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Wedstrijdreglement Koningschieten DVS  

Algemeen: 
Dit reglement is een nadere uitwerking van artikel 42 van het huishoudelijk 
reglement. 
In plaats van Koning c.q. Keizer mag men tevens lezen Koningin c.q. Keizerin al naar 
gelang dat van toepassing is. Daar waar hij staat kan ook zij gelezen worden. 

Doel: 
De verenigingswedstrijd waarin wordt bepaald wie voor een jaar de titel van Koning 
mag dragen van Handboogvereniging De Vrolijke Schutters te Rosmalen.  

Disciplines 
Het koningschieten DVS wordt verschoten in de disciplines aspiranten(<12 jaar), 
jeugd (<21 jaar) en volwassenen en recurve of compound. 

Organisatie van de wedstrijd: 
Het koningschieten wordt jaarlijks gehouden op een datum door het bestuur bepaald. 
De aanvang van de wedstrijd wordt door het bestuur bepaald. De wedstrijd wordt 
gehouden op de laatste zaterdag van april voorafgaand aan Koningsdag 
/Koninginnedag of op een weekend zo dicht mogelijk daarbij.  
De organisatie is verder in handen van de wedstrijdleider en/of trainers. Iedereen 
dient minimaal een half uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn.  

Deelname: 
Deelname is uitsluitend voor leden van De Vrolijke Schutters. 
Bij opgave moet de schutter aangeven in welke discipline hij of zij wil schieten 
(recurve of compound). Opgave voor deelname betekent ook meedoen, Er wordt 
verwacht dat, indien men onverhoopt toch niet kan deelnemen, men zich zo spoedig 
mogelijk af meldt bij het bestuur. Als je zonder opgave van reden wegblijft zal het 
bestuur beslissen of dit consequenties voor deelname aan het koningsschieten voor 
het jaar erop zal hebben. 

Kleding: 
Het clubshirt. 

Welkom van de koning en/of Keizer 
De zittende Koning en of Keizer wordt binnengehaald op muziek van zijn/haar keuze. 
Deze keuze kan worden door gegeven aan de wedstrijdleiding. 
De koning draagt bij binnenkomst ketting met koningschild. 
De deelnemende schutter maken een erehaag bij het binnenhalen van de Koning. 
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Aan het eind van de erehaag neemt de voorzitter de ketting met koningschild over 
van de koning. 

Het organiseren van het schieten: 
De wedstrijdleider, of een door hem aangewezen vervanger, leidt de wedstrijd. De 
wedstrijdleider fungeert tijdens de wedstrijd tevens als scheidsrechter samen met de 
voorzitter van de vereniging.  
De wedstrijd wordt geleid met het geven van geluidsignalen: 

- Eén signaal betekent dat de wedstrijd of schietbeurt begint; 
- Twee signalen betekent dat de sporter naar de schietlijn moet gaan; 
- Drie signalen betekent dat de sporters naar de schijven mogen gaan om de 

punten te noteren en de pijlen te halen; 
- Een serie signalen betekent dat er niet meer mag worden geschoten. 

 
Baanindeling zal geschieden volgens de ranglijst “maandgemiddelde” per twee 
weken voorafgaand aan het koningschieten, aftellend over de banen.  
Per baan wordt 1 compoundschutters ingedeeld. Zijn er meer compoundschutters 
dan banen dan wordt een baan ingericht voor compoundschutters. 
 
Er worden twee voorronden verschoten. De eerste voorronde wordt gestart met vijf 
proefpijlen. Iedere voorronde bestaat uit 15 tellende pijlen. Tussen de voorronden is 
een korte pauze. Tijdens deze pauze of andere onderbrekingen tijdens de wedstrijd 
mag niet worden geschoten.  
Na de twee voorrondes is er een langere pauze.  
 
Bij het Koningschieten wordt een neutrale schrijver aangewezen, die de geschoten 
punten controleert en noteert. Schutters van naastgelegen banen worden als 
neutrale schrijvers beschouwd. 
Bij materiaalpech van een schutter kan de wedstrijdleider besluiten om de schutter 
maximaal een half uur de tijd te geven om het probleem op te lossen. Tevens kan het 
bestuur deze schutter het recht geven op maximaal 2 proefpijlen voor de wedstrijd 
hervat wordt. 

