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1.  Algemene voorwaarden 
 

Artikel 1: 

De keurraad voor de gildebezittingen, het 

schoon inkomen, het dansen, het roffelen en 

het vendelen wordt door de Wet samengesteld 

op eigen initiatief of na voorstellen van de 

werkgroepen. 

De juryleden, die deel uitmaken van de 

keurraad, schrijven per discipline een 

algemene beoordeling en een individuele 

beoordeling per gilde, die aan de 

verantwoordelijke assistent-griffier dienen 

overgemaakt te worden. 

 

Artikel 2:  

Als coördinator van de keurraad fungeert de 

assistent-griffier (coördinatie - 

landjuweelcyclus) die echter niet deelneemt 

aan de beoordeling. 

 

Artikel 3:  

Deelnemers aan wedstrijden kunnen slechts 

optreden voor die gilde waarvan zij lid zijn, 

tenzij in geval van overmacht welke vooraf 

door de opperhoofdman/-vrouw en twee 

wethouders wordt beoordeeld.  

Bij niet naleving van dit artikel wordt de gilde 

voor wie zij aantreden voor die discipline 

gedeclasseerd. Een uitzondering wordt 

gemaakt voor de muzikanten en de 

wimpelvoerder te paard (standaardrijder). Een 

afwijking kan schriftelijk aangevraagd worden 

bij de Wet. 

 

Artikel 4:  

Op verzoek van de keurraad moeten de 

deelnemers aan wedstrijden hun 

identiteitskaart  voorleggen om het 

lidmaatschap te kunnen controleren. Bij gebrek 

hieraan worden zij niet tot de wedstrijd 

toegelaten. 

 

Artikel 5:  

De punten behaald op een schietspel of 

gildefeest of keur- en studiedag bepalen niet 

alleen de rangschikking voor deze feesten of 

wedstrijd, maar tellen mee om de winnaar van 

het landjuweel aan te duiden. Om het 

eindklassement van de landjuweelcyclus te 

bepalen worden de punten van alle laatste  

(maximaal 4) gildefeesten, schietspelen, keur- 

en studiedagen en het laatste landjuweel met 

de aanwezigheidspunten samengeteld. 

 

Artikel 6:  

Betwistingen over de toepassing van de 

reglementen en de niet voorziene gevallen 

worden door de Wet beslecht. 

 

Artikel 7:  

Aan alle wedstrijden, disciplines en 

vergaderingen en dergelijke zijn punten 

verbonden die meetellen om te bepalen welke 

gilde na 5 jaar het volgende landjuweel zal 

winnen. Deze punten zijn vervat in een bijlage 

bij deze reglementen. 

 

Artikel 8:  

Na elk landjuweel wordt nagegaan of de 

reglementen dienen aangepast te worden. De 

Raad van hoofdmannen/-vrouwen keurt deze 

wijzigingen goed. 

 

Artikel 9:  

Voorstellen tot wijziging gebeuren eventueel 

met toelichting in infovergaderingen voor de 

hoofdmannen/-vrouwen vóór de najaarszitting 

van het jaar waarin het landjuweel is 

gehouden. De goedkeuring gebeurt in deze 

najaarszitting. 

 

2.  Schieten op doelen 

2.1.  Algemeenheden 
Vooraf: schutter = gildebroeder, gildezuster of 

kandidaat-gildelid. 

 

Artikel 10:  

Het is de schutters verboden voor de wedstrijd 

proefschoten te doen. De normale proefschoten 

zijn voorzien in het schietreglement per wapen. 

 

Artikel 11:  

Een schutter die wegens dronkenschap of een 

andere reden gevaar betekent voor zichzelf of 

voor anderen mag niet tot het schieten worden 

toegelaten. Hij/zij kan ook tijdens de schieting 

uitgesloten worden. 

 

Artikel 12:  

Een gilde die voortijdig de wedstrijd staakt kan 

geen aanspraak maken op punten. 

 

Artikel 13:  

De rangschikking van de gilden wordt 

opgemaakt per wapen door optelling van de 

geschoten punten van de zes per gilde 
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opgestelde schutters. Bij gelijkheid der punten 

wordt de rangschikking verder opgemaakt 

volgens de som van het aantal geschoten rozen 

van de gilden met gelijke punten. Om de 

rangschikking sluitend te maken worden 

verdere bepalingen opgenomen in de regle-

menten per wapen. 

Elke gilde mag een bijkomende ploeg van 

maximaal zes schutters met compoundboog 

opstellen. 

Deze ploeg kan (nog) geen punten krijgen voor 

het schietingen tijdens het schietspel of 

gildefeest.  

Een ploeg kan bestaan uit jeugdschutters, 

kandidaat-gildebroeders of –zusters, en 

gildebroeders of gildezusters. De ingezette 

jeugdschutter moet op de 25 meter mee 

schieten als hij opgegeven is in de ploeg. Een 

jeugdschutter compound ,welke niet is 

opgegeven in ploegverband, mag op 25m, 18m 

of 12m ingeschreven worden. 

 

Artikel 14:  

Aan de schutter die het hoogst aantal rozen 

schiet, wordt per wapen een rozenprijs 

toegekend. De rozen geschoten tijdens de 

proefschoten worden niet meegeteld. Wanneer 

meerdere schutters er in slagen een zelfde 

aantal rozen te schieten voor de rozenprijs dan 

moeten de kampschoten uitsluitsel brengen wie 

de winnaar is.  

Aan de compoundschutter met het hoogste 

getal kan een aandenken gegeven worden 

onder de vorm van een diploma, medaille, … 

dit net als de compoundschutter met de meeste 

inner-ten’s. 

 

Artikel 15:  

De punten tellende voor het landjuweel tijdens 

de Landjuwelen en gildefeesten en schietspe-

len worden toegekend per wapen volgens de 

tabel in bijlage. 

 

Artikel 16:  

De schutter die de rozenprijs wint, verwerft 

voor zijn/haar gilde extra punten voor het 

landjuweel en ontvangt van de HGK een 

tinnen schotel als aandenken. Het aantal 

punten staat in de tabel in bijlage. 

 

Artikel 17:  

De winnende gilde van de schieting ontvangt 

van de HGK voor het landjuweel, een 

gildefeest of schietspel een tinnen schotel. 

 

Artikel 18:  

Wanneer een schieting om reden van slecht 

weer geen doorgang kan vinden, zal door de 

Wet in samenspraak met de inrichtende gilde 

een nieuwe datum en plaats afgesproken 

worden.  

 

Artikel 19:  

De leiding en het toezicht op de 

schietwedstrijden berusten in handen van de 

opperkoningen die bijgestaan worden door de 

opperdekens en de eventuele keizer van de 

HGK van het betrokken wapen. Bij iemands 

afwezigheid kan men een andere persoon 

aanduiden. 

In samenspraak met de inrichtende gilde zullen 

de opperkoningen advies uitbrengen bij opstel-

ling van de doelen van hun wapen, daartoe zal 

de inrichtende gilde minstens twee maanden 

voor de schieting een plan met opstelling van 

de schietstanden opmaken.  

 

Artikel 20:  

Betwistingen over het schieten worden 

voorgelegd  aan de opperkoning van het 

wapen. Deze zullen hierover beraadslagen met 

de koningen van het wapen. Bij onenigheid zal 

de meerderheid van stemmen beslissing 

brengen. Tegen een genomen beslissing is 

geen beroep meer mogelijk. 

 

Artikel 21:  

Iedere gilde die aan een landjuweel, gildefeest 

of schietspel deelneemt, mag voor de schieting 

maximaal zes schutters van zijn gilde 

opstellen. Zij moeten ingeschreven zijn in het 

ledenregister van de HGK.  Een invaller mag 

slechts aantreden om bij aanvang van de 

wedstrijd een afwezige of verhinderde 

effectieve schutter te vervangen. 

 

Artikel 22:  

Wanneer een gilde aantreedt met een 

onvolledig zestal worden de punten volgens de 

behaalde plaats toegekend. 

 

Artikel 23:  

Daar het schieten een gildemanifestatie is 

moeten de schutters verplicht de gildekledij 

dragen tijdens hun aanwezigheid. Indien deze 

hinderlijk is voor het schieten kan men hiervan 

afwijken na samenspraak met al de 

deelnemende gilden van het wapen.   

Elke opperkoning beslist voor de deelnemers 

van het eigen wapen over de kledij die mag 
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worden afgelegd bij de schietingen.  

Tijdens het schieten mogen de schutters hun 

kiel en zakdoek afleggen. Een sobere, 

eenvoudige en eenvormige kledij per gilde is 

gewenst en reclame, die niets met de gilde te 

maken heeft, moet vermeden worden. De 

vrouwelijke schutters mogen eenvoudige, niet 

storende, aangepaste kledij dragen. 

 

Artikel 24:  

Er dient door iedereen vrijstaand geschoten te 

worden en de schutter mag niet gehinderd wor-

den. 

Aan de gehandicapte schutters worden 

volgende faciliteiten toegestaan: 

-  bovenste ledematen: gebruik van een 

steunstuk dat rust op het lichaam ter 

vervanging van het ontbrekende 

lichaamsdeel 

-  onderste ledematen: het schieten vanuit een 

rolstoel is toegestaan. De armen mogen 

echter niet op de rolstoel steunen. 

 

Artikel 25:  

Het schietspel zal voor alle wapens, met 

uitzondering van de Sint-Jansboog, op 

hetzelfde tijdstip aanvangen (normaal 14.00 

uur). Het toezicht hierop berust bij de 

opperkoning, de opperdeken of de keizer van 

het wapen. De aanvangende schutters moeten 

minstens een half uur voor de aanvang van de 

wedstrijd aanwezig zijn. 

 
Artikel 26: 

De organisatie kan niet verantwoordelijk 

gesteld worden voor verloren of stuk geschoten 

pijlen. 

 

2.2.  Voetboog   
 

Artikel 27:  

Iedere schutter mag zijn/haar persoonlijk 

wapen of dat van derden gebruiken. De 

voetboog mag uitgerust zijn met een gewoon 

regelbaar vizier dat verticaal en horizontaal 

instelbaar is. Een bel of waterpas is toegelaten. 

