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HET OLS FEEST - DE SCHIETWEDSTRIJDEN-Jeugd 

Voor deelname aan de jeugdschietwedstrijden, waaronder begrepen het korpsschieten 
en de kaveling gelden, onverminderd de overige bepalingen in dit reglement. De 
schutterij dient te voldoen aan: 

1. Het opgeven van maximaal 6 federatiebewijzen van door de vereniging 
aangewezen schutters voor deelname aan de jeugdschietwedstrijd op de 
1ste dinsdag van de maand juni voorafgaand aan het OLS-feest. De 
indiening van deze Federatiebewijzen geschiedt op de door het 
federatiebestuur gestelde wijze.  

2. Er mag slechts door één drietal van elke deelnemende vereniging geschoten 
worden. 

3. Het drietal dient gevormd te worden uit de leden waar de federatiebewijzen 
volgens artikel 2.2 lid 2 van het huishoudelijk reglement zijn opgegeven. De 
leden van het drietal dienen op de dag van het OLS-feest, de leeftijd van 8 
jaar te hebben en de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt 

4. Een schutter mag maar deelnemen aan een drietal.  

5. Een drietal moet bestaan uit leden van één schutterij. 

6. De tijd van de doorgang en het nummer van de schietboom waarop 
geschoten dient te worden wordt tijdig aan iedere deelnemende vereniging 
schriftelijk per post of via e-mail medegedeeld door het secretariaat van het 
OLS-feest.  

Artikel 1  

WEDSTRIJDREGELS ALGEMEEN  

1. De verenigingen, waarvan de schutters aan de beurt zijn om te schieten, 
worden via de omroepinstallatie opgeroepen. 

2. Indien de schutters van een opgeroepen vereniging 10 minuten na het voor 
hen bestemde tijdstip van aanvang van de schietbeurt niet aanwezig zijn bij 
het schietpunt, dan kan de schietcommissie de in gebreke zijnde vereniging 
van verdere deelname aan de schietwedstrijden uitsluiten 

3. Indien een vereniging niet in staat is te schieten op het vooraf medegedeeld 
en omgeroepen tijdstip dient dit onmiddellijk met opgave van redenen aan de 
schietcommissie bekend gemaakt te worden. De schietcommissie zal dan 
beslissen of en wanneer deze vereniging alsnog aan de schietwedstrijd kan 
deelnemen. 

4. De schutters van de omgeroepen vereniging begeven zich naar de voor hen 
bestemde schietboom. 

5. Eén vertegenwoordiger van de vereniging overhandigt de federatiebewijzen 
op volgorde van de schietbeurt. Aan de hand hiervan vult de optekenaar de 
volgorde van schieten van de schutters in op de korpskaart. 

6. Elke deelnemer dient zich te legitimeren met een geldig federatiebewijs. 
Kopieën worden niet geaccepteerd. Indien bij controle de federatiebewijzen 
niet geldig zijn mag deze schutter niet mee schieten.  

7. De eerste schutter begeeft zich naar de aanlegpaal terwijl de 2 andere 
schutters hun schietbeurt afwachten op de voor hen voorbehouden 
zitplaatsen tussen optekentafel en afrastering. 

8. De schutter mag zich doen bijstaan door één Buksmeester en één helper. 
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9. Er wordt geschoten van boven naar beneden en van links naar rechts (van 
buiten naar binnen). 

10. Bij het korpsschieten wordt geschoten op blokjes van 1 x 1 x 1 cm.  

11. Er wordt geschoten met drietallen. 

12. Iedere schutter van het drietal lost 2x 6 schoten verdeeld over twee rondes. 
Ieder drietal met 2 x 18 (36) punten gaat door naar de kaveling. 

13. Indien een blokje ontbreekt wordt in overleg tussen schutter en optekenaar 
beslist welk blokje geschoten moet worden.  

14. Indien volgens een schutter het blokje niet te schieten is, kan hij bezwaar 
maken. De optekenaar beslist na eventueel ruggespraak met de 
schietcommissie over het blokje. Indien een ander dan door de optekenaar 
aangeduide blokje geschoten wordt geldt het schot als mis. 

15. Eveneens worden als misser aangemerkt een schot dat de hark beschadigt, 
ook al werd het blokje geschoten. 

16. Indien een blokje door een schutter wordt geraakt maar niet valt, dan mag de 
betreffende schutter met de buks geschouderd één minuut wachten. Is na 
een minuut het blokje niet gevallen dan wordt het schot als misser 
opgetekend. Het blokje is af als hij het stokje volledig heeft verlaten. 

