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Voorwoord aan de juryleden
Wij waarderen het ten zeerste dat wij dit jaar van uw deskundigheid gebruik mogen
maken tijdens het aanstaande Kinjer-OLS.
Zoals het woord al zegt Kinjer. Dit betekent dat we hier door een andere bril moeten
kijken als bij het grote OLS, één week later.
De kinderen hebben in de afgelopen maanden hun uiterste best gedaan om zo goed
mogelijk voor de dag te komen. Dit hebben ze samen met leerkrachten, ouders en de
plaatselijke schutterij gedaan.
De vraag die u zich als jurylid moet stellen als u een Kinjer schutterij ziet, is niet zo
zeer hoe mooi iets is, maar ook hoe iets tot stand is gekomen. Is een echte trom
bijvoorbeeld mooier dan een zelfgemaakte van een oude wasmiddelenbox waar vele
uren in zijn gestoken samen met zijn allen?
Concreet willen we aangeven dat mooi een perceptie is. Dit kan bij iedereen anders
zijn. Misschien moet bij de beoordeling ook meegenomen worden de tijd en energie
die kinderen erin steken om op een bepaalde wijze voor de dag te komen,
gemeenschapszin, het samen maken zou misschien ook een pluspunt moeten
opleveren.
Wij wensen u een fijne dag met veel wijsheid waardoor de beste school mag winnen.

Stramproy, 16 maart 2020
Wedstrijdcommissie van de Oud-Limburgse Schuttersfederatie
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Voorwoord aan de leerkrachten en de schutterijen
Fijn dat jullie deelnemen aan het Kinjer-OLS. Samen zullen we ervoor zorgen dat dit
voor de kinderen een onvergetelijke dag zal worden.
Dank aan de leerkrachten, die samen met de plaatselijke schutterij zorgen dat de
kinderen goed voor de dag komen. Maar misschien nog veel belangrijker dat de
kinderen in aanraking komen met een stuk Limburgse cultuur en dit hopelijk ook na
het Kinjer-OLS verder zullen uitdragen.
Voor jullie liggen de Wedstrijdnormen voor het Kinjer-OLS. Deze normen zijn jullie
handvaten om goed voorbereid af te reizen naar het Kinjer-OLS en hier beoordeeld te
worden door de juryleden.
Neem de normen dan ook goed door en wie weet mag jullie school zich na afloop van
het Kinjer-OLS de winnaar noemen van het Ummeke of één van de andere prijzen in
de wacht slepen.
Wij wensen jullie veel plezier in de voorbereidingsfase en succes op het Kinjer-OLS.
Stramproy, 16 maart 2020
Wedstrijdcommissie van de Oud-Limburgse Schuttersfederatie.
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Belangrijkste Aanpassingen 2020 (vanwege corona verplaatst naar 2022)