 

Artikel 28:  

Het schieten gebeurt over een afstand van min. 

70 en max. 75 m., binnen deze grenzen bepaalt 

iedere schutter zelf zijn/haar afstand. 

Er wordt geschoten op een ringblazoen. De 

roos is wit en heeft een doormeter van 15 cm. 

Ze telt voor 6 punten. De volgende ringen 

worden geplaatst op 7,5 cm en tellen vanaf de 

roos uit voor 5, 4, 3, 2 en 1 punt. Het 

middelpunt van de roos wordt op 1 m hoogte 

geplaatst. 

 

Artikel 29:  

De rangorde van de schieting gebeurt bij 

loting. 

Elke schutter heeft recht op vier niet verplichte 

proefschoten en zes tellende schoten. Een 

schutter die geen gebruik maakt van al 

zijn/haar toegestane proefschoten zal hiervan 

zijn/haar opperkoning, of plaatsvervanger 

vooraf verwittigen dat hij/zij zijn/haar 

wedstrijd begint. 

Een begonnen doorgang dient te worden 

uitgeschoten behoudens bij vastgesteld en 

controleerbaar defect of regen. 

 

Artikel 30:  

Wanneer zich een breuk aan boog of pijl 

voordoet, beslissen de aanwezige koningen van 

de voetbooggilden over de gegrondheid. Bij 

gelijkheid van stemmen is de stem van de 

opperkoning, of bij afwezigheid, deze van de 

opperdeken doorslaggevend. 

 

Artikel 31:  

Bij erkend defect aan boog of pijl mag de 

schutter na herstel met eigen materiaal of met 

dat van derden aan de schieting terug 

deelnemen en heeft hij/zij recht op 2 

proefschoten. 

 

Artikel 32:  

Bij het toevallig afgaan van een schot wordt 

het volgende voorzien: 

-  als het wapen geschouderd is, telt het als 

geldig schot als de pijl meer dan de helft 

van het traject heeft afgelegd; zo niet mag 

het schot hernomen worden.  

-  bij niet geschouderd wapen wordt het schot 

niet als geldig schot aanzien en mag het 

schot hernomen worden. 

 

Artikel 33:  

Voor een pijl die op de scheiding van 2 ringen 

zit wordt het hoogste getal gegeven. Wanneer 

de afbakeningslijn door de pijl gebroken is, 

wordt het hoogste getal toegekend. 

 

Artikel 34:  

De door de opperkoning aangeduide 

verantwoordelijke pijlentrekker is gehouden de 

punten kenbaar te maken vooraleer hij/zij de 
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pijl uit het blazoen trekt. Het behoort aan hem 

de beslissing te nemen aangaande het door de 

pijl getroffen getal. Klachten over betwistbare 

schoten worden onmiddellijk ter kennis 

gebracht aan de opperkoning of diens 

plaatsvervanger  opperdeken van het wapen. 

 

Artikel 35:  

Het noteren van de punten gebeurt door de 

opperkoning of zijn/haar afgevaardigde.  

Wanneer de punten van de zes schutters van 

iedere gilde gekend zijn worden de punten 

samengeteld. 

 

Artikel 36:  

Bij gelijkheid van punten wordt de 

rangschikking opgemaakt door optelling van 

de rozen die de zes schutters van die gilde 

hebben geschoten.  Daarna wordt gebeurlijk 

rekening gehouden met de punten van het 

afschot van de zes schutters samen. 

 

Artikel 37:  

De schutter met het hoogst aantal rozen wint 

de rozenprijs. Bij gelijkheid van rozen wint 

diegene die het hoogst aantal punten heeft 

geschoten. Bij gelijkheid van getal telt de 

laatste roos, de voorlaatste roos, enz. 

 

2.3.  Sint-Jansboog 
 
Artikel 38:  

Elke schutter mag met zijn/haar persoonlijk 

wapen of dat van derden schieten. Er mag geen 

gebruik worden gemaakt van enig hulpstuk. 

Het vizier en de steek mogen geen glas of 

kruisdraad bevatten. De waterpas is toegelaten. 

Verder worden de bepalingen van de 

reglementen van het Verbond van St.-

Jorisgilden V.Z.W. gevolgd. 

 

Artikel 39:  

De doelen worden geplaatst op een afstand van 

61 m van de schietlijn en deze mogen hoog-

stens 5% achterover hellen. 

Er wordt geschoten op een ringblazoen. De 

roos heeft een dofzwarte kleur en een 

doormeter van 10 cm en telt voor 6 punten. De 

volgende ringen worden geplaatst op 5 cm 

afstand en tellen vanaf de roos voor de getallen 

5, 4, 3, 2 en 1 punt. De roos moet opgesteld 

worden op 1 m hoogte. De ring van de roos en 

de vijf punten moeten voorzien worden van 

een dunne metaaldraad. 

 

Artikel 40:  

Er wordt geschoten op twee doelen van elkaar 

gescheiden door een tussenruimte van twee 

meter. Tussen de banen moeten panelen 

worden geplaatst om te voorkomen dat er op 

een verkeerd doel wordt geschoten. 

 
Artikel 41:  

Elke schutter heeft recht op vier proefschoten 

en zes tellende schoten. Er mag slechts 

geschoten worden als het groen licht brandt. 

Een schot dat buiten de toegestane tijd van 2,5 

minuten afgeschoten wordt, wordt als een 

buitenschot aangezien, ongeacht het resultaat. 

 

Artikel 42:  

Alle bepalingen en afspraken in verband met 

de schietingen en zestallen met de Sint-

Jansboog zijn voorzien in de reglementen van 

het Verbond van St.-Jorisgilden en dienen door 

de gilden te worden toegepast. 

 

Artikel 43:  

Een begonnen doorgang moet uitgeschoten 

worden behoudens bij vastgesteld en 

controleerbaar defect aan boog of pijl of bij 

regen. 

 

Artikel 44:  

Voor een pijl die midden op de scheiding 

tussen twee ringen zit geldt het volgende: 

-  bij ringen met een draad is de draad 

beslissend. Is de draad stuk of op die wijze 

ingedrukt dat niet onmiddellijk kan worden 

nagegaan of de pijl binnen of buiten de 

draad zit, dan wordt in het voordeel van de 

schutter beslist. De pijl mag in dat geval 

niet worden getrokken alvorens te beslissen. 

-  bij ringen zonder draad geldt het voordeel 

van de schutter wanneer de scheidingslijn 

volledig doorbroken is. 

 

Artikel 45:  

Iedere afgeschoten pijl geldt als een geldig 

schot mits hij de helft van de afstand (61 m) 

heeft afgelegd. Wanneer een pijl uit het 

blazoen valt heeft de schutter recht op een 

nieuw schot. 

Een pijl die op het doel van de naastliggende 

gang terechtkomt heeft geen telling en wordt 

aangezien als buitenschot, ook bij een 

kampschot. 
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Artikel 46:  

Bij vastgesteld defect aan boog of pijl mag de 

schutter na herstel of met een wapen van een 

derde zijn/haar doorgang verder zetten en heeft 

recht op vier proefschoten. 

 

Artikel 47:  

De door de opperkoning aangeduide 

verantwoordelijke is gehouden de punten die 

door de pijl worden getroffen aan te wijzen 

alvorens de pijl te trekken. 

Iedere gilde zorgt om beurt voor de controle bij 

het aanwijzen en trekken van de pijlen, bij de 

doelen in de volgorde van de loting. Het 

behoort bij deze verantwoordelijke te beslissen 

over het door de pijl getroffen getal. Klachten 

over betwistbare schoten dienen onmiddellijk 

ingediend bij de opperkoning of diens 

plaatsvervangende opperdeken van de Sint-

Jansboog, of keizer van de HGK. 

 

Artikel 48:  

Bij het opmaken van de totaaluitslag gelden 

voor de Sint-Jansboog volgende bepalingen. 

De punten van de zes schutters per gilde 

worden samengeteld. Bij gelijke eindstand 

wordt achtereenvolgens rekening gehouden 

met: het aantal geschoten rozen, 5, 4, 3, 2, 1 

per zestal. Is deze uitslag nog gelijk dan telt de 

som van de afschoten van de zes schutters van 

die gilden. De rangschikking en de 

totaaluitslag wordt doorgegeven aan het 

secretariaat van de inrichtende gilde. 

 

Artikel 49:  

De rozenprijs komt toe aan de schutter met de 

meeste rozen in de zes tellende schoten. Bij 

gelijk aantal rozen telt het kampschot. Een 

kampschot wordt geschoten op een 

afzonderlijk blazoen en is slechts 1 schot. Bij 

een gelijke afstand, vanuit het middelpunt 

gemeten, blijft de eerst kampende schutter de 

winnaar. 

 

Artikel 50:  

Alle betwistingen die niet door dit 

schietreglement worden voorzien zullen 

behandeld worden volgens de reglementen van 

het Verbond van Sint-Jorisgilden. 

 

2.4.  Kleine Kruisboog  
 

Artikel 51:  

Een ploeg bestaat uit één zestal + één reserve 

schutter. Voor elke deelnemende gilde zal één 

doel voorzien worden, één reserve doel voor de 

reserveschutters en één reserve doel voor 

mogelijke mankementen aan boog of pijl. 

Iedere schutter mag met het persoonlijk wapen, 

of dat van derden schieten maar er mag geen 

gebruik gemaakt worden van gelijk welk 

hulpmiddel. Een diopter als vizier is 

toegelaten, een waterpas niet. 

 

Artikel 52:  

De doelen worden geplaatst op een afstand van 

20 m vanaf de schietlijn en op een hoogte 

tussen de 0,9 en 1 meter.  De blazoenen zijn 

deze die voorgeschreven zijn door de 

Kempische Bond van 20 meter-schutters. De 

roos is van matzwarte kleur. 

 

Artikel 53:  

Er wordt geschoten op doelen van elkaar 

gescheiden met een tussenruimte van 1 meter. 

De schutters worden naast elkaar opgesteld op 

de plaats door het lot vastgelegd. 

