
Koepel Nederlandse Traditionele Schutters    

Bondsbureau KNTS, de Kleffen 17, 5825 DA Overloon.  Telefoon 06 8308 1737. bondsbureau@knts.nl 
Erkenning schietdisciplines en geweren 20150901      Pagina 1 van 5 

Erkenning traditioneel schieten en disciplines 

Met in acht neming van de artikel b 2.6 in het CWM van 1 juli 2014 erkent of reglementeert 

de KNTS het in wedstrijdverband beoefenen van disciplines, ook wel tak(ken) van schietsport 

genoemd, als volgt. 

OPGELEGD:  

In Brabant en Limburg: staand, geweer rustend op de schouder en steunend op een 

oplegpaal, omhoog schieten op een doel dat geplaatst is op een hoogte van ongeveer 16 

meter. Het geweer wordt op de schouder en steunend op de oplegpaal geladen, zie bijlage 1 

In Gelderland: staand, geweer rustend op de schouder en steunend op een oplegpaal, 

omhoog schieten op een doel dat geplaatst is op een hoogte van 7 tot 15 meter terwijl de 

afstand tot het doel 7 tot 15 meter is. Vaak is het geweer gemonteerd in een affuit, zie 

bijlage 2 

VRIJE HAND: 

staand, geweer rustend op de schouder en wordt aan de voorzijde ondersteund door een 

arm van de schutter, omhoog schieten op een doel dat geplaatst is op een hoogte  van 

ongeveer 16 meter. Het geweer wordt rustend op een steun met de loop omhoog geladen, 

zie bijlage 3 

 

De uitwerking van de twee disciplines is als volgt. 

1. Gedetailleerde omschrijving van de wijze van schieten 

2. Gedetailleerde omschrijving van de doelen waarop wordt geschoten 

3. Met welke geweren er wordt geschoten 

 

1. Omschrijving van de wijze van schieten. 

 

Opgelegd: Het geweer rust op de schouder van de schutter en steunt op een oplegpaal. De 

dwarslat van de oplegpaal bevindt zich op een hoogte van ongeveer 2 meter afhankelijk van 

de lengte van de schutter. Bij de Brabantse en Limburgse gilden is de afstand tussen de 

oplegpaal en de schutsboom moet zodanig zijn dat onder een hellingshoek van ongeveer 68 

graden wordt geschoten. Afhankelijk van de hoogte van de schutsboom is de afstand tussen 

de schietboom en oplegpaal tussen de 5,50 en 6,00 meter. 

Bij de Gelderse schutterijen en gilden is het geweer veelal gemonteerd in een affuit. Het doel 

is geplaatst in een bak op een hoogte van 7 tot 15 meter terwijl de afstand tot het doel 

varieert tussen de 8 en 16 meter. De hoek van het geweer is dan tussen de 30 en 60 graden. 

Vrije hand: Als opgelegd echter het geweer steunt niet op de dwarslat van een oplegpaal 

maar wordt ondersteund door de schutter. 
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2. Omschrijving van de doelen waarop wordt geschoten 

Er wordt geschoten op de doelen wip, lepeltjes of klep, houten vogels, puisten, klosjes en 

bolletjes of harken. Alle doelen zijn geplaatst op palen, genaamd schietbomen die een 

hoogte hebben van ongeveer 16 meter. Er wordt dus omhoog geschoten. De genoemde 

doelen zijn doorgaans in kogelvangers geplaatst.  

A. Een wip is een metalen plaatje met een centreerstuk. De wip is ongeveer tussen de 25 en 

30 mm in diameter en heeft een hoogte van 1 tot 9 mm. De wip die gebruikt wordt bij de 

discipline vrije hand heeft een grotere diameter tot ongeveer 70 mm. De wip ligt 

gecentreerd op een dikwandige buis van ongeveer 25 tot 27  mm. De bedoeling is dat de 

wip van de buis wordt geschoten. De wip zit vast aan een touw, het touw gaat door de 

buis naar beneden en eindigt in de buurt van de oplegpaal. Op die manier valt de wip 

niet naar beneden en kan de wip eenvoudig weer op de buis worden getrokken.  

 

B. Een lepeltje of klep is een stalen plaatje op een steeltje. De breedte van het lepeltje 

varieert van ongeveer 15 mm tot 2 mm. Als het lepeltje wordt geraakt, klapt het weg uit 

het zicht van de schutter. Door aan een touw te trekken dat zich bevindt in de buurt van 

de oplegpaal wordt het lepeltje weer terug geklapt in de oorspronkelijke stand.  