− Er wordt niet meer gejureerd op de onderdelen ‘Mooiste’. Het
wedstrijdonderdeel ‘Mooiste geheel’ is bijgevolg vervangen door het
wedstrijdonderdeel ‘Beste houding’, dat in diverse andere onderdelen wordt
meegenomen in de jurering.
− De publieksjury is niet meer van toepassing.
− De wedstrijdonderdelen ‘Creatiefste bordje’, ‘Marketentsters’, ‘Creatiefste
vaandel’, ‘Bielemannen’ en ‘Koningspaar’ worden voor aanvang van de optocht
beoordeeld. Dit gebeurt per wedstrijdonderdeel door telkens twee juryleden van
de federatie.
− De terreinwedstrijden in de namiddag komen te vervallen.
− Als pilot zal er geschoten worden met 12-tallen.
o Een onvolledig 12-tal met 9, 10 of 11 personen, kan worden
aangevuld door één, twee of drie schutters uit ditzelfde onvolledige
12-tal.
o De namen van de schutters dienen vóór aanvang van de wedstrijd
op de korpskaart te zijn ingevuld.
− Voor de schietwedstrijd krijgen alle schoolschutterijen een eigen schietboom
toegewezen zodat ze tegelijk aan de wedstrijd kunnen starten.
− Aan het einde van de middag zullen enkel de winnaars van de eerste prijzen
van deze wedstrijdonderdelen worden omgeroepen:
o Beste houding;
o Schietwedstrijd;
o Beste yell;
o Creatiefste vaandel;
o Creatiefste bordje; en
o Winnaar Kinjer-OLS.
− Het prijzenpakket is aangepast. Er zijn prijzen voor:
o 1e prijs - Beste houding;
o 1e prijs - Schietwedstrijd;
o 1e prijs - Beste yell;
o 1e prijs - Creatiefste vaandel; en
o 1e prijs - Creatiefste bordje;
− De nummers 2 en 3 van deze wedstrijden ontvangen een oorkonde.
− De nummers 1, 2 en 3 van alle overige wedstrijden ontvangen een
oorkonde.
− De winnaar van het Kinjer-OLS krijgt:
o wisselbeeld ’t Ummeke;
o een blijvende herinnering; en
o een oorkonde.
− Betreffende de bepalingen voor de luchtdrukbuks: deze zijn gelijk aan het
Huishoudelijk reglement van de OLS-federatie. Het gebruik van een
tafelsteuntje en/of schoudersteun is toegestaan, mits ze voldoen aan de daarin
voorgeschreven maten.
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1. Verantwoordelijkheid van de wedstrijdcommissie
•
•
•
•

Aanwijzing, instructie en begeleiding juryleden;
Beoordeling door de jury;
Verwerking juryrapporten;
Opleveren uitslagenlijsten van diverse wedstrijden.

2. Wedstrijdonderdelen die meetellen voor het Ummeke
•
•
•
•
•
•
•
•

Beste houding;
Beste bordjesdrager;
Beste commandant;
Beste tambour-maître;
Koningspaar;
Beste yell;
Beste vaandeldrager; en
Schieten.

3. Wedstrijdonderdelen die NIET meetellen voor het Ummeke
•
•
•
•
•
•

Bielemannen;
Marketentsters;
Vendeliers;
Creatiefste bordje;
Creatiefste vaandel;
Muziekkorps:
o Beste muziekkorps “echte” instrumenten; of
o Beste muziekkorps “creatieve” muziekinstrumenten.

4. Niet-verplichte wedstrijdonderdelen
•
•
•

Bielemannen;
Marketentsters; en
Vendeliers.

De bovenstaande onderdelen zijn niet verplicht en tellen dan ook niet mee in de
prijsbepaling voor het Ummeke. Indien zij wel aanwezig zijn, dan tellen zij mee in
de beoordeling van ‘Beste houding’.
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5. Te behalen prijzen
•
•

•

De winnaar van het Kinjer-OLS ontvangt het wisselbeeld ’t Ummeke en
een blijvende herinnering met oorkonde;
Voor de wedstrijdonderdelen Schieten, Beste houding, Beste yell,
Creatiefste vaandel en Creatiefste bordje is er per wedstrijdonderdeel één
prijs. De nummers 2 en 3 van deze wedstrijdonderdelen ontvangen een
oorkonde;
De nummers 1, 2 en 3 van alle overige wedstrijdonderdelen ontvangen een
oorkonde.

6. Beoordelingspunten per wedstrijdonderdeel
a. Beste houding
Dit onderdeel telt mee voor Ummeke.
− Houding van de groep in zijn geheel tijdens de optocht:
o Loopt iedereen in de maat;
o Draagt iedereen de attributen op dezelfde wijze (instrumenten,
marketentstersmandjes, wapens e.d.);
− Gerichtheid en afstanden tussen rijen en rotten (voor- en zijkant);
Gerichtheid, d.w.z. in lijn blijven tijdens het marcheren, zowel op rechte
stukken, alsook in de bochten.

