevolver. 
 
3. Alleen open vizieren zijn toegestaan; kijkers, lasers “ook uitschakelbaar”, spiegelvizieren 

en optische richtmiddelen zijn verboden. Red Dot richtkijkers zijn toegestaan. 
 
4. De kringwedstrijden KKP worden geschoten op de schietavond van het organiserende 

gilde. Vrijdagavond en in het weekend mogen er geen kringwedstrijden worden georga-
niseerd i.v.m. koopavonden. 

 
5. Inschrijving voor de kringwedstrijd geschiedt in een ruimte afgezonderd van de schiet-

stand. Om wachttijden te voorkomen wordt dringend verzocht om direct gehoor te geven 
aan de oproep om zich te begeven naar de schietstand. 

  
6. Invullijsten worden door de wedstrijdleider digitaal aangeleverd aan het organiserende 

gilde. 
 
7. Inschrijftijden voor kringwedstrijden zijn tussen 19.00-22.00 uur. Bij de laatste kring ver-

schieting is de inschrijftijd ingekort tot uiterlijk 21.00 uur. Dit i.v.m. de prijsuitreiking van 
het lopende seizoen. 

 
8. Het is ten strengste verboden voor aanvang van en tijdens de wedstrijd alcohol en ver-

dovende middelen tot zich te nemen. Bij overtreding zal de desbetreffende schutter de 
toegang tot de schietstand worden geweigerd. 

 
9. Elk gilde c.q. schutter draagt zorg voor zijn eigen beheer van wapens vóór, tijdens en na 

de wedstrijd. 
 
10. De schutters van de aangesloten gilden gaan met elkaar een kringcompetitie aan. Deze 

competitie bestaat uit zes wedstrijden. Ieder gilde organiseert een kringwedstrijd. 
 
11. Om in aanmerking te komen voor het individueel kampioenschap dient men deelgeno-

men te hebben aan alle zes kringwedstrijden KKP.  
 
12. Bij één gemiste wedstrijd wordt het gemiddelde berekend van de vijf geschoten wedstrij-

den. Het is dan echter niet mogelijk om mee te dingen naar het kampioenschap. 
 
13. De puntklasse is een aparte klasse. 
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14. Het is toegestaan om totaal twee kringwedstrijden in te halen onder de volgende voor-
waarden: Bij een gemiste kringwedstrijd heeft men de mogelijkheid deze in te halen bij 
de volgende kring wedstrijd. De laatste kring verschieting kan men dus niet inhalen. Toe-
gestaan zijn maximaal 2 wedstrijden in te halen, echter men mag maar één wedstrijd per 
kringwedstrijd inhalen. 

 
15. Alleen schutters die lid zijn van een gilde die aangesloten is bij de FSKB, zijn gerechtigd 

om deel te nemen aan de kringwedstrijden pistool.  
 
16. Het is verplicht op de schietbaan oog- en gehoorbeschermers te dragen. 
 
17. Zonder begeleiding van de baancommandant mogen zich geen onbevoegde personen 

in de schietstand bevinden tijdens de wedstrijden / trainingen.  
 
18. Als schiethouding kan staand vrije hand maar ook een tweehandige schiethouding 

gelden. Er moet geschoten worden staand vrije hand d.w.z.de voeten van het lichaam 

van de schutter mogen enkel contact hebben met de vloer en het wapen mag enkel con-

tact hebben met het de hand(en) van de schutter. 

19. Het is verboden om het schietpunt te verlaten met een geladen wapen. Indien het 
wapen door een storing niet ontladen kan worden dient de baancommandant zodanig 

passende maatregelen te nemen dat de veiligheid van eenieder is gewaarborgd. 

20. Het is verboden met een ongeladen of geladen wapen in de richting van het publiek 
te wijzen. 

21. Ter compensatie van de te maken kosten e.d., wordt van alle deelnemers een bijdrage 
gevraagd, volgens jaarlijks in de vergadering vastgesteld bedrag. Het bedrag moet wor-
den voldaan bij de inschrijving van de eerste wedstrijd van de schutter. 