17. Een schot wordt geacht te zijn gelost nadat de kogel de loop verlaten heeft. 

18. De doorsnede van een scherm dat gebruikt kan worden om de schutter tegen 
regen of zonneschijn te beschermen mag niet groter zijn dan 1.20 meter. Het 
dient door één van de helpers zo te worden vastgehouden dat de optekenaar 
het laden van de buks goed kan waarnemen. 

19. Het is niet toegestaan om tussen de afrastering en de schietbomen zelf 
meegenomen meubilair te plaatsen. In uitzonderlijke gevallen kan de 
schietcommissie toestemming geven voor het gebruik van eigen meubilair. 

 

Artikel 2  

HET INSCHIETEN VAN DE LUCHTDRUKBUKS 

1. Iedere vereniging mag haar buks op 5 blokjes inschieten  

a. Aan het begin van alle wedstrijddagen 

b. Bij overgang op kleinere punten. 

c. Indien er als gevolg van een defect een andere buks moet worden 
ingezet. 

2. Bij het schieten met de luchtdrukbuks, worden de punten voor het inschieten 
door de optekenaar aangewezen.  

3. Om te voorkomen dat kogels buiten het onveilige zone komen, moeten de 
zogenaamde opwarmschoten die bij het inschieten gelost worden, niet over 
de schietbak geschoten worden. 

4. De controleschoten moeten door één en dezelfde persoon worden gelost. 

5. Het is niet toegestaan op restanten van stokjes (waarop geen blokjes meer 
zitten) te schieten.  

6. De buksmeester of een door de vereniging daartoe aangewezen schutter kan 
de controle schoten pas lossen nadat hij zich bij de optekenaar heeft gemeld.  
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Artikel 3  

KAVELING 

Voor de kaveling gelden verder de navolgende bijzondere bepalingen: 

1. Iedere vereniging die gerechtigd is deel te nemen aan de kaveling, wordt -via 
de omroepinstallatie - in kennis gesteld. Via de omroepinstallatie vernemen 
haar schutters eveneens welk nummer van schietboom en aanlegpaal hun is 
toebedeeld.  

2. In de kaveling dient geschoten te worden door dezelfde schutters en in 
dezelfde volgorde als zij hebben geschoten in de korpswedstrijd. 

3. In uitzonderlijke gevallen kan de schietcommissie de opstelling van één of 
meer reserveschutter(s) toestaan. De schutters mogen dan van plaats 
verwisseld worden. 

4. Er wordt gekaveld met 6 schoten per schutter. Voor het bepalen der 
prijzentoekenning wordt altijd zo gehandeld alsof de kaveling schot per schot 
zou zijn verlopen. 

5. Er wordt ronde voor ronde gekaveld, 18 Schoten per drietal. 

6. Naargelang het aantal kanshebbers op de eerste korpsprijs vermindert kan 
de schietcommissie de manier van kavelen wijzigen. 

 

Artikel 4  

OPTEKENAARS 

1. Iedere deelnemende vereniging aan de schietwedstrijd is verplicht 1 
volwassen optekenaar (18 jaar of ouder) voor de schietwedstrijden ter 
beschikking te stellen aan de schietcommissie.  

2. De optekenaars dienen 10 minuten voordat het schieten aanvangt hun 
aangewezen plaatsen bij de schietbomen in te nemen. Zij krijgen hieromtrent 
via het secretariaat OLS-feest schriftelijk bericht. 

3. Tijdens de kaveling dient de optekenaar op te tekenen zolang zijn eigen 
vereniging nog in wedstrijd is. Zijn er nog vier of minder drietallen in wedstrijd 
dan zal worden opgetekend door leden van de schietcommissie. 

4. Optekenaars ontvangen via hun eigen vereniging van het secretariaat voor 
het OLS-feest tijdig uitvoerige richtlijnen voor de door ieder van hen te 
vervullen taak. Voor eventuele tekortkomingen, het niet of niet tijdig aanwezig 
zijn en onkunde van de optekenaars worden de schutterijen aansprakelijk 
gesteld. De in gebreke zijnde verenigingen worden beboet met een bedrag 
van € 25.00 per optekenaar. 

