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Wedstrijdreglement Sint Theobaldusgilde Competitie 
 

1. Doel van de Sint Theobaldus Competitie. 
De verschieting van de jaarlijkse Sint Theobaldusgilde Competitie wordt gehouden 
om het schieten met het gildegeweer en de broederschap en onderlinge vriendschap 
te bevorderen.  
 

2. De Deelnemers. 
Deelnemers zijn gildeleden van de gilden Land van Cuijk, leden van de bij de 
geweerschutterskring Land van Cuijk aangesloten scherpschuttersverenigingen en 
door het Sint Theobaldus uitgenodigde verenigingen. Het Sint Theobaldusgilde nodigt 
ook introducees uit. De voorwaarden voor deelname zijn: 

 De schutters dienen in het bezit te zijn van een geldige KNTS licentie 
 Introducees mogen deelnemen onder begeleiding  
 Er mag alleen geschoten worden met munitie kaliber .22 van CCI standard 

velocity 22 LR   
 

3. De Sint Theobaldus Competitie. 
Jaarlijks worden er in mei/juni drie wedstrijden verschoten op de zaterdagmiddagen. 
Data van de wedstrijden wordt uiterlijk 3 weken voor de eerste wedstrijdzaterdag 
door middel van een per email verzonden uitnodiging bekend gemaakt. Er is geen 
reservedatum.  

 
4. De onderdelen. 

Geschoten worden de onderdelen: 
 Opgelegd wip met riem 
 Opgelegd wip zonder riem 
 Opgelegd lepeltjes 
 Vrije hand wip (kegel) 

 
5. Het Schieten. 

De schutter mag inschieten op de rechtse wip of lepel, maximaal 5 schoten. Bij 3 
treffers is einde inschieten op die bepaalde boom. Inschieten is mogelijk tot 1 uur na 
officiële opening. Inschieten op Vrij-hand is niet van toepassing. 
 
Voor het onderdeel opgelegd wip wordt door elke schutter geschoten op twee 
bomen. Er wordt op één boom geschoten opgelegd met vaste band. Op de tweede 
boom wordt geschoten opgelegd zonder band. Op elke boom wordt 3 wippen 3 
keren geschoten. Bij eventueel afkampen bepaalt de wedstrijdleiding de wijze van 
schieten. 
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Op het onderdeel Vrije hand 
3 schoten op de rechtse wip. 
3 schoten op de middelste wip 
3 schoten op de linkse wip. 
 
Uitleg schietronden opgelegd. 
Er wordt op de eerste boom opgelegd geschoten met gebruik van de band, op de 
tweede boom opgelegd zonder band. Het lepeltjes schieten gebeurt opgelegd met 
band. 

 Eerste Ronde: 
Driemaal rechtse wip  

 Tweede Ronde: 
Driemaal middelste wip  

 Derde Ronde: 
Driemaal linkse wip  
 

 Lepeltjes schieten. 
 Eerste Ronde Lepeltjes: 

Driemaal linkse lepeltje 
 Tweede Ronde Lepeltjes: 

Driemaal middelste lepeltje  
 Derde Ronde Lepeltjes: 

Driemaal rechtse lepeltje  
 

Een schutter mag niet twee ronden achter elkaar op dezelfde boom schieten. 
Dus na voltooiing van de ronde moet hij stoppen en plaats maken voor de volgende 
schutter. 

 
6. De puntentelling. 

Per schietboom kunnen er maximaal 9 punten behaald worden. Dit zijn de 9 wippen 
die er uitgeschoten dienen te worden. Een wip geldt als zijnde eruit geschoten als 
deze zichtbaar eruit is dan wel hoorbaar opgetrokken kan worden. 
Een punt wordt opgeschreven als 1, een misser wordt opgeschreven als 0. De punten 
hebben allemaal dezelfde waarde, drie maal raak is 3 punten en niet 111 
(honderdelf) punten. 
 
Van de drie zaterdagen worden de beste resultaten van twee zaterdagen bijeen 
geteld. 
Voor het onderdeel opgelegd wip kunnen er op twee zondagen maximaal 
2 bomen x 2 zondagen x 9 punten = 36 punten worden gescoord. 
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Voor het onderdeel opgelegd lepel kunnen er op twee zondagen maximaal 
1 boom x 2 zondagen x 9 punten = 18 punten worden gescoord 
Voor het onderdeel vrije hand wip kunnen er op twee zondagen maximaal 
1 boom x 2 zondagen x 9 punten = 18 punten worden gescoord. 
 
De maximale score in de competitie is twee bomen wip en een boom lepeltjes 
bedraagt dan 54 punten. De maximale score in de competitie vrije hand bedraagt 18 
punten. 
  
Mocht er zich een gelijke eindstand voordoen dan dient er afgekampt te worden 
tussen de schutters met gelijke eindstand. Is er 1 schutter met de hoogste eindstand 
en zijn er 2 of meer schutter met een 2e plaats dan dient er hiervoor ook afgekampt 
te worden zolang er nog prijzen te behalen zijn. De behaalde punten van het 
afkampen tellen niet mee bij de totaal punten 
 

7. De Prijzen. 
Er zijn prijzen voor de onderdelen opgelegd wip en vrije hand. De prijzen worden 
uitgereikt na het einde van de laatste wedstrijd. 
 

8. De kosten voor deelname. 
De inleg voor deelname aan de Sint Theobaldus Competitie bedraagt € 7,50 voor wip 
en lepeltjes en € 2,50 voor de vrije hand te voldoen bij inschrijving op de eerste 
wedstrijddag. 

 
9. Verwerking schietgegevens. 

Optelling van de schietlijsten geschiedt bij voorkeur door het personeel onder de 
schietenbomen. Controle en optelling van de totaalpunten geschiet door het Sint 
Theobaldusgilde. Het Sint Theobaldusgilde zorgt voor het rondsturen van de dag- en 
einduitslag. 

 
10. Verantwoordelijkheid. 

Elk gilde is verantwoordelijk voor het doen en laten van hun schutters. 
 

11. Veiligheid. 
Het veiligheidsreglement van het Sint Theobaldusgilde is van toepassing. 

 
12. Onvoorziene zaken. 

Zaken waarin dit reglement niet voorziet, zal het Sint Theobaldusgilde in alle 
redelijkheid beslissen. Deze beslissing is bindend en niet voor discussie vatbaar. 
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