b. Beste bordjesdrager
Dit onderdeel telt mee voor Ummeke.
− Het juist vasthouden van het bordje: beide handen dragend;
− Houding tijdens het marcheren zoals beschreven bij wedstrijdonderdeel
Beste houding.
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c. Creatiefste bordje
Dit wedstrijdonderdeel telt NIET mee voor het Ummeke.
− Fantasie, creativiteit, originaliteit van het gedragen bord;
− Vorm en kleur passend bij de schutterij;
− Het optochtnummer dient duidelijk leesbaar aanwezig te zijn.
d. Beste commandant
Dit onderdeel telt mee voor Ummeke.
− Uitstraling, overwicht en gezag;
− Juiste commando’s;
− Krachtige stem;
− Begroeting met sabel;
− Houding tijdens het marcheren zoals beschreven bij wedstrijdonderdeel
Beste houding.

e. Beste tambour-maître
Dit onderdeel telt mee voor Ummeke.
− Uitvoering in hanteren tambour-maîtrestok (stokhandeling);
− Houding tijdens het marcheren zoals beschreven bij wedstrijdonderdeel
Beste houding.
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f. Koningspaar
Dit onderdeel telt mee voor Ummeke.
− Statig en plechtig;
− Uitstraling;
− De koning draagt op zilver lijkende koningsplaten, creatief gemaakt;
− De koning dient de koningsvogel vast te houden met de rechterhand;
− De koningin draagt een jurk, bloemen en een kroontje of hoed (niet
verplicht);
− De koningin loopt rechts van de koning en legt de linkerhand op de
onderarm van de koning;

g. Beste yell
Dit onderdeel telt mee voor Ummeke.
− Tekstbeoordeling;
− Ritme en samenspel bij het ten gehore brengen van de yell;
− Goede verstaanbaarheid in het brengen van de yell;
− Tijdens de yell staat de schutterij met het gezicht naar de eretribune;
− Om te voorkomen dat de yell een oponthoud tijdens de optocht veroorzaakt,
mag deze maximaal 4 regels lang zijn;
− De yell dient digitaal aangeleverd te worden ten behoeve van de jury.
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h. Muziekkorps
Dit wedstrijdonderdeel telt NIET mee voor het Ummeke.
Een school neemt deel aan het wedstrijdonderdeel ‘Muziekkorps echte
instrumenten’ OF ‘Muziekkorps creatieve instrumenten’.
Beste muziekkorps “echte” instrumenten;
− Beoordeling moeilijkheid muziek/geoefendheid van muzikanten: Muzikaliteit
speelt hier het zwaarst mee!.
− Uitvoering en ritmische begeleiding van de schutterij;
− Houding tijdens het marcheren zoals beschreven bij wedstrijdonderdeel
Beste houding;
− Marstempo.
Beste muziekkorps “creatieve” muziekinstrumenten.
− Instrumenten kunnen zijn o.a. emmers of blikken enz.: Creativiteit telt hier
het zwaarst mee!
− Uitvoering en ritmische begeleiding van de schutterij;
− Houding tijdens het marcheren zoals beschreven bij wedstrijdonderdeel
Beste houding;
− Marstempo.
i. Beste vaandeldrager
Dit wedstrijdonderdeel telt NIET mee voor het Ummeke.
− De wijze van dragen van het vaandel moet waardig zijn;
− Juiste houding van vaandel tijdens marcheren;
− Juiste wijze van groet bij defilé;
− Houding tijdens het marcheren zoals beschreven bij wedstrijdonderdeel
Beste houding.

j. Creatiefste vaandel
Dit wedstrijdonderdeel telt NIET mee voor het Ummeke.
− Fantasie, creativiteit, originaliteit van het vaandel;
− Vorm en kleur passend bij de schutterij;
− De naam en plaats van de school dient duidelijk leesbaar te zijn.
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k. Bielemannen
Dit wedstrijdonderdeel telt NIET mee voor het Ummeke.
Normaal: witte broek met blauwe kiel, bonte boerenzakdoek, geknoopt;
− Namaakbaard, voorschot;
− ‘Bijl’ met sneebeschermer;
− Tas linkerzijde van draagriem;
− Uniformiteit totale bielemannengroep;

