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Voorwaarden koningschap Schutterij de Eendracht 2016 

Algemeen 

 Het koningschap (m/v) kan worden behaald door personen, die tenminste voor het derde 
achtereenvolgende jaar lid zijn van de schutterij startende vanaf de leeftijd van 16 jaar (dus géén 
donateursschap). 

 Het koningschap kan éénmaal per vijf jaren worden behaald in dezelfde discipline. 

 Indien het wedstrijdresultaat van een voor het koningschap uitgesloten lid zodanig is, dat normaal 
gesproken met dit resultaat het koningschap zou zijn behaald, dan heeft dit lid recht op de prijs die 
hierop volgt. 

Rechten 

 De koningen (m/v) hebben het recht een partner te kiezen en zich tijdens het schuttersfeest te laten 
inhalen binnen de dorpskern, vanaf een door hen in overleg met het bestuur te bepalen 
horecagelegenheid. 
De keuze van de horecagelegenheid op zondag is tevens bepalend voor het inhalen van de koningen 
op maandag. 

 Bij de feestelijkheden tijdens het schuttersfeest, alsmede op het schuttersbal, heeft het koningspaar 
het recht tot introductie van zijn kinderen, ouders, broers, zusters, zwagers en schoonzusters, 
alsmede maximaal 4 personen, geen familie zijnde. In overleg met en na toestemming van het 
dagelijks bestuur kunnen, in bijzondere gevallen, andere dan voornoemde introducees worden 
toegelaten. De koning beslist zelf (wel aangeven bij DB) of hij deze personen vrij houdt of dat zij een 
vergoeding dienen te betalen) Afhankelijk afspraken met Plok! 

Plichten 

 Een koning is verplicht, in het jaar na het behalen van het koningschap deel te nemen aan dezelfde 
discipline als waarin het koningschap is behaald.  
 

De koningen (m/v) zijn verplicht om met hun partners de schutterij te vertegenwoordigen tijdens de 
volgende officiële festiviteiten: het Schuttersfeest, het Schuttersbal, de Kringdag van de 
Schutterskring Montferland, het Landjuweel (indien deze in de gemeente Montferland gehouden 
wordt)en de Schuttersconcoursen binnen de Schutterskring Montferland. 

 

 Van de koningsparen wordt verwacht dat zij tijdens deze officiële festiviteiten keurig gekleed gaan en 
de financiële bijdrage in de kleding voor Schutterszondag, welke men van de schutterij ontvangt ook 
daadwerkelijk in overleg met het dagelijks bestuur besteedt. 

 



Schutterij De Eendracht Didam 

Reglementen Koningswedstrijden 2016 
 

 

SCHIETEN: 

 Onder de schietpaal zal géén alcohol getollereerd worden 

 Het lid kan deelnemen aan de schietwedstrijden, aan de schietpaal voor het koningsschap indien 
hij/zij lid is van onze vereniging en tenminste 16 jaar oud is. 

 De persoon die deelneemt aan de wedstrijden om de prijzen kan dit uitsluitend doen aan de 
schietpaal met de lepeltjesbak. Hij/zij dient minimaal 16 jaar oud te zijn. Hij/zij hoeft géén lid van 
onze vereniging te zijn. 

 De Schutters zal zichzelf moeten legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. De “schrijver”zal deze 
gegevens overnemen op het wedstrijdformulier. De vergunninghouder zal deze wedstrijdformulieren 
van overheidswege bewaren voor de komende 7 jaar. 

 De lader van het geweer geeft aan wanneer de schutter zijn/haar schot mag afvuren. Dit is  
afhankelijk van de veiligheid mbt de medewerkers onder de “schijf” 

 Na het schot legt de schutter het geweer af en verlaat de schietplek 

 Het schot wordt beoordeeld door de medewerker die onder de schijf zit met de rug naar het publiek. 
Hij/zij heeft het laatste woord betreffende de prestatie. Hij/zij zal worden vervangen indien een 
familielid moet kampen en/of hij/zij zelf één van de kandidaten voor het koningsschap is. 

 Bij discussies neemt het DB de uiteindelijke beslissing (3 pers. altijd meerderheid) 
 

WEDSTRIJDREGELEMENT SCHIETEN: 
 

 Voorafgaand de wedstrijden zal een schutter enkele proefschoten afvuren op de roos. Hij/zij mag 
NIET deelnemen aan de schietwedstrijden 

 De schrijver zal oproepen tot de schietbeurt. Indien men zich niet meld verloopt de beurt en kan 
hij/zij niet meer deelnemen. Later intreden is niet toegestaan. 

 Het lid schiet in de eerste ronde 2x op de “roos”. Diegene die 2x de roos raakt is door naar de 
kampronde. 

 Indien niemand 2x de roos raakt gaat de schutter door die 19 punten schiet (1x Roos, 1x 9). Hij/zij 
mag dan kampen voor het Koningsschap). 

 De schutter die als enige 2x de roos schiet in de 1e ronde is automatisch Koning, indien hij/zij voldoet 
aan het Koningsreglement. Indien hij/zij  volgens het koningsreglement  geen Koning kan worden 
zullen de daaropvolgende kandidaten  (1x Roos, 1x 9) worden uitgenodigd tot het kampen. 