 

Artikel 54:  

De schutters van één lijn beginnen gelijk en er 

wordt ook gelijk afgeschoten.  Elke schutter 

heeft recht op vier proefschoten en daarna 

schiet hij/zij tien tellende pijlen. Alle schoten 

worden per schutter, om beurt, schot per schot 

afgeschoten.  In geval van een buitenschot 

wordt er geen nieuw schot toegestaan. 

 

Artikel 55:  

Bij defect aan boog of pijl: 

kan de betrokken schutter dit meedelen aan de 

opperkoning of opperdeken en volgende 

beslissing nemen: 

1) De betrokken schutter doet beroep op en 

schakelt de reserve schutter in, hij verlaat 

het schietplatform,  ofwel 

2) De betrokken schutter herstelt zijn boog, 

neemt een ander boog, herstelt zijn pijl of 

neemt een andere pijl. 

 Bij het beslissen van de boog of pijl te 

herstellen of het nemen van een andere 

boog of pijl kan later de reserveschutter niet 

meer worden in geroepen. 
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 De betrokken schutter moet tegen de 

volgende doorgang waar hij aan moet 

deelnemen klaar staan, hij krijgt 4 

proefschoten, deze kunnen verschoten 

worden op het extra reservedoel (doel 6) en 

dit gelijktijdig met de doorgangen van de 

andere 5 schutters. 

Artikel 56:  

Bij het schieten telt de punt van de pijl. Is de 

lijn door dan beslist men in het voordeel van 

de schutter. 

 

Artikel 57:  

De schoten worden aan de doelen uitgemaakt 

door de opperkoning bijgestaan door de 

koningen van de deelnemende gilden of de 

afgevaardigden hiervan. 

Het opschrijven van de reeksen gebeurt door 1 

schrijver per gilde. Zij schrijven elk aangeduid 

schot op en vergelijken deze op hun juistheid. 

 

Artikel 58:  

Wanneer de punten van de zes schutters van 

een gilde zijn gekend, worden deze punten 

samengeteld om de winnaar te bepalen.  Bij 

gelijke eindstand per ploeg tellen alle rozen 

van de afschoten van de schutters van elke 

ploeg. Bij gelijk aantal rozen telt het 

voorlaatste schot, enz. 

 

Artikel 59:  

Op zicht van de individuele schietbladen van 

elke schutter wordt er nagegaan wie het hoogst 

aantal rozen heeft geschoten op zijn 10 

tellende schoten. Deze schutter wint de 

rozenprijs. 

 

Artikel 60:  

Wanneer meerdere schutters een gelijk aantal 

rozen hebben geschoten, wordt er tussen deze 

schutters schot per schot gekampt tot er nog 

maar één schutter overblijft.  

Er wordt gekampt met rozen, niet met het 

hoogste getal, de schoten moeten rozen zijn 

anders wordt er verder gegaan naar een 

volgend schot. 

 

Artikel 61: 

Bij discussie is de opperkoning de eerste aan te 

spreken persoon. Bij diens afwezigheid is dit 

de opperdeken.   

In het geval er zich problemen voor doen of bij 

twijfel vraagt deze bijstand vanwege de 

koningen van de andere gilden (kleine 

kruisboog). Indien de koning van een gilde 

(kleine kruisboog) niet aanwezig is, is enkel de 

hoofdman van deze gilde (kleine kruisboog) 

plaatsvervangend. 

 

2.5.  Buks 
 

Artikel 62:  

Iedere schutter mag met zijn/haar persoonlijk 

wapen schieten, het moet een luchtbuks zijn 

van het type 4,5 mm met perslucht of veer.  Er 

wordt geen onderscheid gemaakt tussen 

plooibare buksen of buksen met vaste loop. 

Het is wel verboden om hulpmiddelen te 

gebruiken zoals optische middelen. Er mag 

geen gebruik gemaakt worden van een staande 

verrekijker. Eventueel mag de ver-

antwoordelijke van de gilde gebruik maken 

van een losse verrekijker om de schutter te 

informeren zonder daarbij de anderen te storen. 

De diopteropening mag naar eigen vrije keuze 

gebruikt worden. 

 

Artikel 63:  

Ieder schutter is vrij om onder de gildekledij 

een kledij te dragen dat hij/zij zelf verkiest. 

 

Artikel 64:  

Elk schietspel geschiedt op doelen geplaatst op 

een afstand van de schietlijn van 18 m en bla-

zoenen tellende van 10 tot 5 punten waarvan 

de roos een diameter heeft van 30 mm. De 

doelen worden opgehangen op een hoogte van 

1,40 m tot het middelpunt van het blazoen. 

 

Artikel 65:  

Het aantal doelen met een maximum van acht 

wordt op ieder schietspel door de opperkoning 

bepaald. De tussenruimte tussen de doelen is 

op 1,5 m bepaald. Een steunbalk aan de 

schietlijn moet voorzien zijn. 

 

Artikel 66:  

De rangorde voor het gebruik van de doelen 

wordt bij lottrekking bepaald. Het schieten 

gebeurt in volgorde van aantreden. 

 

Artikel 67:  

Iedere schutter mag per schot maximaal 

tweemaal aanleggen. Tussen de eerste en de 

tweede aanleg mag de schutter de schietlijn 

niet verlaten. 
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Artikel 68:  

Elke schutter schiet vier reeksen van zes 

kogels op een verschillend doel. Voor iedere 

reeks heeft hij/zij recht op 1 proefschot. 

 

Artikel 69:  

Elke gilde overhandigt de opperkoning een 

ingevuld schietblad met de vermelding van de 

opgestelde schutter en per schutter vier 

genummerde blazoenen. De opperkoning 

vermeldt op de keerzijde van de blazoenen de 

naam van de gilde, het nummer van het doel 

waarop het blazoen moet worden aangebracht 

en het volgnummer van de schutter op het 

inschrijvingsblad. 

 

Artikel 70:  

De proefschoten worden op een afzonderlijk 

blazoen geschoten. 

Bij een buitenschot wordt 1 extra kogel 

toegestaan per beurt van 6 kogels. 

 

Artikel71:  

Nadat een schutter zijn/haar zes tellende kogels 

op een blazoen heeft geschoten worden de 

punten en de rozen op zijn/haar schietblad 

vermeld en samengeteld. 

Voor de randgevallen wordt gebruik gemaakt 

van een speciaal toestel kaliber 4,50 mm en 

een vergrootglas met licht. 

 

Artikel 72:  

Voor de tweede, derde en vierde reeks gebeurt 

het schieten en opschrijven van de punten en 

rozen op dezelfde wijze als in de eerste beurt 

in voorgaand artikel. 

 

Artikel 73:  

De beschoten blazoenen moeten van het doel 

rechtstreeks aan de opperkoning worden over-

handigd. 

Geen enkel blazoen mag uit de schietstand 

worden verwijderd voor de punten en de rozen 

door de opperkoning op het schietblad van elke 

gilde is opgetekend. De geschoten punten van 

een schutter die hieraan in gebreke is gebleven, 

worden niet gevalideerd. 

 

Artikel 74:  

Nadat een schutter zijn/haar 24 tellende kogels 

heeft afgevuurd, wordt een totaal gemaakt van 

zijn/haar punten en rozen. 

 

Artikel 75:  

Wanneer de punten van de zes schutters van 

een gilde bekend zijn, worden deze 

samengeteld. Indien twee of meerdere gilden 

een gelijk aantal punten hebben behaald dan 

worden de rozen van de zes schutters 

samengeteld en aan de hand van het hoogst 

aantal punten en rozen een onderscheid 

gemaakt. 

Indien er geen afscheiding is bekomen, wordt 

dit bereikt door de resultaten van de eerste 

beurt, daarna de tweede, derde en vierde beurt 

het hoogst aantal punten en rozen te nemen. 

 

Artikel 76:  

Door nazicht van de individuele schietbladen 

vergewist de opperkoning zich ervan welke 

schutter de meeste rozen geschoten heeft voor 

de toekenning van de rozenprijs. 

Bij gelijkheid van twee of meerdere schutters, 

wordt een kampschot gehouden op een nieuw 

blazoen. Wie het dichtst bij het middelpunt 

schiet, is dan de winnaar van de rozenprijs. 

 

2.6.  De recurveboog  
 

Artikel 77:  

De stabilisatoren van de recurveboog mogen 

niet als geleiding dienen voor de pees, slechts 

de bogen raken en geen hinderpaal vormen 

voor de schutters die zich langs beide kanten 

aan de schietlijn bevinden. De vizieren mogen 

slechts 1 mikpunt zonder glas hebben, 

bijkomende mikpunten op boog of pijl worden 

niet toegelaten. Iedere pijl moet de naam van 

de schutter voluit vermelden. 

 

Artikel 78:  

Elk schietspel met de recurveboog heeft plaats 

over een afstand vanaf de schietlijn van 25 m 

en er worden 30 pijlen geschoten in twee 

reeksen van elk 15 pijlen, dit op een nationaal 

ringblazoen met de becijfering van 1 tot 10 

punten. 

Vooraf worden 2 proefpijlen geschoten. De 

tweede reeks wordt voorafgegaan door slechts 

1 proefpijl. 

 

Artikel 79:  

Op het schietterrein wordt de schietlijn op een 

zichtbare wijze aangebracht en is het 

middelpunt van elk doel aangeduid met het 

volgnummer van het overeenstemmende doel. 
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Artikel 80:  

Op een afstand van 5 m achter deze schietlijn 

wordt een tweede lijn aangebracht, de zoge-

naamde booglijn.  Achter deze lijn mogen 

alleen de bogen geplaatst worden. 

 

Artikel 81:  

Achter de booglijn wordt op een afstand van 5 

m een derde zichtbare lijn aangebracht. Achter 

die lijn wachten schutters hun schietbeurt af. 

 

Artikel 82:  

Tussen de schiet - en booglijn mogen alleen 

schutters die aan hun schietbeurt zijn zich 

ophouden. Nadat zij hun pijl op het doel 

hebben geplaatst moeten zij zich onmiddellijk 

achter de wachtlijn begeven. 