Toelichting: De broek hoeft niet wit te zijn, in afwijkend geval wel passend
bij de rest van de schutterij. De benodigde accessoires zoals bijl, draagtas
e.d. kan afgestemd zijn op kinderen. Van belang is dat bepaalde
kenmerkende onderdelen wel aanwezig zijn, minder van belang is (de
samenstelling van) het materiaal.
l. Marketentsters
Dit wedstrijdonderdeel telt NIET mee voor het Ummeke.
− Vaatje, mandje met inhoud;
− Geldbuidel met inhoud (hoeft geen geld te zijn);
− Wijze van presenteren;
− Uniformiteit totale marketenstersgroep;

Toelichting: De benodigde outfit zoals vaatje en mandje e.d. kan
afgestemd zijn op kinderen. Dit betekent dat het vaatje geen alcohol moet
bevatten. Van belang is dat bepaalde kenmerkende onderdelen wel
aanwezig zijn, minder van belang is (de samenstelling van) het materiaal.
m. Vendeliers
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Dit wedstrijdonderdeel telt NIET mee voor het Ummeke.
− Lopen vendelend achter de bordjesdrager;
− Ritmisch zwaaien met de vlag met ingestudeerde bewegingen;
− De jurering is aan het begin van de optocht (verharde weg).
− Houding tijdens het marcheren zoals beschreven bij wedstrijdonderdeel
Beste houding.

n. Manschappen (al dan niet gewapende geweerdragers of piekeniers)
Dit is GEEN wedstrijdonderdeel.
− Schutters in de optocht;
− Houding tijdens het marcheren zoals beschreven bij wedstrijdonderdeel
Beste houding.
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o. Schieten
Dit onderdeel telt mee voor het Ummeke.
− De leden van het 12-tal worden geselecteerd uit de hele schoolschutterij;
− Schieten op zwarte blokjes van 1 bij 1 bij 1 cm;
− Per deelnemer 3 schoten van boven naar beneden en buiten naar binnen;
− Men dient te beginnen aan de linkerkant van de meest linkse lat op de hark;
− Twee series van 36 punten (voor de ploeg);
− De schoolschutterij met het minste aantal missers is de winnaar.

7. Voorbeeld opstelling schoolschutterij
Hierna volgt een voorbeeld van een opstelling van een schoolschutterij tijdens de
optocht:
− Voorop: twee begeleiders van de schutterij of school.
1. Bordjesdrager;
2. Vendeliers (vendelend);
3. Bielemannen;
4. Tambour-maître;
5. Muziekkorps;
6. Marketentsters;
7. Vaandeldrager;
8. Koningspaar;
9. Manschappen (al dan niet gewapend);
10. De commandant loopt naast de manschappen;
− Achteraan: twee begeleiders van de schutterij of school.
Toelichting: De tussenafstanden tussen de diverse onderdelen (1 t/m 9) van
de schutterij liggen tussen de 2 á 3 meter.
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8. Toelichting schietwedstrijd
a. Algemeen
De begeleidende schutterijen dienen voor de volgende zaken te zorgen:
− Windbuks;
− Paraplu;
− Buksmeester;
− Optekenaar (volgens het schema van de federatie).
b. Schietinrichting
− De opstelling zoals omschreven in het document ‘Veiligheidsreglement
luchtdrukbuksschieten” van de Oud Limburgse
− De aanlegpalen moeten, gemeten van hart op hart 7,5 meter van de
schietkast verwijderd staan;
− De hoogte van de aanlegpalen moet verstelbaar zijn.
c. Het inschieten van de buks
− Iedere schutterij mag aan het begin van de wedstrijd haar buks op 5 blokjes
inschieten;
− Voor iedere schutterij zijn aan de linker- of rechterzijde op de midden lat 5
blokjes aangebracht;
− De controleschoten moeten door één en dezelfde persoon worden gelost;
− Het is niet toegestaan op restanten van stokjes (waarop geen blokjes meer
zitten) te schieten;
− De buksmeester of een door de vereniging daartoe aangewezen schutter
kan de controleschoten pas lossen nadat hij zich bij de optekenaar aan de
schietboom heeft gemeld;
− Er wordt onderling opgetekend door leden van de begeleidende schutterij.
d.
−
−
−
−
−
−
−