 
22. Een wedstrijdserie bestaat uit vijf (5) proefschoten en tien (10) geldige schoten. Voor 

een schot dat buiten de laatste cirkelrand van de wedstrijdkaart valt, een buitenschot, 
krijgt de schutter een nieuw schot. 

 
23. Vallen schoten buiten de kleine wedstrijdkaart, worden deze schoten op de kleine wed-

strijdkaart bijgeschreven door de baancommandant. 
 
24. De prijsuitreiking vindt plaats op de avond na afloop van de laatste kringwedstrijd. De 

wedstrijdleiding draagt zorg, dat direct na afloop van de laatste kringwedstrijd de uitsla-
gen beschikbaar zijn voor de prijsuitreiking. 

 
25. Na de laatste kringwedstrijd worden de schutters opnieuw ingedeeld in drie in aantal ge-

lijkwaardige klasse. Te weten: A-, B- en C-klasse.     
 
26. In alle gevallen waarin dit reglement niet is voorzien beslist de wedstrijdleiding pistool. 
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5 WEDSTRIJDCOMMISSIE / OFFICIALS 

1. De uitvoering van de wedstrijden berust bij het organiserende gilde onder toezicht van 
de desbetreffende WL, voor zover deze verantwoordelijk is.  

 
2. De wedstrijdcommissie bestaat uit de volgende functies:  
a. inschrijver, 
b. teller, 
c. minimaal 1 baancommandant. 
 
3. De wedstrijdcommissie wordt benoemd en ontbonden door de instantie die verantwoor-

delijk is voor de organisatie van de wedstrijd.  
4.  
 
5. Behoudens bij openwedstrijden dient bij elke wedstrijd een keuring voor wapens en uit-

rusting aanwezig te zijn.  
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6 SCHIETBANEN 

6.1 Gestelde eisen 

1. De schietbanen dienen te voldoen aan de milieu eisen volgens de certificering van de 
KNSA. 

 
2. Aanvullend een wedstrijd te mogen organiseren moeten er op een schietbaan de hieron-

der opgesomde voorzieningen aanwezig zijn:  
a. een ruimte voor de wedstrijdleiding (inschrijver en teller);  
b. een ruimte voor het opslaan en keuren van de wapens en uitrustingsstukken;  
c. een ruimte waar schutters zich kunnen omkleden en hun kleding en/of uitrus-

ting met inbegrip van wapens kunnen opbergen;  
d. EHBO-voorzieningen. 

 
3. Van het in dit artikel lid 2 gestelde eisen kan, als zij daarvoor aanleiding ziet, worden af-

geweken door dewedstrijdleiding, op voorwaarde dat de goede gang van zaken en de 
veiligheid bij de wedstrijd worden gewaarborgd. In geen geval mag worden afgeweken 
van de hierboven onder lid d. gestelde eisen. 

 
4. Op elke baan dient het organiserende gilde een observatiekijker of camerasysteem te 

hebben opgesteld om elk geschoten schot waar te kunnen nemen. 
 
5. Vanaf het schietpunt mag enkel de telling van de kaart op de eigen baan zichtbaar zijn. 
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7 ORGANISATIE VAN WEDSTRIJDEN 

1. In het programma,dat verstuurd wordt naar de secretariaten van de leden,moeten de 
onderstaande punten worden opgenomen:  

a. het soort van wedstrijd; wapen c.q. wapens;  
b. vermelding van plaats en datum c.q. data waar en waarop de wedstrijd(en) 

wordt/worden gehouden;  
c. de sluitingsdatum van de inschrijving;  
d. de verschillende onderdelen van de wedstrijd(en) voorzover dat van toepas-

sing is, t.w. de verplichte onderdelen; 
e. individueel kampioenschap; 
f. korpswedstrijd; 
g. personele wedstrijd; 
h. vrije-baan wedstrijd. 

 
2. Het programma zal aan de secretarissen van de gilden worden toegezonden.  

 
3. De einduitslagen van FSKB-wedstrijden dienen tezamen met een verslag van de 

wedstrijd, te worden aangeboden aan het bestuur.  
 