Artikel 5  

VEILIGHEID 

1. Voor de veiligheid van de onveilige zone en schietstand is de organiserende 
vereniging verantwoordelijk, zij volgt hierbij de regels van het 
“Veiligheidsreglement luchtdrukbuksschieten”. Tenzij het in de vergunning 
anders is bepaald. 

2. Iedere buksmeester en iedere schutter is verplicht het laden van de buks 
zodanig te laten geschieden dat geen gevaar voor de omgeving kan 
ontstaan. 
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3. De buks mag alleen geladen worden indien zij op de aanlegpaal rust met de 
loopmonding in de richting van het gedeelte van de schietboom/ schietkast 
waarop geschoten moet worden. 

4. Overtreding van deze voorschriften kan gestraft worden met uitsluiting. 
Onverminderd deze voorschriften is de persoon die de buks hanteert 
aansprakelijk voor eventuele ongevallen en/of beschadigingen ontstaan ten 
gevolge van gebrek aan zorg bij het laden en/of het schieten. 

5. De buks mag alleen in ontladen toestand worden overgedragen van schutter 
naar schutter. 

 

Artikel 6  

BEPALINGEN VOOR DE LUCHTDRUKBUKS 

1. Bij de schietwedstrijden is het niet toegestaan de volgende buksen te 
gebruiken: 

2. Waarvan de loopboring groter is dan 4,5 mm 

3. Waaraan zijn bevestigd optische instrumenten, lichtgevende, spiegelende of 
fluorescerende vizieren en/of lichtgevende korrels en infrarood vizieren. 

4. De verlengstukken (pijpjes aan de diopter) mogen niet langer zijn dan 50 mm. 

5. Aan al deze richtmiddelen mogen geen filters of optische middelen gebruikt 
worden. 

6. De beschermkap van de korrel mag niet langer zijn dan 60 mm. 

7. Het vizier, de diopter met bijbehorende hulpstukken dienen van metaal of 
kunststof te zijn. 

8. Toegestaan zijn: Ster, ring, paal, staande, hangende, zwevende verstelbare 
korrels. 

9. 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.  

10. Technische voorschriften tafelsteun: 
a) De tafelsteun mag niet meer dan twee steunpunten hebben; 

b) De maximale onderlinge afstand van de twee steunpunten mag niet 
meer dan 120mm bedragen; 

c) De dikte van de tafelsteun mag niet meer zijn dan Ø10mm of Vierkant 
10mm; 

d) De afstand tussen de onderkant van de buks en de onderkant van de 
tafelsteun mag niet meer zijn dan 150mm. 

11. Het is niet toegestaan om de tafelsteun aan te passen zodat de buks een 
(haaks) aanlegvlak heeft ten opzichte van de aanlegpaal.  

12. Technische voorschriften schoudersteun: 
a) De schoudersteun mag niet breder zijn dan 25 mm; 

b) De uitsteek lengte van de schoudersteun mag niet groter zijn dan 
200mm 
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Artikel 7  

PRIJZEN 

1. Als de nieuwe winnaar van de schietwedstrijd bekend is, zal een huldiging 
plaatsvinden. Het tijdstip van de huldiging is in overleg met de OLS-federatie 
en de organisatie.  

2. Indien dan nog gekaveld moet worden om overige plaatsen dan dienen hier 
nog 2 ronden aan toegevoegd te worden. Indien na 2 ronden geen beslissing 
is gevallen zal om de prijs worden geloot. Aansluitend zal de huldiging 
plaatsvinden.  

3. De drietallen met de 1e t/m de 3e prijs dienen bij de prijsuitreiking herkenbaar 
te zijn bij welke vereniging zij horen. 

 

Artikel 8  

WEDSTRIJD OUD WINAARS 

1. Volgt 

 

 

Artikel 9  

1. Het niet nakomen van één of meer van de bepalingen van dit hoofdstuk kan 
leiden tot uitsluiting door de schietcommissie van verdere deelname door de 
vereniging aan de schietwedstrijd jeugdschieten. 

2. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het federatiebestuur. 
Wat betreft de schietwedstrijd beslist de schietcommissie. 

3. Wijzigingen van dit reglement treden, behoudens indien bij het besluit 
uitdrukkelijk anders is bepaald dan wel uit het besluit zelf anders voortvloeit, 
in werking op de eerstvolgende dag na het nemen van het besluit. 

 

 