Blazoenen: 
Binnen de discipline 25m1p wordt er gebruik gemaakt van een blazoen met een 
diameter van 60 cm.  
De hoogste scorende zone voor de discipline compound is de “kleine 10”. Het 
resterende geel geldt voor deze discipline als 9 punten. 
Als er meer dan 7 compoundschutters deelnemen is een 5-rings 60cm centerblazoen 
toegestaan. Dit blazoen komt overeen met een blazoen met een diameter van 60 cm 
op alle punten, behalve op het aantal scorende zones. Enkel scoringszones 10 tot en 
met 6 zijn op dit blazoen vertegenwoordigd. 
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Klasse indeling: 
Jeugdleden 

- Aspiranten (tot en met 12 jaar) schieten op 18 meter op een 60cm blazoen. 
- Cadetten 13 tm 17 jaar schieten op 25 meter. 
- Junioren 18 tm 20 schieten op 25 meter. 
- Er is geen onderverdeling tussen recurve of compound. 

 
Een Junior mag er voor kiezen om de wedstrijd met de volwassenen mee te 
schieten. Als een junior hiervoor kiest kan hij de titel jeugdkoning niet behalen. 
 
Leden (>21 jaar) 
RECURVE: 

- Er is geen onderscheid in heren en dames. 
COMPOUND: 

- Er is geen onderscheid in heren en dames. 
 
Na de 2 voorronden worden de klasse gescheiden en schieten alle klasse hun eigen 
finale. 

De finale: 
 
Afhankelijk van het aantal deelnemers per klasse zullen de finaleronden bestaan uit:  
 
3-4 deelnemers:  
Nummers 1 en 2 schieten de Finale (zie finale schema) 
 
5-8 deelnemers:  
Nummer 1 t/m 4 schieten de finaleronde vanaf de halve finale (zie finale schema) 
 
9-16 deelnemers: 
Nummer 1 t/m 8 schieten de finaleronde vanaf de kwartfinale (zie finale schema) 
 
Meer dan 16 deelnemers: 
Nummer 1 t/m 16 schieten de finaleronde vanaf de achtste finale (zie finale schema) 
 
Als bij aanvang van de finaleronden er een uur niet is geschoten mag één proefpijl 
worden geschoten. Deze pijl schieten de schutters gelijktijdig. 
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Koning der koningen 
 
Na de finales zijn de koningen bekend, de koningen zullen in een onderling duel 
strijden voor de titel Koning der Koningen. De jeugdkoning is niet verplicht het duel te 
schieten. 

Aantal pijlen per finale: 
 
- Achtste finale 6 pijlen 
- Kwart finale 6 pijlen 
- Halve finale 6 pijlen 
- Finale 5 pijlen  
- Koning der koningen 5 pijlen 
 
Als er bij een finale van 5 pijlen één aspirant finalist is, worden er 6 pijlen geschoten, 
i.v.m. niet gelijktijdig kunnen schieten. De aspirant begint met de eerste pijl, de 
andere finalist(en) schiet(en) als eerste de tweede pijl, het om en om schieten wordt 
net zolang aangehouden tot dat ieder zijn zes pijlen heeft verschoten. 

Bij gelijk eindigen: 
 
Indien, voor een plaats bij de laatste 16 als mede voor de plaatsen 7 en 13 van de 
voorronde, met een gelijk aantal punten wordt geëindigd zal, de rangvolgorde als 
volgt worden bepaald: 

- eerst het hoogste aantal tienen. 
- indien dit ook gelijk is, het hoogste aantal negens. 
- Is de stand nog gelijk, dan zal een shoot-off plaatsvinden van maximaal 3 

pijlen waarbij de 3e pijl beslissend is door close-to-center. 
 
Bij de finaleronden zal bij gelijke stand, direct een shoot-off worden gehouden 
volgens hierna genoemde regels. 

Shoot off: 
 
Een shoot off bestaat uit 1 pijl. Winnaar is diegene die het dichts bij het hart van het 
blazoen heeft geschoten. 

Bijzondere bepalingen: 
 
Wanneer de compound schutter de finale wint zal de beste recurve schutter namens 
de vereniging deelnemen als koning bij externe wedstrijden. 
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Te behalen titels: 
 
- Koning / Koningin 
De winnaars van de finales mogen zich Koning / Koningin noemen van De Vrolijke 
Schutters. De volgende koningstitels zijn er bij voldoende deelname in de klasse te 
vergeven; Koning (recurve), Compound-Koning en Jeugd-Koning. 
 