 

Artikel 83:  

De doelen moeten van links naar rechts 

dezelfde nummering dragen als aan de 

schietlijn. De doelen moeten van roos tot roos 

min. 1,5 m (liefst 2m) afstand van elkaar 

verwijderd zijn. 

Het middelpunt van de roos moet op een 

hoogte van 1,3 m geplaatst zijn. 

 

Artikel 84:  

De zes schutters van elke gilde schieten op 

hetzelfde doel. 

 

Artikel 85:  

Behoudens gevallen van overmacht mogen, bij 

laattijdige aankomst, de reeds geschoten 

beurten niet meer worden ingehaald. 

Het dubbel schieten is niet toegestaan. 

 

Artikel 86:  

Bij breuk aan de boog moet de schutter dit 

door de opperkoning/opperdeken laten 

vaststellen. In dit geval krijgt de schutter 2 

proefschoten en mag hij/zij de niet geschoten 

beurten inhalen. 

Bij breuk van de pees moet de schutter dit aan 

de opperkoning/opperdeken bewijzen. In dat 

geval krijgt hij/zij 1 proefschot en mag hij/zij 

de niet geschoten beurten inhalen. Een breuk 

aan de pijl geeft geen recht op een extra 

proefschot. Een breuk aan de loper geeft recht 

op één proefpijl. 

 

Artikel 87:  

Wanneer een pijl op een verkeerd doel wordt 

geschoten, wordt deze pijl als buitenschot 

aangerekend. 

Artikel 88:  

Wanneer een pijl de boog verlaat zonder dat hij 

het doel bereikt, mag het schot worden 

overgedaan op voorwaarde dat de schutter, van 

achter de schietlijn, de pijl met behulp van de 

boog terug achter de schietlijn kan brengen. 

 

Artikel 89:  

De schutter mag slechts één maal afspannen; 

bij de tweede aanleg moet geschoten worden. 

 

Artikel 90:  

Een pijl welke in de schacht van een andere 

pijl geschoten wordt, krijgt de punten van die 

pijl waarin hij steekt. 

 

Artikel 91:  

De pijlen die naast het doel geschoten worden, 

mogen niet hernomen worden en tellen als 

buitenschot. 

 

Artikel 92:  

Voor elke deelnemende gilde worden twee 

schietbladen in verschillende kleur opgemaakt 

waarop de namen van de schutters in dezelfde 

volgorde zijn vermeld. Het ene schietblad is 

voor het secretariaat en wordt ingevuld voor: 

- De onpare doelen (1-3-5-…) door een 

schutter van het pare doel rechts van hem. 

- De pare doelen (2-4-6-…) door een schutter 

van het onpare doel links van hem. 

Het andere schietblad is bestemd voor de gilde 

opgesteld op het doel. Het wordt ingevuld door 

een schutter van het doel zelf. 

 

Artikel 93:  

Het opschrijven van de punten per schutter 

geschiedt horizontaal. Per reeks van drie pijlen 

wordt een totaal gemaakt in kolom 4. In kolom 

5 wordt telkens het totaal van kolom 4 bij het 

vorige getal opgeteld zodat bij het beëindigen 

van de wedstrijd het algemeen totaal per 

schutter is gekend. Tijdens het schieten 

controleren de twee schrijvers of hun totalen 

overeenstemmen. 

 

Artikel 94:  

Er mag geen pijl worden getrokken voordat de 

twee schrijvers hun werk hebben gedaan. Voor 

de rozen wordt de naam op de pijl speciaal 

gecontroleerd. De voordeelregel wordt 

toegepast doch de pijl moet de (doorgetrokken) 

lijn WERKELIJK raken. Niet de inslag maar, 

de schacht van de pijl telt. Bij twijfel moet de 

opperkoning een oordeel vellen. 
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Artikel 95:  

Elke schietronde wordt door de 

opperkoning/opperdeken aangekondigd door 

een fluitsignaal. De punten van de pijlen 

geschoten voor het fluitsignaal worden de 

schutters niet aangerekend en is een verloren 

schot. 

 

Artikel 96:  

Het einde van elke schietronde wordt door de 

opperkoning/opperdeken door een fluitsignaal 

gegeven. Na dit signaal is het geen schutter 

nog geoorloofd een schot te lossen. De te laat 

geschoten pijlen worden niet gevalideerd. 

De schutter die zijn/haar beurt door breuk van 

pijl of boog niet heeft gehad, steekt 

onmiddellijk na het fluitsignaal de boog in de 

hoogte en verwittigt de 

opperkoning/opperdeken. Deze noteert de 

naam van de schutter en het nummer van het 

doel. 

Na de eerste reeks of na het beëindigen van de 

wedstrijd worden deze beurten ingehaald. 

 

Artikel 97:  

Bij het einde van het schietspel worden de 

punten, rozen en afschot van de zes schutters 

op een afzonderlijk blad vermeld en 

samengeteld. Op de schietbladen wordt voor 

elke schutter het totaal van de door hem 

behaalde rozen vermeld in het daartoe 

voorbehouden vak. 

 

Artikel 98:  

De opperkoning van de 

recurveboog/compoundboog haalt de 

schietbladen op en vergewist er zich van welke 

schutter de meeste rozen heeft geschoten. 

Wanneer twee of meerdere schutters het meest 

aantal rozen hebben behaald dan nodigt hij/zij 

deze schutters uit om een kampschot te doen. 

Er wordt geschoten op een voor ieder schutter 

vreemd en afzonderlijk doel en zonder 

proefschot. Wie het dichtst bij het middelpunt 

schiet is dan de winnaar van de rozenprijs. 

 

Artikel 99:  

Op zicht van de schietbladen wordt de 

rangschikking van de gilden opgemaakt. Met 

het eventuele kampblazoen wordt de winnaar 

van de rozenprijs aangeduid. 

 

2.7 Katrolboog of compoundboog 
 
Vooraf 

Met het toelaten van compoundschutters op het 

schietspel en het gildefeest, wordt getracht om 

meer schutters te betrekken bij het 

gildegebeuren. De opstartfase begint in 2016 

en wordt telkens elk jaar geëvalueerd. Deze 

evaluatie zal gebeuren telkens na het schietspel 

en het gildefeest.  

De betrachting is om tegen het volgende 

landjuweel (2020) de compoundschutters een 

volwaardige plaats te geven binnen het 

gildegebeuren. 

 

Artikel 100: 

De compoundboog bestaat uit een middenstuk,  

een paar werparmen en een katrolsysteem. Dit 

systeem kan bestaan uit meerdere wielen, 

excentrieken (cams) of een combinatie hiervan. 

Het middenstuk kan van het gebruikelijke type 

met een venster zijn of het type waarbij men 

door het venster schiet.  

De compoundboog wordt gespannen met 

behulp van kabels en een koord (pees) ; het 

gebruik van een kabelgeleider is hiervoor 

toegelaten. Het piekgewicht van de boog mag 

nooit meer dan 60 lbs (Libra Pound = 

0,45359237 kilogram).  

 

Artikel 101:  

De koord mag bestaan uit een willekeurig 

aantal draden van één of meerdere kleuren 

en uit een materiaal naar keuze. Hierop 

mogen volgende zaken aangebracht worden 

: 

-  een centrale wikkeling (serving) om 

het plaatsen van de trekvingers of de release 

te  vergemakkelijken; 

-   een nockpunt voor een adequate 

bevestiging van de pijl op de koord. Dit 

mag gemaakt zijn uit  een 

bijkomende wikkeling of metalen 

nockringetjes; 

 -  een neus- of mondindicatie. In de praktijk 

is dit veelal een plastic ringetje (kisser). 

 Verder zijn hulpmiddelen toegestaan 

zoals een peep-hole (klein plastic gaatje, 

waardoor je  “door” de pees kunt kijken) en 

een darmpje of touwtje om dit apparaat op 

de correcte plaats te  houden. 
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Artikel 102: 

De pijlsteun mag verstelbaar zijn en voorzien 

zijn van een regelbaar drukpunt of steunplaatje 

zolang geen van deze apparaten elektrisch of 

elektronisch is. Het drukpunt van de pijl mag 

maximum zes (06) cm achter het drukpunt van 

het middenstuk staan. 

 

Artikel 103: 

Treklengte indicator: elk auditief en/of visueel 

hulpmiddel mag hiervoor gebruikt worden 

zolang het niet elektrisch of elektronisch is. 

Een veel gebruikt voorbeeld hiervan is de 

clicker. 

 

Artikel 104:  

Het vizier: dit apparaat is zowel horizontaal als 

verticaal regelbaar om bijvoorbeeld invloeden 

van weersomstandigheden te neutraliseren en 

verschillende schietafstanden correct te 

overbruggen. Het mag ook voorzien zijn van 

pasapparatuur zoals een waterpas en/of 

vergrotende lenzen en/of prisma’s. Elektrische 

of elektronische hulpmiddelen zijn wel 

verboden. 

 

Artikel 105:  

Stabilisatoren mogen in combinatie met TFC’s 

(Torque Flight Compensators), gebruikt 

worden op voorwaarde dat ze niet dienen voor 

: 

- het uitlijnen van de pees;  

- niets anders dan de boog raken. 

Zij mogen ook geen obstakel vormen voor 

andere schutters qua plaats aan de schietlijn. 

 

Artikel 106: 

Het gebruik van een automatische losser 

(release) is toegestaan. 

 

Artikel 107:  

Elk schietspel met de compoundboog heeft 

plaats over een afstand vanaf de schietlijn van 

25 m en er worden 30 pijlen geschoten in twee 

reeksen van elk 15 pijlen, dit op een nationaal 

ringblazoen met de becijfering van 1 tot 10 

punten. Het blazoen is voorzien van een ‘inner-

ten’. 

Vooraf worden 2 proefpijlen geschoten. De 

tweede reeks wordt voorafgegaan door slechts 

1 proefpijl. 

 

Artikel 108:  

Op het schietterrein wordt de schietlijn op een 

zichtbare wijze aangebracht en is het 

middelpunt van elk doel aangeduid met het 

volgnummer van het overeenstemmende doel. 

 

Artikel 109:  

Op een afstand van 5 m achter deze schietlijn 

wordt een tweede lijn aangebracht, de zoge-

naamde booglijn.  Achter deze lijn mogen 

alleen de bogen geplaatst worden. 