4. Wedstrijduitslagen dienen aan de secretariaten van de deelnemende gilde/verenigin-
gen bekend te worden gemaakt door toezending van een uitslagenlijst.  

 

 
NOOT: hoofdstuk financiën is ondergebracht in bij de disciplines en HR  
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8 BAANREGLEMENT 

8.1 Algemeen 

1. Het baanreglement is opgesteld volgens de certificering van de KNSA en dient ter in-
zage op de schietaccommodatie aanwezig te zijn. 

 
2. Iedere schutter is verplicht vooraf kennis te nemen van het SWR en eventuele andere 

voorschriften, en zich aan de daarin gestelde regels onverkort te houden. 
 

3. Elke aanwijzing van de wedstrijdleiding en/of de baancommandant dient direct te 
worden opgevolgd.  

 
4. Het niet naleven van de voorschriften en reglementen kan uitsluiting van de wedstrijd 

ten gevolge hebben.  
 

5. Het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften dan wel het niet opvolgen van beve-
len van de baancommandant kan verdere disciplinaire maatregelen ten gevolge heb-
ben ten gevolge hebben, zoals schorsing of royement. Dit op grond van het HR en/of 
statuten.  

 
6. De schutters mogen hun schietpunt pas betreden nadat hiertoe door de baancom-

mandant opdracht is gegeven.  
 

7. De schutter moet zich na het beëindigen van het vuren er van overtuigd zijn dat het 
wapen geen patro(on)nen meer bevat. 

 
8. Het wapen dient buiten de schietbaan te zijn voorzien van een kamervlag.  

 
9. De schutter mag het wapen alleen uit het foudraal of koffer halen indien de grendel of 

sluitstuk is geopend. 
 

10. Bij het betreden of verlaten van de schietstand is de enige uitzondering dat met een 
mag verplaatsen zonder de bescherming van foudraal of koffer. Het verplaatsen moet 
geschieden met geopende grendel de loop in een veilige richting. Hiermee wordt be-
doeld; de loop omhoog of omlaag minimaal 45 graden of 135 graden t.o.v. maaiveld. 

 
11. Het is verboden een wapen buiten het schietpunt te schouderen, zelfs met een wa-

pen waarvan men zich persoonlijk heeft overtuigd dat het ongeladen is.  
 

12. Men mag nimmer enig wapen ter hand nemen dat hem niet persoonlijk toebehoort 
zonder toestemming van de eigenaar of beheerder van het wapen.  

 
13. Het is een ieder verboden zich te bevinden binnen de ruimte welke voor de schutters 

is bestemd, tenzij met toestemming van de wedstrijdleiding of de baancommandant.  
 

14. De wedstrijdleiding dient ervoor zorg te dragen dat de ruimte voor de schutters die als 
schietpunt is bestemd, alsmede het eventuele perron daarachter duidelijk is aangege-
ven. 

 
15. De schutter mag tijdens het schieten niet worden gestoord. Dit verbod geldt niet voor 

de baancommandantindien de regels worden overtreden of de veiligheid in het ge-
ding is.  
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16. Wanneer een schutter tijdens het afgeven van een schot wordt gehinderd, zal hij dit 

direct aan de baancommandant kenbaar dienen te maken, opdat deze na verkregen 
toestemming van de jury, de schutter kan toestaan het desbetreffende schot over te 
doen.  

8.2 Schietbanen 

1. Onder ”schietbanen” wordt verstaan: De (overdekte) schietbanen voor wedstrijden 
met KKG of KKP op een afstand van respectievelijk 50meter en 25meter. 

 
2. Het laden dient te geschieden met de loop van het wapen in de richting van het doel 

c.q. kogelvanger.  
 

3. Bij het commando "staakt vuren en ontladen" dienen alle schutters onmiddellijk het 
vuren te staken, de kamer te ledigen dan wel deze op de aanwezigheid van een pa-
troon te controleren en daarna te ontladen en met het sluitstuk (grendel) open, met 
de loop in de richting van het doel c.q. kogelvanger op de schiettafel neer te leggen.  