Wedstrijdregels
Bij het schieten wordt geschoten op blokjes van 1 x 1 x 1 cm;
Iedere schutter van het 12-tal lost 2 x 3 schoten;
Ieder 12-tal schiet 2 x 36 punten;
De schutterij met het grootste aantal afgeschoten punten wint de wedstrijd;
Bij een gelijke stand zal geteld worden alsof het schieten schot per schot
zou zijn verlopen;
Een onvolledig 12-tal met 9, 10 of 11 personen, kan worden aangevuld door
één, twee of drie schutters uit ditzelfde onvolledige 12-tal.
De namen van de schutters dienen vóór aanvang van de wedstrijd op de
korpskaart te zijn ingevuld.

e. Kaveling
− Bij een gelijke stand wordt alleen gekaveld om de 1e plaats;
− Het kavelen kan pas starten als alle wedstrijden zijn afgelopen.
f.

Puntentelling schieten voor de totaal uitslag van het Kinjer-OLS
Het aantal van de afgeschoten blokjes in de eerste twee ronden tellen mee
in de totale uitslag van het Kinjer-OLS. Er zijn maximaal 72 punten, zijnde
100 %, te behalen.
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g. Veiligheid tijdens het schieten
− Er moet voldaan worden aan de veiligheidsregels, zoals die zijn neergelegd
in het document ‘Veiligheidsreglement luchtdrukbuksschieten” van de Oud
Limburgse Schuttersfederatie.
− De buks mag alleen geladen of ontladen worden indien zij op de aanlegpaal
rust met de loopmonding in de richting van het gedeelte van de schietboom/
schietkast waarop geschoten moet worden;
− De buks mag alleen in ontladen toestand worden overgedragen,
geschouderd van schutter naar schutter. De eerste schutter begeeft zich
naar de aanlegpaal terwijl de 11 andere schutters hun schietbeurt
afwachten op de voor hen voorbehouden zitplaatsen tussen optekentafel
en afrastering;
− De toeschouwers blijven achter de dranghekken;
h. Bepalingen voor de luchtdrukbuks
Bij de schietwedstrijden is het niet toegestaan de volgende buksen te gebruiken:
• Waarvan de loopboring groter is dan 4,5 mm;
• Waaraan zijn bevestigd optische instrumenten, lichtgevende,
spiegelende of fluorescerende vizieren en/of lichtgevende korrels en
infrarood vizieren;
• De verlengstukken (pijpjes aan de diopter) mogen niet langer zijn dan 50
mm;
• Aan al deze richtmiddelen mogen geen filters of optische middelen
gebruikt worden;
• De beschermkap van de korrel mag niet langer zijn dan 60 mm.
• Het vizier, de diopter met bijbehorende hulpstukken dienen van metaal
of kunststof te zijn;
• Toegestaan zijn: Ster, ring, paal, staande, hangende, zwevende
verstelbare korrels;
• Het schieten met luchtbuks met daar aan een tafelsteuntje en/of
schouderbeugel is toegestaan, mits deze voldoen aan de maten zoals
omschreven in dit artikel. Verder mogen geen hulpmiddelen aan de
luchtdrukbuks gemonteerd worden waarmee de luchtdrukbuks beter
gestabiliseerd kan worden.
Technische voorschriften tafelsteun:
• De tafelsteun mag niet meer dan twee steunpunten hebben;
• De maximale onderlinge afstand van de twee steunpunten mag niet meer
dan 120mm bedragen;
• De dikte van de tafelsteun mag niet meer zijn dan Ø10mm of Vierkant
10mm;
• De afstand tussen de onderkant van de buks en de onderkant van de
tafelsteun mag niet meer zijn dan 150mm.
Het is niet toegestaan om de tafelsteun aan te passen zodat de buks een
(haaks) aanlegvlak heeft ten opzichte van de aanlegpaal.
Technische voorschriften schoudersteun:
• De schoudersteun mag niet breder zijn dan 25 mm;
• De uitsteek lengte van de schoudersteun mag niet groter zijn dan
200mm.
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9. Toelichting jurering
•
•
•
•
•
•