 

C. Een houten vogel wordt gebruikt bij het zogenaamde koningschieten en keizerschieten. 

Er wordt geschoten bij toerbeurt. Voor aanvang van de wedstijd schieten enkele 

prominenten zoals de burgemeester, beschermheer of vrouw, de pastoor enz. één kogel 

op de vogel (de vogel vrij schieten). De schutter die het laatste restje van de vogel naar 

beneden schiet mag zich koning (of keizer) van het gilde noemen. In verenigingsverband 

wordt dit evenement eens per jaar of eens per meerdere jaren georganiseerd 

of 

Een houten plaat waarop in een cirkel een vogel is gedecoreerd. Er wordt geschoten bij 

toerbeurt. Voor aanvang van de wedstijd schieten enkele prominenten zoals de 

burgemeester, beschermheer of vrouw, de pastoor enz. één kogel op de vogel (de vogel 

vrij schieten). Het hout van de cirkel wordt weggeschoten. Degene die het schot lost 

waardoor de vogel valt, mag zich koning (of keizer) van de schutterij noemen. In 

verenigingsverband wordt dit evenement eens per jaar of eens per meerdere jaren 

georganiseerd. 

  

D. Een puist, klos of flard is een stuk hout dat tijdens de wedstrijden geplaatst is op een 

schietboom. De schutter die het laatste restje van de puist naar beneden schiet is de 

winnaar. De maatvoering van de puist, klos of flard is afhankelijk van welke wapens er 

worden gebruikt en van het te verwachten aantal schoten. 
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E. Bolletjes zijn van hout, hebben een diameter variërend van 5 tot 15 mm. en zijn 

bevestigd aan stokjes op rijen aan een verticale lat. Meerder latten vormen een hark. De 

bolletjes worden van de stokjes geschoten. 

 
 

3. Erkenning geweren 
 

In de schietwedstrijden is het van belang dat de variabelen, die mogelijk een grote invloed 

kunnen hebben op de einduitslag van de wedstrijd, goed beschreven worden zodat de 

wedstrijd eerlijk verloopt. In de schietsport worden de wapens beschreven die in de 

disciplines toegelaten zijn. In de WWM wordt geregeld dat de wapens veilig zijn voor de 

schutter en zijn omgeving en dat de wapens aan de schutter zijn toevertrouwd. Dit is 

geregeld via een stelsel van verloven. 

In de wedstrijdsport van het traditioneel schieten onderscheiden we de onderstaande 

wedstrijden: 

1. de wedstrijden op gildedagen in Brabant, bondsdagen in Gelderland en het OLS in 

Limburg 

2. regionale wedstrijden georganiseerd door verenigingen vaak verenigd in Kringen 

3. interne verenigingswedstrijden 

 

1. Op gildedagen in Brabant en Limburg wordt geschoten met klein kaliber .22 waarbij 

de munitie wordt verstrekt door de organisatie van de gildedag. 

Op het OLS wordt geschoten met de Limburgse buks. De zelf gefabriceerde munitie 

wordt aselect door de organisatie gecontroleerd op de snelheid van het projectiel. 

Op de bondsdagen van de Gelderse schutterijen en of gilden wordt geschoten met 

klein kaliber .22, groot kaliber tot ongeveer 10 mm en voorladers waarbij de munitie 

wordt verstrekt door de organisatie van de Bondsdag 

 
2. Op de regionale wedstrijden georganiseerd door gilden en 

scherpschuttersverenigingen in Brabant en Limburg wordt geschoten met klein 

kaliber .22. Er wordt standaard munitie gebruikt. Als de gilden schieten met groot 

kaliber en zelf gefabriceerde munitie, wordt de munitie van alle deelnemende 

verenigingen voor de wedstrijd door de wedstrijdleiding ingenomen, met elkaar 

vermengd en aselect weer verdeeld. 
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Op de bondsdagen in Limburg wordt geschoten met de Limburgse buks. De zelf 

gefabriceerde munitie wordt aselect door de organisatie gecontroleerd op de 

snelheid van het projectiel. 

De Gelderse schutterijen schieten met klein kaliber en soms met grootkaliber 8 a 10 

mm en voorladers. 

 
3. Op de interne verenigingswedstrijden van de gilden met name het koning schieten 

wordt door iedere deelnemer met hetzelfde geweer geschoten. Het gilde bepaalt zelf 

met welk geweer er wordt geschoten. Het doel is aangepast aan de slagkracht van de 

kogel. 

Op de interne verenigingswedstrijden van de schutterijen in Limburg met name het 
koning schieten wordt door iedere deelnemer met hetzelfde geweer, de Limburgse 
buks, geschoten. 
Eenmaal per jaar schieten de Gelderse schutterijen of gilden Koning. Er wordt 
geschoten met klein kaliber .22, groot kaliber tot ongeveer 10 mm en voorladers 
waarbij de munitie wordt verstrekt door de organisatie van de Schutterij of gilde. 
 

Gezien de wijze waarop door onze leden wordt geschoten is het voor de KNTS niet 

noodzakelijk specifieke geweren te erkennen. De bij dit stuk behorende lijst van de bij de 

gilden gebruikte geweren is slechts een -niet compleet- overzicht van geweren waarmee 

gilden onderlinge competities of wedstrijden verschieten.  

 

Bijlage 1 Opgelegd schieten 

 

Traditioneel Brabants schieten opgelegd 
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Bijlage 2 Opstelling koningschieten in Gelderland 

 

 

Bijlage 3 Traditioneel Brabants schieten vrije hand 
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