 
4. Bij commando staakt vuren mogen de schutters hun schietstand niet verlaten zon-

der toestemming van de baancommandant. Vervolgens dienen alle aanwijzingen 
van de baancommandant te worden opgevolgd. 

 
5. Pas nadat de baancommandant het vuren weer heeft vrijgegeven, mogen de schut-

ters weer laden en de wedstrijd voortzetten.  
 

6. Na afloop van de wedstrijd of wanneer de schutter zijn of haar serie heeft voltooid, 
moet hij of zij zijn of haar wapen ontladen alvorens het achter de schietstand te 
brengen. 

 
7. Tijdens het schieten is het de schutter toegestaan om van, op de baan aanwezige 

observatiekijker, gebruik te maken om te kunnen constateren waar het schot de 
schijf heeft getroffen.  

 
8. Wordt het schieten langer dan 5 minuten onderbroken dan hebben de schutters het 

recht 4 extra proefschoten te lossen.  
 

9. Wanneer een schutter om enige reden zijn of haar schietpunt wenst te verlaten tij-
dens de wedstrijd, zal hij of zij de baancommandant hiervan in kennis dienen te stel-
len. De baancommandant zal bij inwilliging van het verzoek, met tijdslimiet, de wed-
strijdleiding hiervan in kennis stellen.  

 
10. Indien een schutter met toestemming zijn of haar schietpunt heeft verlaten, dient hij 

of zij er zelf op toe te zien dat hij of zij binnen een redelijke tijd weer aanwezig is om 
de deelname aan de wedstrijd te kunnen voortzetten.  
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8.3 Wedstrijdaccommodaties met een schutsboom 

1. Onder “wedstrijdaccommodaties met een schutsboom” wordt verstaan: Een schuts-

boom in openveld voor wedstrijden. 

 
2. Naast de schutsboom staat een centrale schiettafel opgesteld. Daarop dienen de wa-

pens geplaatst te worden voor en na de wedstrijd en ook tijdens onderbreking van de 
wedstrijd.   

 
3. Het laden dient te geschieden met de loop van het wapen omhoog gericht met een 

minimale hoek van 135 graden t.o.v. het maaiveld. 
 

4. Bij het commando "staakt vuren en ontladen" dienen alle schutters onmiddellijk het 
vuren te staken, de kamer te ledigen dan wel deze op de aanwezigheid van een pa-
troon te controleren en daarna te ontladen en met het sluitstuk (grendel) open, met 
de loop in de richting van het doel c.q. kogelvanger op de schiettafel neer te leggen. 

 
5. Pas nadat de baancommandant het vuren weer heeft vrijgegeven, mogen de schut-

ters weer laden en de wedstrijd voortzetten. 
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9 WAPENS EN UITRUSTING 

9.1 Algemeen 

1. Iedere deelnemende schutter moet zijn wapen(s) en uitrusting voor de deelname aan 
een wedstrijd waarbij keuring van wapen(s) en/of uitrusting vereist is, ter keuring aan-
bieden.  

 
2. Op verzoek van de baancommissie en/of wedstrijdleiding kunnen tussentijdse keurin-

gen plaatsvinden. Deze tussentijdse keuringen dienen zoveel mogelijk tijdens de 
vuurpauzes te worden gehouden.  

 
3. Blijkt tijdens deze keuring dat het wapen niet meer voldoet aan de te stellen eisen 

dan wordt de schutter, indien blijkt dat hij een en ander opzettelijk heeft veroorzaakt, 
al dan niet met het oogmerk betere resultaten te behalen, gediskwalificeerd zonder 
teruggave van inleggelden.  

 
4. Het besluit tot diskwalificatie wordt genomen door een daarvoor speciaal met spoed 

bijeengeroepen vergadering waarbij alle leden van de FSKB worden uitgenodigd, 
eventueel gevolgd door sancties op grond van het HR en/of statuten.  

 
5. De schutter dient voor de duur van de gehele wedstrijd gebruik te maken van het 

goedgekeurde wapen waarmee hij de wedstrijd is gestart. 
 

