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Reglement VOGELSCHIETEN volwassenen

1. Vogelschieten voor volwassenen is slechts geoorloofd voor personen vanaf 18
jaar, ingezeten, geboren, getogen en/of woonachtig binnen de RK kerk grenzen
van de dorpskern Lichtenvoorde.
2. Er wordt strikt persoonlijk geschoten. Niemand kan dus voor een ander schieten.
Inschrijving is per persoon per schuttersjaar. Het is niet mogelijk zich in te
schrijven als individu en tevens deel te nemen als afgevaardigde van een groep!
3. Deelnemers aan het “groepsschieten” komen uit een groep van minimaal 8
personen en maximaal 10 personen. De deelnemers voldoen uiteraard allen aan
het reglement zoals hier omschreven.
4. Inschrijving vindt plaats onder verantwoording van de huidige commissie belast
met de inschrijving voor het vogelschieten. Het lidmaatschap a €20.- p/p moet
voldaan zijn. Deelname aan de vijfjes- pot is geheel vrijwillig per deelnemer en
vindt plaats onder verantwoording van de “oud-koningen” groep. Indien een
deelnemer van het groepsschieten niet aan de vijfjes-pot heeft deelgenomen en
toch het koningsschot op zijn/haar naam mag zetten, kan hij/zij geen aanspraak
maken op de vijfjes-pot!
5. Volgorde van schieten vindt plaats door middel van loting. Groepen kunnen zich
inschrijven, mits ieder lid van deze groep op het moment van inschrijving
aanwezig is. Hoofd van iedere groep van minimaal 8 personen met een maximum
van 10 personen schrijft de groep in, waarna vervolgens de deelnemers van de
groep zich persoonlijk inschrijven. (b.v. Lot nummer 68, inschrijver v/d groep,
eerst volgende schutter uit die groep is dan 68A enz.) Hierdoor is het dus
mogelijk dat deelnemers uit een groep achter elkaar kunnen schieten. Deelname
op welke wijze dan ook, blijft altijd op persoonlijke titel. Eenieder wordt op
nummer afgeroepen. Te laat verschijnen kan betekenen dat deze beurt voorbij is,
dit wordt door de commandant bepaald!
6. Indien een schutter niet meer in staat is om op een fatsoenlijke manier te
schieten, dit ter beoordeling van het bestuur van St-Switbertus, dan mag deze
persoon niet meer schieten en wordt hij of zij van verdere deelname uitgesloten

7. Aanvang van het vogelschieten is aansluitend aan de ererondes. Het 1 e schot in
de ereronde wordt gelost door het koningspaar van het voorgaande jaar, waarna
de ontkroning zal plaatsvinden.
8. Men dient de instructies van de begeleidende personen strikt op te volgen i.v.m.
de veiligheid en de tijd.
9. Prijzen vallen op:
1. Kop (€ 25,-)
2. Rechtervleugel (€ 12,50)
3. Linkervleugel (€ 12,50)
4. Staart (€ 12,50)
5. Romp -Koning/koningin met de Hoofdprijs € 150,-*
6. Groepsprijs ( € 350,-)* indien de nieuwe koning, een deelnemer is van een
groep.
De nieuwe koning/koningin is verplicht aanwezig te zijn bij de inhuldiging van de
Jeugd- koning/koningin en de senioren- koning/koningin.
De nieuwe koning/koningin en zijn/haar gevolg worden uitgenodigd voor de
wijntafel bij Pillen ‘t Zwaantje. *=Enveloppe met inhoud wordt hier overhandigd.
De koning of koningin draagt de koningsketting. Elke koning of koningin van het
Gilde bevestigt een persoonlijke penning aan deze ketting. De eerste penning
stamt van omstreeks 1920. Vanzelfsprekend wordt van de koning verwacht dat hij
zeer zuinig omgaat met deze ketting.
De nieuwe koning of koningin heeft verder geen verplichtingen jegens de
schutterij, wel wordt hij of zij verzocht de Patroonsdag bij te wonen. Hierbij wordt
het koningspaar een broodtafel aangeboden namens de Schutterij. Ook de
aanwezigheid tijdens een concours wordt als vanzelfsprekend beschouwd.
Het schrijven van hun belevenissen in het “oud-koningenboek” en in ons clubblad
de “Opmars” over hun koning- of koningin jaar zal ook zeer gewaardeerd worden.
(Zie ook de aanvulling!)
Gedurende hun “regeringsjaar” worden ze d.m.v. de Opmars en e-mail op de
hoogte gehouden van de diverse activiteiten binnen onze vereniging, waarbij ze
van harte uitgenodigd zijn. (Adres en e-mail moeten dus bekend zijn bij
inschrijving.)
10. De reglementen dienen strikt nageleefd te worden, beoordelingen t.a.v. prijzen
e.d. blijven onder voorbehoud, over punten waarin dit reglement niet voorziet,
beslist het bestuur van Schutterij St-Switbertus.

11. Onjuistheden m.b.t. leeftijd zullen waar mogelijk worden gecontroleerd maar
blijven onder verantwoording van deelnemer. Overige, niet voorziene, of in welke
vorm dan ook aangebrachte schade, materieel en/of immaterieel vallen buiten de
verantwoording van St-Switbertus.

AANVULLING

Tijdens het eerste bezoek aan koningspaar wordt het koningspaar verteld dat
o Het gebruikelijk is dat het koningspaar bij gelegenheid, bijvoorbeeld na een
concours, de kopgroep een rondje geeft.
o Waar de koning of koningin een koningspenning kan bestellen en wat de eisen
zijn die aan deze penning gesteld worden. Deze penning wordt kort voor de
Patroonsdag aan de koningsketting bevestigd.
o Van de koning of koningin wordt verwacht dat ze er bij officiële gelegenheden er
representatief uit te zien.
o Na het officiële gedeelte bij HCR ’t Zwaantje wordt om beschadiging van deze
kostbare ketting te voorkomen in plaats van deze ketting de kermisketting
gebruikt.
o De koningen en koninginnen hebben in het oud-koningenboek hun belevenissen
tijdens het koningschap opgetekend. Door deze traditie is een waardevol boek
ontstaan over de koningen van weleer.
o Na afloop van het troonjaar kan de schutterskoning,- koningin zich aansluiten bij
de "oud-koningengroep". Deze groep is een ruggensteun voor het bestuur van de
Schutterij. Of een oud-koning,- koningin zich bij deze groep aansluit is echter een
geheel vrij keus.