 

Artikel 110:  

Achter de booglijn wordt op een afstand van 5 

m een derde zichtbare lijn aangebracht. Achter 

die lijn wachten schutters hun schietbeurt af. 

 

Artikel 111:  

Tussen de schiet - en booglijn mogen alleen 

schutters die aan hun schietbeurt zijn, zich 

ophouden. Nadat zij hun pijl op het doel 

hebben geplaatst moeten zij zich onmiddellijk 

achter de wachtlijn begeven. 

 

Artikel 112:  

De doelen moeten van links naar rechts 

dezelfde nummering dragen als aan de 

schietlijn. De doelen moeten van roos tot roos 

minimaal 1,5 m (liefst 2 m) afstand van elkaar 

verwijderd zijn. Het middelpunt van de roos 

moet op een hoogte van 1,3 m geplaatst zijn. 

 

Artikel 113:  

De zes schutters van elke gilde schieten op 

hetzelfde doel. 

 

Artikel 114:  

Behoudens gevallen van overmacht mogen, bij 

laattijdige aankomst, de reeds geschoten 

beurten niet meer worden ingehaald. Het 

dubbel schieten is niet toegestaan. 

 

Artikel 115:  

Bij breuk aan de boog moet de schutter dit 

door de opperkoning/opperdeken laten 

vaststellen. In dit geval krijgt de schutter 2 

proefschoten en mag hij/zij de niet geschoten 

beurten inhalen. 

Bij breuk van de pees moet de schutter dit aan 

de opperkoning/opperdeken bewijzen. In dat 

geval krijgt hij/zij 1 proefschot en mag hij/zij 

de niet geschoten beurten inhalen. Een breuk 

aan de pijl geeft geen recht op een extra 

proefschot. Een breuk aan de loper geeft recht 

op één proefpijl. 
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Artikel 116:  

Wanneer een pijl op een verkeerd doel wordt 

geschoten, wordt deze pijl als buitenschot 

aangerekend. 

 

Artikel 117:  

Wanneer een pijl de boog verlaat zonder dat hij 

het doel bereikt, mag het schot worden 

overgedaan op voorwaarde dat de schutter, van 

achter de schietlijn, de pijl met behulp van de 

boog terug achter de schietlijn kan brengen. 

 

Artikel 118:  

De schutter mag slechts één maal afspannen; 

bij de tweede aanleg moet geschoten worden. 

 

Artikel 119:  

Een pijl welke in de schacht van een andere 

pijl geschoten wordt, krijgt de punten van die 

pijl waarin hij steekt. 

 

Artikel 120:  

De pijlen die naast het doel geschoten worden, 

mogen niet hernomen worden en tellen als 

buitenschot. 

 

Artikel 121:  

Voor elke deelnemende gilde worden twee 

schietbladen in verschillende kleur opgemaakt 

waarop de namen van de schutters in dezelfde 

volgorde zijn vermeld. Het ene schietblad is 

voor het secretariaat en wordt ingevuld voor: 

- De onpare doelen (1-3-5-…) door een 

schutter van het pare doel rechts van hem. 

- De pare doelen (2-4-6-…) door een schutter 

van het onpare doel links van hem. 

Het andere schietblad is bestemd voor de gilde 

opgesteld op het doel. Het wordt ingevuld door 

een schutter van het doel zelf. 

 

Artikel 122: 

Bij het noteren van de punten wordt de ‘inner-

ten’ genoteerd als een Romeinse 10, dus als 

een X. 

Een misser wordt aangeduid met M (M van 

Misser).  De gewone 10 wordt genoteerd als 

een negen (9). 

 

Artikel 123:  

Het opschrijven van de punten per schutter 

geschiedt horizontaal. Per reeks van drie pijlen 

wordt een totaal gemaakt in kolom 4. In kolom 

5 wordt telkens het totaal van kolom 4 bij het 

vorige getal opgeteld zodat bij het beëindigen 

van de wedstrijd het algemeen totaal per 

schutter is gekend. Tijdens het schieten 

controleren de twee schrijvers of hun totalen 

overeenstemmen. 

 

Artikel 124:  

Er mag geen pijl worden getrokken voordat de 

twee schrijvers hun werk hebben gedaan. Voor 

de rozen wordt de naam op de pijl speciaal 

gecontroleerd. De voordeelregel wordt 

toegepast doch de pijl moet de (doorgetrokken) 

lijn WERKELIJK raken. Niet de inslag maar, 

de schacht van de pijl telt. Bij twijfel moet de 

opperkoning een oordeel vellen. 

 

Artikel 125:  

Elke schietronde wordt door de 

opperkoning/opperdeken aangekondigd door 

een fluitsignaal. De punten van de pijlen 

geschoten voor het fluitsignaal worden de 

schutters niet aangerekend en is een verloren 

schot. 

 

Artikel 126:  

Het einde van elke schietronde wordt door de 

opperkoning/opperdeken door een fluitsignaal 

gegeven. Na dit signaal is het geen schutter 

nog geoorloofd een schot te lossen. De te laat 

geschoten pijlen worden niet gevalideerd. 

De schutter die zijn/haar beurt door breuk van 

pijl of boog niet heeft gehad, steekt 

onmiddellijk na het fluitsignaal de boog in de 

hoogte en verwittigt de 

opperkoning/opperdeken. Deze noteert de 

naam van de schutter en het nummer van het 

doel. 

Na de eerste reeks of na het beëindigen van de 

wedstrijd worden deze beurten ingehaald. 

 

Artikel 127:  

Bij het einde van het schietspel worden de 

punten, rozen en afschot en het aantal inner-

tens van de zes schutters op een afzonderlijk 

blad vermeld en samengeteld. Op de 

schietbladen wordt voor elke schutter het totaal 

van de door hem behaalde inner-tens vermeld 

in het daartoe voorbehouden vak. 

 

Artikel 128:  

De opperkoning van de 

recurveboog/compoundboog haalt de 

schietbladen op en vergewist er zich van welke 

schutter de meeste inner-tens heeft geschoten. 

Wanneer twee of meerdere schutters het meest 

aantal inner-tens hebben behaald dan nodigt 

hij/zij deze schutters uit om een kampschot te 
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doen. 

Er wordt geschoten op een voor ieder schutter 

vreemd en afzonderlijk doel en zonder 

proefschot. Wie het dichtst bij het middelpunt 

schiet is dan de winnaar van de rozenprijs. 

 

Artikel 129:  

Op zicht van de schietbladen wordt de 

rangschikking van de gilden opgemaakt. Met 

het eventuele kampblazoen wordt de winnaar 

van de rozenprijs aangeduid. 

 

3.  Schieten van de opperkoningen 

Artikel 130:  

Op een landjuweel worden vijf opperkoningen 

geschoten te weten één voor elk wapen: de 

voetboog, de Sint-Jansboog, de kleine 

kruisboog, de recurveboog/compoundboog en 

de buks. 

Om te mogen deelnemen aan de schieting moet 

de gilde van de betrokken koning deelnemen 

aan de schieting van het zestal en mee 

opstappen in de optocht van het schoon 

inkomen. 

Aan de schieting van het opperkoningschap 

mogen alleen de in functie zijnde koningen van 

de ingeschreven gilden en de in functie zijnde 

opperkoningen deelnemen. Iedere koning is 

verplicht deel te nemen; het 

deelnemingsformulier wordt door de gilde 

overgemaakt aan de opperdeken van haar 

wapen. De opperdekens zullen de kandidaten 

vergelijken met de koningen opgegeven op de 

jaarlijkse staat. Koningen geschoten na het 

indienen van de jaarlijkse staat en voor de 

datum van het landjuweel moeten onmiddellijk 

gemeld worden aan de hoofdgriffier van de 

HGK. 

 

Artikel 131:  

Alleen de koningen geschoten op de staande 

wip mogen deelnemen aan de schieting op 

voorwaarde dat zij bereid zijn de functie van 

opperkoning gedurende vijf jaar trouw te 

vervullen. De termijn van het koningschap is 

minstens drie jaar en maximum 6 jaar als de 

gildekaart deze termijn voorziet. De termijn 

mag dus niet minder zijn dan drie jaar en niet 

meer dan zes jaar. 

Het opperkoningschap kan niet geweigerd 

worden. 

 

Artikel 132:  

Wanneer in een gilde een gildelid voor de 

derde maal na elkaar koning schiet, en keizer 

wordt, zal hij/zij  zijn/haar derde termijn 

volledig uitdoen als koning voor de HGK. 

Binnen deze termijn van drie jaar is hij/zij 

alleen gerechtigd deel te nemen aan het 

opperkoning schieten. Wanneer na deze 

schieting onmiddellijk wordt overgegaan tot 

het schieten van een nieuwe koning kan deze 

laatste geen aanspraak maken op deelname aan 

het opperkoning schieten. 

 

Artikel 133:  

Bij het overlijden van de gildekoning tijdens 

zijn/haar ambtstermijn mag van deze regel 

(Artikel 132) worden afgeweken en neemt de 

nieuwe koning de plaats in van de overledene. 

 

Artikel 134:  

Wanneer de uittredende opperkoning nog 

titelvoerend koning van zijn/haar gilde is, mag 

niemand anders zijn/haar plaats als koning 

innemen. Is zijn/haar ambtstermijn als koning 

verstreken dan zal zijn/haar opvolger 

deelnemen als koning van zijn/haar gilde en de 

uittredende opperkoning neemt deel uit hoofde 

van zijn/haar functie, uitgezonderd de Keizer 

van de HGK. Een dubbele functie van 

opperkoning en gildekoning geeft ook geen 

recht op twee schietbeurten. 

 

Artikel 135:  

Bij inbreuk op de bepalingen vervat in Artikel 

131 en Artikel 134 verliest de betrokken gilde 

en de koning alle rechten en punten verbonden 

aan het opperkoningschap. 

 

Artikel 136:  

De deelnemende koningen moeten aantreden 

in volledige gildekledij. Alleen de 

koningsbreuk en de sluier mogen worden 

afgelegd. 