6. Bij een defect aan het wapen wat niet te wijten is aan moedwil of onkunde van de 
schutter, zal de schutter tijdens de wedstrijd het wapen ter reparatie mogen aanbie-
den of een ander wapen ter hand mogen nemen.  

 
7. Na reparatie van het wapen, of indien de schutter een ander wapen mag nemen, 

dient dit evenwel eerst ter keuring te worden aangeboden.  
 

8. Bij gebruik van eigen munitie dient deze van goede kwaliteit te zijn en niet door over-
lading of andere oorzaken gevaar voor de schutter of andere aanwezigen kunnen op-
leveren.  

 
9. Elk schot waarbij de kogel de loop heeft verlaten telt, tenzij het schot niet binnen de 

buitenste ring (8) van de kaart heeft getroffen. Voor dit buitenschot krijgt de schutter 
een nieuw schot. Dit is ter verantwoordelijkheid van de baancommandant. 

 
10. Het gebruik van een ongekeurde of afgekeurde uitrusting of wapen heeft diskwalifica-

tie tot gevolg, waarbij geen teruggave van de inschrijfgelden zal plaatsvinden.  
 

11. Op alle wapens en uitrusting is van rechtens verkregen niveau van toepassing. Dit wil 
zeggen dat bij aanschaf het moet voldoen aan de vigerende regelgeving van dit 
SWR. Deze regelgeving blijft van toepassing zolang de schutter van dit wapen of uit-
rusting gebruik maakt, ongeacht wijzigingen op een later tijdstip blijft de regelgeving 
bij aanschaf van toepassing. Dit artikel is niet van toepassing indien het in strijd is 
met de Nederlandse wet- en regelgeving. 

 
12. Lid 11 van dit artikel is persoonsgebonden en derhalve niet overdraagbaar. Dispen-

satie op de overdraagbaarheid kan alleen schriftelijk door het bestuur worden afgege-
ven. 
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9.2 Wapens 

1. Er mag alleen worden geschoten met een KKG of KKP welke volgens de reglemen-

ten van de KNSA zijn toegestaan voor deze disciplines, uitgezonderd de afwijkingen 

die in dit SWR worden genoemd. 

 
2. Er mogen onder geen enkele voorwaarde optische middelen en middelen die vergro-

ten op het wapen aangebracht zijn, bij overtreding van dit artikel volgt een schorsing 

van een jaar. 

 
3. Een spiegelreflex als hulpmiddel voor een rechtshandige schutter die links wil kijken 

en omgekeerd, is toegestaan. 

4. Het schieten met een repeterend wapen of een wapen voorzien van een magazijn is 
verboden, Uitgezonderd is een KKP wapen. 

 
5. Het is toegestaan om een brillenglas, met dezelfde sterkte als de dagelijkse bril van de 

schutter, op het wapen te monteren.  

9.3 Uitrusting 

1. Er mag alleen worden geschoten met een KKG of KKP in een uitrusting worden 

welke volgens de reglementen van de KNSA is toegestaan voor deze disciplines, uit-

gezonderd de afwijkingen die in dit SWR worden genoemd. 

2. Een schutter die door een lichaamsgebrek niet kan schieten in één of meer van de 
voorgeschreven houdingen, of gebruik moet maken van speciale hulpmiddelen om in 
een voorgeschreven houding te kunnen schieten, kan een verzoek indienen bij het 
bestuur. Het bestuur kan hem of haar een schriftelijke dispensatie verlenen voor een 
bepaalde of onbepaalde tijd. 
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10 OPGELEGD SCHIETEN 

Het opgelegd schieten is van toepassing voor schutters die voldoen aan de voorwaarden ge-

steld in artikel 4.5, lid 2 en zich daarvoor vrijwillig aanmelden. 

10.1 De standaard 

De standaard is een hulpmiddel waar het wapen op geplaatst mag worden. 
De standaard moet aan de volgende eisen voldoen; 
.  

1. Het grondvlak van de schietstandaard mag alleen bestaan uit een driepoot met een 
maximalespreidstand van 30 cm. 

 
2. De standaard mag in de hoogte verstelbaar zijn en op de schietbalie van de schiet-

baan worden geplaatst.  

