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[REGLEMENT 
KONINGSCHIETEN] 

De reglementen voor het vogelschieten & Koningschieten. Deze reglementen zijn onderdeel van het 
huishoudelijk reglement. 



 

Gilde St. Walburgis Netterden. 
 
Reglement voor het Koningschieten 
 
Door de Algemene ledenvergadering goed te keuren op d.d. 9 maart 2012. 
 
 

 
Begrippen 
In dit reglement voor het Koningschieten wordt, tenzij anders vermeld, aan de navolgende 
woorden en termen de hieronder aangegeven betekenis gehecht: 
 
De vereniging: 
De rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging genaamd: 
St. Walburgis Gilde gevestigd aan de Woldenburgseweg 1, 7077 AG te Netterden. 
Statuten: 
De statuten van de vereniging zoals betekend bij notariële akte, de zestiende april negentienhonderd twee en 
tachtig bij Notaris Henri Gerardus Franciscus Weersink ter standplaats Gendringen. 
Huishoudelijk reglement: 
Het huishoudelijk reglement van Vereniging St. Walburgis Gilde. 
Bestuur: 
Het Algemeen Bestuur en/of Dagelijks Bestuur van de vereniging. 
Schietcommissie: 
Door het algemeen bestuur aangewezen leden die toezicht houden op het na komen van het reglement 
Koningschieten 
 
 
Artikel 1 
Jaarlijks vindt tijdens de jaarlijkse kermis op maandag morgen het vogelschieten en het Koningschieten plaats. 
 
Artikel 2 
Alle leden mogen deelnemen aan het vogelschieten. 
 
Artikel 3 
Bij het vogelschieten wordt geschoten op de onderdelen. 
 
Artikel 3 
Volgorde: hals, rechtervleugel, linkervleugel en staart. Aan elk onderdeel staat een prijs te bepalen door het 
bestuur. 
 
Artikel 4 
Deelnemers aan het vogelschieten worden vooraf geregistreerd. Registratie kan alleen geschieden als de 
deelnemer zich kan legitimeren. De volgorde van de schietlijst is bepalend voor de volgorde waarin zal worden 
geschoten. 
 
Artikel 5 
De schietcommissie bepaald wanneer over wordt gegaan op het Koningschieten. 
  
Artikel 6 
Bij het schieten naar het koningschap zal worden geschoten op de romp. 
 
Artikel 7 
Leden, die drie achtereenvolgende jaren lid zijn van onze vereniging mogen aan het Koningschieten, 
deelnemen tegen betaling van een door het bestuur bepaald bedrag. 
  



 

Artikel 8 
Deelnemers aan het Koningschieten worden vooraf geregistreerd. Registratie kan alleen geschieden als de 
deelnemer zich kan legitimeren. Na het openingsschot kunnen leden zich niet meer inschrijven voor het 
Koningschieten. De volgorde van inschrijving is bepalend voor de volgorde waarin zal worden geschoten. 
 
Artikel 9 
Bij het neer halen van de gehele romp van de vogel is de schutter die als laatst op de romp heeft geschoten, 
voordat deze vrij komt van de pin, Koning van het Gilde. 
 
Artikel 10 
De deelnemende leden aan het Koningschieten moeten tenminste één maal, één schot voor het Koningschap 
hebben gelost voordat het Koningsschot gelost kan worden. Valt de romp, zoals beschreven in artikel 9, eerder 
dan in artikel 10 is beschreven, dan moet de schietcommissie een nieuwe romp plaatsen voor het Koningsschot. 
Dit geld tot alle deelnemers één maal hebben geschoten voor het Koningschap. 
 
Artikel 11 
Degene die het koningschot lost, is verplicht bij festiviteiten, waarbij hij uit hoofde van zijn titel aanwezig moet 
zijn, te verschijnen. Bij het naar buiten treden is hij verplicht de versierselen behorende bij het koningschap te 
dragen. Hij wordt geacht een gepaste kostuum te dragen, dit ter beoordeling van de Voorzitter. 
 
Artikel 12 
Het koningshuis (afhaal adres) moet binnen Netterden liggen, welke wordt aangegeven op bijgevoegde kaart. 
 
Artikel 13 
De koning wordt geacht bij festiviteiten waarbij hij uit hoofde van zijn titel aanwezig moet zijn, te verschijnen 
met een koningin. 
 
Artikel 14 
De aangewezen schietcommissie verzorgt de administratie tijdens het Koningschieten en bepaald wanneer er 
prijs is geschoten. 
 
Artikel 15 
De leden van de schietcommissie mogen niet deelnemen aan het Koningschieten. 
 
Artikel 14 
De statuten en huishoudelijk reglement gaan voor op het reglement Koningschieten. 
 
Artikel 15 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 
 
 
 
Datum: 9 maart 2012. 
 
 
 
Arno Messing      René Benen 
Voorzitter      secretaris 
 

 
 