 

Artikel 137:  

Er worden minstens drie staande wippen 

opgesteld, te weten: 

Eén wip van 28 tot 30 meter hoog voor de 

voetboog en twee wippen van 20 meter voor de 

Sint-Jansboog, de kleine kruisboog, de  

recurveboog/compoundboog en de buks. Het 

terrein rond de wip is voldoende vrij zodat van 

alle plaatsen rond de wip kan geschoten 

worden. Het einde van de schieting moet 

vooraf afgesproken worden (tot maximaal 
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18:00 uur). 

 

Artikel 138:  

De vogel zal geplaatst zijn op een blok met 

afmetingen aangepast aan het wapen. De 

opperdeken van elk wapen zal de vogel op de 

wip plaatsen zonder dat deze komt vast te 

staan. Vastzetten mag niet zodat de kansen 

voor iedereen gelijk zijn. De uittredende 

opperkoningen zorgen voor de vogels (een 

reservevogel is aan te raden in geval van 

stukken). 

Artikel 139:  

De vogel afschieten wil zeggen: neerhalen. 

Alleen raken of zelfs een stuk afschieten is niet 

voldoende. Er mag niets meer van de vogel op 

de wip staan. 

 

Artikel 140:  

Iedere koning moet schieten met een wapen 

van zijn/haar discipline en voor zijn wapen 

waarvoor hij/zij is ingeschreven. 

 

Artikel 141:  

De bogen, kruisbogen of buksen mogen geen 

speciale wip, vizieren, stabilisatoren, 

waterpassen of andere hulpstukken dragen. 

Beweegbare delen aan kruisbogen zijn niet 

toegelaten. Vervormde kolven aan de 

karabijnen zijn niet toegelaten.  Mogelijke 

afwijkingen hier aan dit artikel kunnen 

getroffen worden door de meerderheid van 

hoofdmannen/-vrouwen van de gilden van het 

wapen waarop deze betrekking heeft.  

Artikel 142:  

Op de wip mag alleen geschoten worden met 

bouten en met karabijnkogels van max. 4.50 

mm. Voor de  recurveboog/compoundboog  is 

de trappenbot aan de pijlen niet toegelaten (dus 

egale bot). 

 

Artikel 143:  

Voor het schieten van de opperkoning wordt 

geen voorschot toegestaan. Iedere koning heeft 

recht op 1 schot per ronde. De aftredende 

opperkoning schiet als eerste bij iedere 

schietronde. De verdere volgorde wordt 

bepaald bij loting of in volgorde van 

lidmaatschap. 

 

Artikel 144:  

Indien een koning of opperkoning er in slaagt 

tijdens de beurten de vogel neer te halen kan 

hij/zij slechts aanspraak maken op deze titel als 

de begonnen ronde volledig beëindigd is en 

hij/zij alleen de vogel afschoot. 

 

Artikel 145:  

Hebben meer dan 1 koning de vogel 

afgeschoten tijdens dezelfde ronde moeten zij 

herkansen onder elkaar tot er 1 overblijft. 

Deze herkansing gebeurt volgens hetzelfde 

principe: gelijke kansen en gelijk aantal 

schoten. 

 

Artikel 146:  

De opperdeken van elk wapen heeft toezicht 

op het verloop van de schieting van 

opperkoning van zijn/haar wapen. Hij/zij ziet 

de kledij na, hun recht van deelname, de 

wapens en bouten en regelt de volgorde van 

het schieten. De opperdeken van de buks deelt 

de karabijnkogels uit. 

 

Artikel 147:  

Mogelijke betwistingen moeten aan de 

opperdeken van het wapen worden voorgelegd 

zodat hij/zij een regeling kan treffen. Tegen 

zijn/haar beslissing kan eventueel bezwaar 

worden gemaakt bij de opperhoofdman/-vrouw 

van de HGK. 

 

Artikel 148:  

Elke koning die het opperkoningschap 

verwerft, wint voor zijn/haar gilde honderd 

punten tellende voor het landjuweel. 

Artikel 149:  

De HGK voorziet een tinnen schotel voor de 

winnende opperkoning. 

 

Artikel 150:  

Onmiddellijk nadat de opperkoning is gekend, 

deelt de opperdeken aan de hoofdgriffier van 

de HGK de naam en voornaam, het volledige 

adres, telefoon, beroep en de naam van de 

gilde waartoe de schutter behoort, mee. 

 

4.  Andere Gildedisciplines 

4.1.  Het ‘Schoon Inkomen’ 

Artikel 151:  

Om in aanmerking te komen voor punten moet 

elke gilde met zoveel mogelijk leden 

aantreden. De jury zal bij de beoordeling 

rekening houden met het aantal actieve leden 
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opgegeven in de jaarlijkse staat. 

Gilden die in een zeer beperkte groep 

aantreden, mogen tezamen met een andere 

gilde in één groep opstappen. De totale groep 

wordt beoordeeld en beide groepen krijgen 

dezelfde punten. 

Artikel 152:  

Gildekledij moet historisch verantwoord zijn 

voor het gildewezen. Zij is verplicht en moet 

verzorgd zijn. De jury houdt hiermee rekening 

in haar beoordeling. 

Artikel 153:  

Daar gilden meestal ontstaan zijn uit 

gewapende milities dienen zoveel mogelijk 

gildeleden hun wapen mee te dragen in de 

optocht. 

Artikel 154:  

Alle gildebezittingen o.a. vaandel, vendel, 

standaard, blazoenen, patroonsbeelden, roffel- 

of muziekinstrument worden zoveel als 

mogelijk in de optocht meegedragen. Bij 

slechte weersomstandigheden kan hiervan 

worden afgeweken. 

Artikel 155:  

Bij de beoordeling van het geheel van een 

gilde zal rekening worden gehouden met de 

attractiviteit van de groep als geheel, de wijze 

waarop de groep zich toont als schuttersgilde 

en de eenvormigheid (kledij, gildebezit, 

wapens, …) van de leden afzonderlijk.  

Artikel 156:  

Gilden die voortijdig de optocht verlaten 

kunnen geen aanspraak maken op punten. De 

aanwezigheid van de gilden wordt vastgesteld 

bij het betreden van het terrein. 

Artikel 157:  

De volgorde in de optocht wordt bepaald door 

lottrekking tijdens de najaarsvergadering vol-

gend op het landjuweel. De volgorde is geldig 

voor 5 jaar en eindigt met het landjuweel. 

Tijdens de cyclus van vijf jaren zullen telkens 

de eerste vijftien gilden achteraan geplaatst 

worden en schuiven de volgende naar voor. De 

inrichtende gilde komt steeds als eerste. 

Een nieuw aangesloten of heropgerichte gilde 

wordt als laatste aan de lijst toegevoegd en 

schuift nadien mee door. Gilden die door 

verkeersmoeilijkheden of andere redenen te 

laat toekomen, mogen als laatste bij de optocht 

aansluiten. De jury dient hiervan verwittigd te 

worden door de verantwoordelijke van de 

inrichter of desnoods persoonlijk. 

Artikel 158:  

Bij de beoordeling van het ‘Schoon Inkomen’ 

wordt rekening gehouden met: 
- Attractiviteit van de groep  35 punten 

- Presentatie als schuttersgilde 35 punten 

- Eenvormigheid deelnemers  30 punten 

Totaal    100 punten 

 

De juryleden gebruiken hiervoor de 

formulieren die zich in de mappen bevinden 

welke zij van de inrichtende gilde tijdig 

ontvangen. Volgens de behaalde score (%) 

worden de punten bepaald voor het landjuweel. 

Artikel 159:  

Punten voor het landjuweel staan in de bijlage 

bij deze reglementen. 

 

4.2.  Het dansen   

Artikel 160:  

Als dansen mogen alleen deze worden 

uitgevoerd die vroeger werden beoefend in de 

Kempen alsmede deze die hun oorsprong 

vonden binnen de grenzen van het aloude 

Hertogdom Brabant waartoe de Kempen 

eertijds behoorde. Deze dansen zijn terug te 

vinden in de bundels van het Vlaams 

Dansarchief, beheerd door het IVV. Een 

opsomming van deze dansen met hun 

moeilijkheidsgraad vinden we in bijlage 

“Gildedansen”. De danslijst kan aangevuld 

worden na advies van de werkgroep Dansen. 

Artikel 161:  

De aantredende gilden dragen steeds de 

gildekledij (of verantwoorde kledij) bij het 

uitvoeren van de dansen.  

 

Artikel 162: 
De aantredende gilden laten alleen gildeleden 

van hun eigen gilde dansen. Afwijkingen 

hiervan zullen vooraf schriftelijk aangevraagd 

worden bij de Wet van de HGK die hierover 

zal beraadslagen en de betrokken gilden op de 

hoogte zal brengen van haar besluit.  Er 

worden geen dansen van gilden toegestaan 

buiten wedstrijd. 

Bij onvoorziene gevallen op de dag van het 

dansen, dient de vervanging gevraagd te 

worden aan de afgevaardigde van de Wet die 

in die groep de beslissing zal nemen en de 

betrokken gilde hiervan op de hoogte zal 
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brengen. De betrokken 

hoofdmannen/hoofdvrouwen worden op de 

hoogte gesteld van deze aanvraag tot 

vervanging. 

 

Artikel 163: 
De muzikanten mogen de normale gildekledij 

vervangen door een verantwoorde 

klederdracht, doch zij moet voor de ganse 

groep eenvormig zijn. 

 

Artikel 164: 
Twee of meer gilden mogen samen dansen als 

het aantal koppels per gilde niet meer bedraagt 

dan 3. De aanvraag moet voorgelegd worden 

aan de Wet, die in samenspraak met de 

Werkgroep Dansen de gegrondheid van de 

vorming van dergelijke dansgroep zal 

onderzoeken en beoordelen om de 

samenwerking eventueel te kunnen 

goedkeuren. 

Van het door de dansgroep behaald aantal 

punten wordt aan elke gilde afzonderlijk 50% 

toegekend, rekening houdend met het 

principieel minimum. 

Bij 4 koppels dient elke gilde zelfstandig aan te 

treden.  Bij het samen dansen worden de 

punten gereduceerd a rato van de deelnemers. 