- Prins / Prinses 
De nummer 7 van de voorrondes krijgt de titel van prins / prinses. 
 
- Ridder / Jonkvrouw 
De nummer 13 van de voorrondes krijgt de titel van ridder / jonkvrouw. 
 
- Rode Lantaarn 
De Rode Lantaarn is voor diegene die de laagste score in de voorrondes heeft 
geschoten. 
 
- Koning der Koningen 
De winnaar van het duel tussen de koningen mag zich Koning der Koningen noemen 
van De Vrolijke Schutters. 
De titel Koning der Koningen is slechts een interne titel. De titels zijn geldig tot het 
eerstvolgende koningschieten. 

Koning: 
Wat betekent het om de titel Koning te dragen: 
Van de koning wordt verwacht dat hij deelneemt aan wedstrijden en plechtigheden 
waarbij hun aanwezigheid op prijs wordt gesteld. 
De schutter die tijdens deze wedstrijd direct na de koning eindigt, mag bij wedstrijden 
optreden als reservekoning, wanneer de regerende koning is verhinderd. Hij/zij mag 
er niet de koningstitel aan ontlenen. 
Alleen de koning kan op wedstrijden worden vervangen door zijn plaatsvervanger. 
De Koning zal echter nimmer optreden als reserve Keizer. 

Keizer: 
De eretitel Keizer kan alleen door een recurve schutter worden gehaald. 
Wanneer een schutter 3-maal achtereen de titel Koning wint, zal hij de eretitel Keizer 
krijgen. Pas dan kan de nieuwe keizer duelleren met de regerend keizer. De winnaar 
van dit duel is de regerend keizer. De eenmaal aan een schutter toegekende eretitel 
van Keizer blijft behouden op de wall of fame maar er is maar één regerend keizer en 
dat is de winnaar van het laatste duel tussen de keizers. 
 
Wat betekent het om de titel Keizer te dragen: 
Van de keizer wordt verwacht dat hij deelneemt aan wedstrijden en plechtigheden 
waarbij zijn aanwezigheid op prijs wordt gesteld. 
 
Bij beëindiging van het lidmaatschap van de keizer vervalt automatisch de titel keizer 
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en kan de titel weer opnieuw behaald worden door een schutter door 3-maal 
achtereen de titel Koning te winnen.  
 

Huldiging Koning/ keizer 
In de koningsschildenkast zal een schildje worden gehangen, zowel voor de punten als voor 
de gelukskoning. 
Aan de Koning c.q. Keizer zal een medaille worden uitgereikt.  
In het bovengenoemde schildje dient te worden gegraveerd: de titel, de naam van de 
titeldrager, de naam van de vereniging en het jaartal. 
Aan de overige titeldragers wordt een herinneringsteken geschonken. 
De huldiging geschiedt door het omhangen van het schildje en het plaatsen van de kroon op 
het hoofd. 

Prijsuitreiking: 
 
Tijdens de feestavond worden de diverse prijzen van de dag uitgereikt. 
 
Voor de volgende titels zal een beker/trofee beschikbaar worden gesteld: 
 

- Koning / Koningin (recurve, compound, Jeugd) 
- Prins / Prinses 
- Ridder / Jonkvrouw 
- Rode lantaarn (de rode lantaarn) 
- De winnaar bij aspiranten  

 
 
De Koning der Koningen krijgt een wisselbeker of medaille. 
 
De huldiging van de koning geschiedt door de voorzitter (of plaatsvervanger), door 
het omhangen van het koningschild. De voorzitter (of plaatsvervanger) neemt het 
koningsschild, terug van koning en legt dit weg voor de nieuwe koning. 
 
Als er tijdens de wedstrijd een item speelt waarin het wedstrijdreglement niet voorziet 
beslist de wedstrijdleiding in overleg met een lid van het bestuur. 
 
Leden kunnen aanvulling/wijziging van dit reglement indienen bij het bestuur en voor 
laten leggen aan de algemene ledenvergadering. 
 

Slotbepalingen: 
 
De vaste wedstrijdregels 25m1p van de NHB zijn van kracht daar waar deze niet zijn 
opgenomen in dit reglement. 
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Finale schema 
 

 