3. Het oplegpunt van de standaard dient van rond materiaal te zijn. 
Maximale afmetingen van het oplegpunt zijn; lang 100 mm en doorsnede 30 mm. 

 
4. Op het oplegpunt van de standaard mag beschermingsmateriaal voor het wapen wor-

den aangebracht. 

 

5. De materiaalkeuze moet echter zodanig zijn, dat zolang het wapen op de standaard 

rust, er geen vervorming van het beschermingsmateriaal, genoemd in lid 4, ontstaat, 

zodat het beschermingsmateriaal zich vormt naar het wapen. 

 

6. Op of aan de standaard en wapen mogen geen middelen worden aangebracht met 

de bedoeling om het wapen in een gefixeerde positie in of op de standaard vast te 

maken of te klemmen. 

 

7. De uitvoering van de standaard magin T profiel zijn, het oplegpunt is maximaal 100  

mm lang met een van maximaal 30 mm. 

 

10.2 Het schieten 

Bij het opgelegd schieten zijn alle artikelen van dit SWR van toepassing met uitzondering 
van de artikelen waarin vrije hand wordt beschreven.  
Deze artikelen worden vervangen door onderstaande bepalingen. 

1. Het wapen mag uitsluitend met de onderzijde van het voorhout recht op de standaard 
worden geplaatst waarbij de trekker-beugel de standaard niet mag raken. 

 
2. Tijdens het afvuren van het schot mag de schutter de schietbalie en de standaard 

met geen enkel lichaamsdeel raken. 

3. De schutter mag met beide handen het wapen vastnemen. De voorste hand mag niet 
voorbij de standaard komen. 
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11 WEDSTRIJDKAARTEN EN SCOREWAARDERING 

1. De FSKB gebruikt voor de verwerking van de wedstrijdresultaten het automatiserings-
programma SIBS. Het beheer van dit programma berust bij de wedstrijdleider.  

 
2. Op alle wedstrijden die worden geschoten onder auspiciën der FSKB mogen alleen 

door de FSKB goedgekeurde en als zodanig gemerkte schijven worden gebruikt. Ie-
dere schutter moet er zich bij ontvangst van vergewissen dat de hem verstrekte schij-
ven zijn voorzien van een FSKB-sticker met daarop zijn naam, nummer en klasse 
waarin de schutter uitkomt. Later inwisselen is niet meer mogelijk. 

 
3. Elke schietschijf, waarop géén naam van de schutter is vermeld, die is voorzien van 

andere opschriften die niet door de wedstrijdleiding zijn aangebracht, voordat de 
score telling heeft plaatsgevonden, wordt ongeldig verklaard. 

 
4. De schijf bestaat uit een witte roos met een diameter van 46 mm, daaromheen een 

zwarte ring van 38 mm breed, vervolgens nog 7 ringen van elk 25 mm breed. 
 

5. De telling is als volgt: witte-roos 16 punten, zwarte ring 15 punten, en vervolgens 14, 
13, 12, 11, 10, 9 en 8 punten. 

 
6. Na afloop van elke wedstrijdserie moeten de proef- en wedstrijdkaarten worden over-

gebracht naar het scorebureau door een door het organiserende gilde aangewezen 
persoon.  

 
7. Tot het tellen van de score zijn alleen die personen gerechtigd die hiervoor door het 

organiserende gilde, met toestemming van de wedstrijdleiding,zijn aangewezen.  
 

8. De telling mag alleen plaatsvinden door de teller op een daarvoor ingerichte plaats  
nabij de schietbanen, tenzij hiervan wordt afgeweken is het met medeweten en toe-
stemming van de wedstrijdleiding. 

 
9. Indien twijfel bestaat over de juiste waarde van enig schot, dan berust de eindbeslis-

sing bij de wedstrijdleider.  
 