 De kandidaat die moet kampen dient aanwezig te zijn als het kampregelement wordt voorgelezen. Is 
de kandidaat niet aanwezig (ondanks herhaaldelijke oproepen), neemt hij/zij niet deel aan de 
kampbeurten om het Koningsschap. De kandidaat moet tevens tijdens het kampen aanwezig zijn èn 
blijven bij de schietpaal. 

 Voorafgaande het kampen om het koningsschap zullen de voorwaarden worden voorgelezen, hierna 
zal worden gevraagd wie wil opgaan voor het Koningsschap. Zij die niet willen of kunnen schieten 
voor het koningsschap zullen opgaan voor de prijzen. Hier kan later niet op teruggekomen. 

 Iedere kandidaat mag 1x schieten op een roos, net zolang iemand het hoogste doel heeft getroffen. 
Hij/zij mag zich dan tot koning kronen.  Het kan voorkomen dat er gedurende het kampen wordt 
overgegaan naar een kleinere roos.  

 Tijdens het kampen zal er eerst geschoten worden voor de prijzen (indien nodig). Hierna zal worden 
gekampt voor het koningsschap. 

 Nadat de koning bekend is geworden zal hij/zij zich beschikbaar moeten houden voor een klein 
gesprek met de secretaris ivm diverse afspraken omtrent zijn/haar Koningsschap. 

 Op dinsdagochtend na het schutterfeest wordt er in de oude Kring Didam een 
samenkomst georganiseerd met alle Koningen. Hierbij dient hij/zij aanwezig te 
zijn. 
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RINGRIJDEN 
 

 

 Het lid kan deelnemen aan de RINGRIJDwedstrijden, indien hij/zij lid is van onze vereniging en ten 
minste 16 jaar oud is. 

 Er zijn géén wedstrijden puur om een prijs, anders dan het koningsschap 

 De beurt wordt beoordeeld door een vooraf te benoemen bestuurslid. Hij/zij heeft het laatste woord 
betreffende de prestatie. Hij/zij zal worden vervangen indien een familielid moet kampen en/of 
hij/zij zelf één van de kandidaten voor het koningsschap is. 

 Bij discussies neemt het DB de uiteindelijke beslissing (3 pers. altijd meerderheid) op voordracht van 
het aangewezen bestuurslid 

 
WEDSTRIJDREGELEMENT RINGRIJDEN: 
 

 Voorafgaand de wedstrijden zal een ruiter enkele “proef ritten” maken. Hij/zij mag NIET deelnemen 
aan de ruiterwedstrijden. 

 De schrijver zal oproepen tot de poging. Indien men zich niet meld verloopt de beurt en kan hij/zij 
niet meer deelnemen. Later intreden is niet toegestaan. 

 Er zijn 2 voorrondes. Diegene die in deze 2 beurten maximaal 4 ringen erafsteekt, gaat door naar de 
kampronde. 

 Met een geldige beurt wordt bedoeld: De ruiter steekt een ring. Deze moet volledig aan de pin 
zitten en mag NIET worden weggegooid. Na de beurt (héén èn terug) worden de geldig gestoken 
ringen getoond aan de “baancommissaris”. 

 Indien niemand 4 ringen “steekt” gaat diegene door die 3 ringen heeft gestoken. Hij/zij mag dan 
kampen voor het Koningsschap. 

 De schutter die als enige 4 ringen steekt in de eerste 2 ronden is automatisch Koning, indien hij/zij 
voldoet aan het Koningsreglement. Indien hij/zij  volgens het koningsreglement  geen Koning kan 
worden zullen de daaropvolgende kandidaten. (3 ringen 9) worden uitgenodigd tot het kampen. 

 De kandidaat die moet kampen dient aanwezig te zijn als het kampregelement wordt voorgelezen. Is 
de kandidaat niet aanwezig (ondanks herhaaldelijke oproepen), neemt hij/zij niet deel aan de 
kampbeurten om het Koningsschap. De kandidaat moet tevens tijdens het kampen aanwezig zijn èn 
blijven bij de wedstrijdbaan. 

 Voorafgaande het kampen om het koningsschap zullen de voorwaarden worden voorgelezen, hierna 
zal worden gevraagd wie wil opgaan voor het Koningsschap. Zij die niet willen of kunnen deelnemen 
voor het koningsschap zullen opgaan voor de prijzen. Hier kan later niet op teruggekomen. 

 Tijdens het kampen rijdt iedereen 1x heen èn terug. Tijdens het kampen kan gebruik worden 
gemaakt worden van kleinere ringen, net zolang iemand de meeste ringen heeft gestoken. Hij/zij 
mag zich dan tot koning kronen.  

 Tijdens het kampen zal er eerst gereden worden voor de prijzen (indien nodig). Hierna zal worden 
gekampt voor het koningsschap. 

 Nadat de koning bekend is geworden zal hij/zij zich beschikbaar moeten houden voor een klein 
gesprek met de secretaris ivm diverse afspraken omtrent zijn/haar koningsschap. 

 Op dinsdagochtend na het schutterfeest wordt er in de oude Kring Didam een samenkomst 
georganiseerd met alle Koningen. Hierbij dient hij/zij aanwezig te zijn. 
 

 