Bij onvoorziene omstandigheden mogen 

dansers van een andere gilde bijgevraagd 

worden als de juiste uitvoering van de dans dit 

vereist.  Bij een dans voor een onbepaald 

aantal koppels is dit niet noodzakelijk.   

 

Artikel 165: 
Twee mensen van hetzelfde geslacht mogen 

samen dansen, maar dan wel in de eigen kledij 

(bijvoorbeeld niet een vrouw in mannenkledij).  

Artikel 166:  

De inrichtende gilde is verplicht een 

gemakkelijk te betreden en vastliggende 

dansvloer te voorzien. De ideale afmeting is 15 

x 15 meter. Trappen voor op- en aftreden 

moeten vermeden worden. Bij slecht weer 

dient een dansvloer voorzien te worden in de 

tent van min. 8 x 8 meter. De jury wordt bij 

voorkeur niet op een verhoog gezet, maar net 

voor het publiek. Voor de muzikanten wordt 

liefst een overdekte plaats voorzien, links van 

de jury gezien vanaf de dansvloer en zichtbaar 

voor de jury. 

Artikel 167:  

De muzikale begeleiding mag slechts passende 

instrumenten gebruiken, o.a. trekzak, viool, 

fluit, gildetrom, vlier, doedelzak en 

blaasinstrumenten, … De jury zal hierover een 

oordeel vellen. 

Dezelfde muzikanten mogen spelen voor 

meerdere gilden en worden telkens beoordeeld 

als lid van deze gilde.  

Artikel 168:  

Gilden moeten er de voorkeur aan geven om 

niet in herhaling te vallen en éénzelfde dans op 

meerdere feesten na elkaar uit te voeren. Een 

tussenperiode van drie jaar is een aanbeveling. 

Artikel 169:  

De Keurraad wordt samengesteld door de Wet 

van de HGK op advies van de Werkgroep 

Dansen, uit leden die de gildedansen naar 

waarde kunnen inschatten, zowel van buiten 

als binnen de gilden.  Juryleden van buiten de 

gilden zullen de reglementen van de Hoge 

Gilderaad der Kempen respecteren. 

Artikel 170:  

Bij de beoordeling van de dansen wordt 

rekening gehouden met volgende punten: 
Totaal: 100punten 
- op- en aftreden   10 punten 

- beleving van de dans  30 punten 

- techniek, ritme, tempo  30 punten 

- kledij    10 punten 

- muzikale begeleiding  10 punten 

- keuze van de dans  10 punten 

 

De juryleden gebruiken hiervoor de 

formulieren die zich in de jurymappen 

bevinden welke zij van de inrichtende gilde 

tijdig ontvangen. Volgens de behaalde score 

(%) worden de punten bepaald voor het 

landjuweel. 

Artikel 171:  

Punten voor het landjuweel staan, alsook de 

toegelaten dansen, in de bijlagen bij deze 

reglementen. 

 

4.3.  Vendelen 

4.3.1 Algemeen 

 

Artikel 172: 

Voor de gilde mogen ofwel een solo-vendelier, 

ofwel een groep van meerdere vendeliers 

aantreden.  De vendelier(s) kunnen man(nen) 
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en/of vrouw(en) zijn.  Het maximale aantal 

vendeliers dient in overeenstemming te zijn 

met de beschikbare ruimte. 

 

Artikel 173: 

Elke vendelier treedt aan in de kledij van 

zijn/haar gilde.  Als deze echter hinderlijk is, 

mag hij/zij andere gepaste en verantwoorde 

kledij dragen. 

 

Artikel 174: 

Elke vendelier treedt aan met een gildevlag of 

een vendelvlag, eigen aan de gilde.  De vlag is 

vierkant of rechthoekig. De afmetingen van de 

vlag liggen tussen 180 cm op 210 cm voor de 

mannen en zijn minimaal 150 cm x 150 cm 

voor de vrouwen en voor de kandidaat-leden 

die de minimale leeftijd voor de eedaflegging 

nog niet bereikt hebben. De afbeeldingen op 

het vendel moeten traditiegebonden of 

heraldisch verantwoord zijn.  Symbolen van de 

gilde zijn ook toegelaten. Nationale en 

gewestvlaggen worden minder geschikt geacht 

voor een vendelwedstrijd. 

 

Artikel 175: 

De tijdsduur van het vendelen dient beperkt te 

blijven tot vijf minuten, aantreden, wegtreden 

en aanmelding niet inbegrepen.  Het 

overschrijden van deze tijdslimiet leidt tot 

puntenverlies: per 10 seconden overschrijding 

wordt een punt afgetrokken. 

 

Artikel 176:  

De vlag mag tijdens de uitvoering de grond 

niet raken, behalve bij het strijken. Het stappen 

over de vlag geldt in het gildewezen als een 

hoogste eerbetoon.  Het mag daarom niet 

opgenomen worden in een vendelwedstrijd. 

Het laten vallen van het vendel is een zeer 

zware fout, die leidt tot een belangrijke 

puntenaftrek.  Bij het solo-vendelen worden 

dan 25 punten afgetrokken, bij het 

groepsvendelen 15 punten bij de eerste maal en 

nog een 10 punten bij de tweede maal. 

 

4.3.2 Wedstrijdverloop 

 

Artikel 177: 

Voor het aantreden wordt (worden) de 

identiteitskaart(en) van de vendelier(s) 

overhandigd aan de jury en wordt de uit te 

voeren reeks vermeld (eventueel eigen creatie).  

De naam en voornaam (of de vermelding 

"groep", de gilde en het inschrijvingsnummer 

worden door de jury vermeld op het 

beoordelingsformulier. 

 

Artikel 178: 

Het aantreden en het wegtreden zijn 

functioneel en kort.  Na het aantreden maakt de 

vendelier (of de hoofdvendelier van de groep) 

zich op hoorbare wijze bekend aan de jury en 

de toeschouwers.  Hij/zij vermeldt tevens het 

vendelspel dat hij/zij zal/zullen uitvoeren. 

 

Artikel 179:  

Voor de wedstrijd zijn zowel de traditionele 

vlaggenspelen als nieuwe vendelcreaties 

toegelaten.  De moeilijkheidsgraad wordt als 

volgt beoordeeld (maximaal 15 punten): 

13 punten:  Schuttersreeks, Vierslag 

12 punten: De Slagmolen, Potpourri, Ter 

Aerden 

11 punten: Retie-reeks, Begroeting 

(Klapschottisch), De Kroon, 3 

Heerlijkheden 

10 punten:  Ansfried, Taxandria, Zuid-

Brabant, Die Sempstse, Den 

Dool, Mengelslag, Vismarkt 

  9 punten:  De Leeuwerk, Tongerlo-reeks, 

De Vlegel 

  8 punten:  Brechtse Reeks, 

Noordkempische, Rozebeekse, 

Trippel, Dubbele Ronckaert 

  5 punten:  Gildegroet 

  3 punten:  Leefdaal-reeks 

 

Voor een vrije reeks of een reeks buiten dit 

lijstje, worden de punten door de jury bepaald 

na de uitvoering. 

 

Artikel 180: 

Bij voorkeur bestaat de muzikale begeleiding 

uit tamboerswerk of Vlaamse volksmuziek, 

gebracht door muzikanten. De muzikale 

begeleiding wordt als volgt beoordeeld: 

(maximaal 10 punten): 

 - samenspel vendelen-muziek: maximaal 6 

punten 

 - uitvoering begeleiding: - maximaal 4 

punten bij meerdere uitvoerders 

     - maximaal 3 

punten bij 1 uitvoerder. 

 - bij gebruik van een CD e.d.: maximaal 5 

punten (voor het samenspel  

   vendelen-muziek, geen punten voor de 

uitvoering van de muziek). 
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De jury past volgende beoordelingsnormen 

toe: 

 

Gilden moeten er de voorkeur aan geven om 

niet in herhaling te vallen en éénzelfde 

uitvoering op meerdere feesten na elkaar uit te 

voeren.  Een tussenperiode van drie jaar is een 

aanbeveling. 

Artikel 181:  

Punten voor het landjuweel staan in de bijlage 

bij deze reglementen. 

 

4.4.  Roffelen 
 

Voorafgaande opmerking: 

Voor de gilde mogen één of meerdere 

roffelaars (man of vrouw) individueel 

aantreden. 

De roffelaar (man of vrouw) met de meeste 

punten komt in aanmerking voor de 

rangschikking en/of punten voor de 

landjuweelcyclus.  

 

Artikel 182:  

Voor het aantreden moet de roffelaar zijn/haar 

identiteitskaart overhandigen aan de jury zodat 

alle persoonlijke en gildegegevens duidelijk 

zijn. De jury zal de gegevens van naam en 

voornaam, gilde en inschrijvingsnummer 

vermelden op het beoordelingsformulier. 

Artikel 183:  

De roffelaar moet aantreden in een verzorgde 

en volledige gildekledij. 

Artikel 145:  

De gildetrom moet aan volgende voorwaarden 

voldoen: 

-  een houten of messing ketel met een 

hoogte van circa 50 cm en een doormeter 

van dezelfde afmeting, kleine afwijkingen 

worden toegestaan, 

-  de trom moet belegd zijn met 

natuurvellen, het gebruik van synthetische 

vellen is niet toegestaan, 

- de tromrepen moeten vervaardigd zijn uit 

hout, 

-  alleen een touwspanning is verantwoord, 

alle andere trekkers of aanspanners zijn 

niet toegestaan, 

-  de onderspanning mag uitsluitend uit één 

of meerdere “darmsnaren” bestaan, bij 

voorkeur gildetrommen zonder besnaring. 

Artikel 185:  

De tromstokken moeten uit hout vervaardigd 

zijn en een normale dikte hebben. 

Artikel 186:  

Bij de beoordeling wordt rekening gehouden 

met de trom en de stokken, de 

kledijverzorging, het aan- en afmarcheren, de 

roffeltechniek en ritmische uitvoering, de 

nuancering en accenten en de muzikaliteit. De 

juryleden gebruiken hiervoor de formulieren 

die zich in de jurymappen bevinden dewelke 

zij ontvangen van de inrichtende gilde. 