Met uitzondering van het schieten worden de wedstrijdonderdelen die
meetellen voor het Ummeke beoordeeld op beste houding;
Elk wedstrijdonderdeel wordt door twee juryleden van de Oud Limburgse
schuttersfederatie beoordeeld;
Creativiteit en de daarbij horende eigen werkzaamheid van de kinderen
wordt apart beoordeeld en telt zwaar mee bij de wedstrijdonderdelen
Creatiefste bordje en Creatiefste vaandel;
Dat leerkrachten, ouders of vrijwilligers meehelpen met het maken van de
verschillende outfits zal onvermijdelijk zijn, maar de inbreng van het kind
moet zichtbaar zijn;
De winnaar van een wedstrijdonderdeel behaalde het hoogste aantal punten
- een som van de punten voor creativiteit én uitvoering - voor dat bepaalde
onderdeel;
De winnaar van het Ummeke behaalde het hoogste aantal punten qua
uitvoering op de acht wedstrijdonderdelen die werden vernoemd onder
hoofdstuk 2.

Jurybeoordelingen vinden plaats tijdens het eerste gedeelte van de optocht, het
defilé en op het openingsterrein.
Wedstrijdonderdeel
Creatiefste bordje

Beoordeling door 2 juryleden per
wedstrijdonderdeel
Openingsterrein, vóór aanvang van de optocht

Marketentster
Creatiefste vaandel
Bielemannen
Koningspaar
Vendeliers

Tijdens de optocht, vóór het defilé

Beste vaandeldrager
Muziekkorps
Beste bordjesdrager
Beste houding
Beste tamboer-maître
Beste yell

Vanaf de tribune

Beste commandant
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10. Toelichting yell
De yell wordt één keer ten gehore gebracht aan het defilé, tijdens de optocht.
Om te voorkomen dat de yell te lang wordt en er daardoor een oponthoud ontstaat
tijdens de optocht, gelden de volgende regels:
− De yell wordt in de optocht enkel ten gehore gebracht bij de hoofdtribune;
− De yell mag maximaal 4 regels lang zijn. Indien de yell langer is, dan
worden hiervoor punten in aftrek gebracht.
Bijvoorbeeld:
Regel 1 - door de commandant.
Regel 2 - door de Kinjer schutterij.
Regel 3 - door de commandant.
Regel 4 - door de Kinjer schutterij.
De yell dient vóór 1 juni te zijn ingeleverd volgens het door het OLSfederatiebestuur vastgestelde wijze. De deelnemende scholen zullen hier tijdig een
mail over ontvangen.

11. Toelichting begeleiding tijdens optocht
Enkele raadgevingen aangaande de optocht voor de begeleidende schutterij en
de school:
•
•
•
•
•
•

Vertrek tijdig vanuit de tent richting het openingsterrein;
Het vertrek voor de optocht is vanaf het openingsterrein;
Vóór het vertrek van de optocht wordt de schoolschutterij op een aantal
wedstrijdonderdelen beoordeeld (zie hoofdstuk 9);
Denk aan het tijdig opstellen voor het vertrek van de optocht;
Na het defilé worden er tijdens de optocht geen jurybeoordelingen meer
uitgevoerd;
Tijdens de optocht dienen de kinderen begeleid te worden door de schutterij.
In een ideale situatie zouden 4 leden van de schutterij de school begeleiden.
Dit ook in verband met ervaring die deze leden meestal hebben met de
optocht en het defilé. Zij kunnen ervoor waken dat de kinderen goed
doorlopen en tijdig (niet te vroeg of te laat) stoppen bij het defilé. Mocht het
aantal van 4 begeleidende schutters niet haalbaar zijn, dan kunnen
eventueel 2 leden van de schutterij vooraan begeleiden en 2
personeelsleden van de school achteraan.
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