10. Er mag alleen gebruik worden gemaakt van door de FSKB goedgekeurde instrumen-
ten voor schotwaardering  

 
11. Bij schoten waarvan de juiste waarde met het blote oog moeilijk is vast te stellen 

heeft de teller een schotmaatje tot zijn beschikking om de definitieve waarden van het 
schot vast te stellen. Ook op verzoek van een schutter is de teller verplicht om het 
schotmaatje te gebruiken. Het schotmaatje mag echter slechts éénmaal worden ge-
bruikt voor het waarderen van een en hetzelfde schot 

 
12. De resultaten worden aan de hand van de score op de poef- en wedstrijdkaarten, 

eerst op de pc (SIBS) ingevuld en daarna in het wedstrijdboekje van de schutter ge-
noteerd. Na het bekend worden van de voorlopige uitslagen is het de schutter toege-
staan protest aan te tekenen conform artikel 12.2 tegen een zijns inziens onjuiste uit-
slag van zijn scores.  

 
13. Indien in de uitslagenlijst een aantal schutters met een gelijke score voorkomt, zal de 

rangvolgorde als volgt worden vastgesteld: 
a. het hoogste puntenaantal van de proefschoten, 
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b. het hoogste puntenaantal van de vorige beker- of kringverschie-
ting(en), 

 
14. Elk schot dient door de teller positief beoordeelt te worden. Bij voorbeeld treft een 

schot de 14 maar is de lijn van de 15 (zwarte) geraakt dan is de schotwaardering 15 
(zwarte). 

 
15. Voor een schot, dat buiten de laatste cirkelrand van de acht valt, een z.g. buiten-

schot, krijgt de schutter een extra schot. De beoordeling hiervan ligt bij de teller. 
 

16. De wedstrijdkaarten van de schutters, die deelgenomen hebben aan een beker- of 
kringverschieting, worden per dag bij elkaar gebundeld en het organiserende gilde 
draagt zorg voor een deugdelijke bewaring. Dit voor een periode van drie weken 
waarin mogelijke protesten en/of misverstanden conform het Huishoudelijk Regle-
ment afgehandeld kunnen worden.  
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12 PROTESTEN EN ARBITRAGE 

12.1 Algemeen 

1. Protesten dienen te allen tijde bij de FSKB worden ingediend en niet bij het organise-

rende gilde. 

12.2 Protesten 

1. Ieder lid en iedere schutter heeft het recht een protest in te dienen tegen de gang van 
zaken op een wedstrijd die vanwege de FSKB dan wel onder haar auspiciën plaats-
vindt. Via eigen bestuur en/of koning. 

 
2. Protesten kunnen 4 zaken betreffen: 

a. technische, zijnde overtredingen van het SWR, 
b. hoogte van de wedstrijdscore, 
c. organisatorische, zijnde overtredingen van de FSKB-statuten of het HR, 
d. algemene, betrekking hebbende op het gedrag van personen.  

 
3. Elk protest genoemd in artikel 14.2 lid 2, onder a. en b. moet door de wedstrijdleider 

van het eigen gilde bij de wedstrijdleider worden ingediend. 
 

4. Elk protest genoemd in artikel 14.2 lid 2 onder c. en d.dient schriftelijk te worden inge-
diend binnen 7 dagen na afloop van de desbetreffende wedstrijd bij de secretaris.  

 
5. Een protest tegen de einduitslag van een wedstrijd moet binnen 7 dagen na het ver-

schijnen van de officiële uitslagenlijst schriftelijk worden ingediend bij de wedstrijdlei-
der.  

 
6. Protesten op internationale wedstrijden dienen door de wedstrijdleider van die wed-

strijd te worden behandeld.  
 

7. Inzake het protest wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een termijn van ten 
hoogste 2 weken na ontvangst, uitspraak gedaan, na deze termijn wordt de klager in 
het gelijk gesteld.  

 

12.3 Arbitrage 

1. De uitspraak van het bestuur van de FSKB is bindend en niet voor beroep vatbaar.  
 

2. Wanneer bij een uitspraak titels en/of prijzen zijn betrokken, zijn gilde en schutters 
verplicht eventueel ten onrechte toegekende titels en/of prijzen aan de rechtheb-
bende over te dragen. 

 