 

Het aantreden “BUITEN KLASSEMENT” 

dient nadrukkelijk vermeld te zijn. 

Beoordelingsnormen: 
- aan- en aftreden   10 punten 

- trom en stokken   10 punten 

- verzorging kledij  10 punten 

- roffeltechniek en ritmische uitvoering 

    30 punten 

- nuancering en accenten  20 punten 

- muzikaliteit   20 punten 

Totaal    100 punten 

 solo-

vendelen 

groeps- 

vendelen 

Aantreden en aanmelding 3 punten 3 punten 

Aantreden, aanmelding en 

wegtreden 

 5 punten 

verzorging kledij 5 punten 5 punten 

materiaal: afmetingen en 

heraldiek 

5 punten 5 punten 

technische uitvoering:   

 opbouw 5 punten  

 uitvoering 40 punten  

 Opbouw en uitvoering  30 punten 

 Synchrone en 

gelijkvormige uitvoering 

 15 punten 

moeilijkheid 15 punten 15 punten 

stijl en beleving 15 punten 10 punten 

Muzikale begeleiding 10 punten 10 punten 

Wegtreden 2 punten 2 punten 

Totaal 100 punten 100 punten 

Bonus  voor 

 groepsvendelen per 

 deelnemende vendelier: 

  

2 vendeliers  1 bonuspunt 

3 vendeliers  2 

bonuspunten 

4 vendeliers  3 

bonuspunten 

5 vendeliers  4 

bonuspunten 

6 vendeliers of meer  5 

bonuspunten 
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Volgens de behaalde score (%) worden de 

punten bepaald voor het landjuweel. 

Aanbevelingen bij het optreden: (zie De Knaap 

nummer 158 van september 2005) 

- Op- en aftreden: marcheren aan een 

‘’gildetempo’’( ongeveer 90 

metronoomslag), 

- Voor gevorderden: probeer verschillende 

maatsoorten bv.–2/4, 6/8, ¾ en accenten L 

en R op de niet beklemtoonde delen van de 

maat of van een ritmisch figuurtje bv. 4 

zestiende nootjes. 

Artikel 187:  

Na het aantreden maakt de roffelaar zich 

hoorbaar bekend aan de jury en omstanders. 

Artikel 188:  

Punten voor het landjuweel staan in de bijlage 

bij deze reglementen. 

 

 

 

5.  Het gildebezit  

5.1.  Algemeenheden  
  

Voorafgaande opmerking:  

In het jaar van het landjuweel wordt er geen 

traditionele keur- en studiedag georganiseerd. 

Binnen de werkgroep gildebezit kan verder 

worden uitgewerkt om tijdens het jaar van het 

landjuweel andere gildebezittingen te laten 

keuren. De beoordeling van deze voorwerpen 

gebeurt door een jury van specialisten die 

voorstellen geeft voor bewaring, restauratie, 

enz.   

 

Artikel 189:    

Voor de inventarisatie van het gildebezit wordt 

dit onderverdeeld in acht reeksen.   

 

Artikel 190:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 191: 

De gilden brengen al hun gildebezittingen 

binnen voor beoordeling en tentoonstelling 

volgens volgende beurtrol: 

1ste jaar na landjuweel:  kleine 

kruisboog en voetboog 

2de jaar na landjuweel:  

 recurveboog/compoundboog Noord 

3de jaar na landjuweel:  Sint-Jansboog 

en Buks 

4de jaar na landjuweel: 

 recurveboog/compoundboog Zuid 

 

Artikel 192: 

De jury maakt de opmerkingen mondeling en 

schriftelijk kenbaar aan de deelnemende 

gilden. 

 

Artikel 193:   

De deelnemende gilden krijgen 25 punten voor 

deelname aan de beoordeling/tentoonstelling 

en 25 punten voor deelname aan de studiedag.  

Deze punten tellen mee voor het landjuweel. 

 

 

 

REEKS 1  vaandels 

a) vaandel 

b) standaard 

c) wimpel 

REEKS 2 gildezilver 

a) breuk van koning en 

keizer 

b) koningsstaf/keizersstaf 

c) reliekschrijn 

d) papegaai / schild / 
borstplaat, … 

REEKS 3 trommen  

REEKS 4 registers 

a) gildeboek 

b) verslagboek 

c) ledenboek en/of –lijst 

d) inventarisboek 

e) kasboek 

f) kroniekboek en 

dergelijke 

REEKS 5 
beeld 
(patroonbeelden) 

 

REEKS 6 blazoen  

REEKS 7 
overig roerend 

gildebezit 

diverse gildebezittingen: 

keramiek, glaswerk, 
glasramen, tin, brons, …. 

REEKS 8 
onroerend 

gildebezit 

gildekamers, schietstanden, 

… 
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5.2.  Vaandels, standaarden en wimpels 

en trommen  
 

Artikel 194:    

Bij de beoordeling van de vaandels wordt 

rekening gehouden met het esthetisch uitzicht, 

de uitbeelding van de patroonheilige en de 

gildesymbolen, de gildenaam en 

plaatsvermelding, het jaar van oprichting, de 

aanschafdatum, de ontwerper, de fabrikant  en 

de afmetingen van het vaandel. Bij de 

beoordeling van de trommen wordt rekening 

gehouden met de afmetingen, materiaal, vellen 

en onderspanning, symbolen, aanspanning, 

tromstokken en bewaring.   

 

5.3.  Gildezilver  
 

Breuken (keizer / koning), gildezilver 

(koningsstaf / keizersstaf,  reliekschrijnen, 

papegaai / schilden / borstplaat enz.)  

 

Artikel 195:    

Bij de beoordeling van de breuk zal de 

keurraad rekening houden met de borstplaat, 

de papegaai, het aantal schilden, de 

regelmatige aanvulling, het esthetisch uitzicht, 

het materiaal en het onderhoud van de breuk.  

Bij de beoordeling van het gildezilver wordt 

rekening gehouden met:   

- het materiaal     

- de kunstwaarde     

- esthetisch uitzicht     

- onderhoud 

- ouderdom.  

 

Artikel 196:    

De aanwezigheid van medailles, strikken en 

andere kentekens vreemd aan het 

Koningsschieten zal, zowel bij de oude als 

nieuwe breuken, leiden tot een negatieve 

evaluatie of een mindere beoordeling.  

 

5.4.  Registers  
- Gildeboek  

- Verslagboek  

- Ledenboek of  ledenlijst  

- Inventarisboek  

- Kasboek  

- Kroniekboek  

enzovoort  

Artikel 197:    

De recente registers moeten een afspiegeling 

zijn van de actuele gildewerking. De moderne 

technologie (computer-geschreven) wordt 

aanvaard.  

Bij de registers worden door de keurraad 

volgende gildeboeken beoordeeld:  

- het verslagboek waarin notulen van de 

vergaderingen en andere activiteiten 

worden opgetekend,  

- het guldenboek dat de uitzonderlijke en 

belangrijke activiteiten vermeld zoals de 

ledenlijst met datum van eedaflegging, 

overlijden of uittreden uit de gilde, de 

evolutie van de gilderaad (bestuur) en de 

verkregen onderscheidingen,  

- het inventarisboek met de omschrijving 

van de gildebezittingen, het archief en de 

documentatie,  

- het kasboek: inkomsten en uitgaven,  

- het Reglement van Innerlijke Orde, 

(huishoudelijk reglement van de gilde) 

- andere uitgaven van de gilden zoals 

geschiedenisboek, tijdschrift enz.  

Artikel 198:    

De Keurraad houdt bij de beoordeling van de 

registers rekening met:  

- het bijhouden van de registers,  

- de eventuele leemten,  

- de verzorging van de tekst en het geschrift,  

- het uitzicht van de registers,  

- de illustraties in het guldenboek,  

- de creativiteit en inventiviteit van de gilde,  

- de punten vermeld in vorig artikel,  

Artikel 199:    

De keurraad zal bij de beoordeling van deze 

bezittingen rekening houden met: de 

historische waarde van de registers, oorkonden 

en documenten, hun aard, hun ouderdom en de 

staat van bewaring. Tevens wordt er belang 

gehecht aan de beschermende maatregelen 

tegen beschadiging of verlies van deze 

belangrijke documenten.  

 

5.5. Beelden  
 -patroonbeelden  

 

Artikel 200:    

Bij de beoordeling van de beelden zal de 

keurraad rekening houden met de kunstwaarde, 

de oorsprong, het materiaal waaruit het is 
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vervaardigd, het esthetisch uitzicht de staat van 

bewaring en het onderhoud van het beeld.  

Dit veronderstelt dat het beeld een uniek stuk 

is en geen fabrieksbeeld.  

 

5.6.  Blazoenen  
  

Artikel 201:    

Bij de beoordeling van de blazoenen zal de 

keurraad rekening houden met de kunstwaarde, 

de vorm, de verantwoorde symboliek, de 

juistheid van de vermelde gegevens, de 

materialen waaruit deze zijn vervaardigd, de 

schildering, het esthetisch uitzicht, de 

patroonheilige en de staat van bewaring. 

 

 

6.  Eindbepalingen 

Artikel 202:  

Alle gegevens die betrekking hebben op de 

verdeling van punten, prijzen, tinnen schotels, 

aandenken voor deelname en bedragen voor 

vergoedingen zijn opgenomen in de bijlage bij 

deze reglementen. 

Artikel 203:  

Voor alle in deze reglementen onvoorziene 

omstandigheden beslist de Wet. 

Artikel 204:  

Alle wijzigingen aan deze reglementen van 

toepassing op de landjuwelen, gildefeesten en 

schietspelen worden conform artikel 50 van het 

reglement van innerlijke orde, door de Wet ge-

adviseerd en aan de Raad der hoofdmannen/-

vrouwen ter goedkeuring voorgelegd. 

Artikel 205:  

Na goedkeuring door de Raad der 

hoofdmannen/-vrouwen, verklaart de Wet dit 

reglement uitvoerbaar met ingang van de dag 

na de vergadering van de Raad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Goedgekeurd door de Raad der hoofdmannen en -

vrouwen op 21.02.2016. 

 


