
 

1 | P a g e  

 

KME reglement Handicapbeker en Jeugd/Handicapbeker 
(voor alle types handboog) 

 
1) Dit reglement vervangt alle voorgaande versies 

 
2) De handicapbekercompetitie start op 1 januari en eindigt op 31 december 

 
3) Aan deze competitie kan enkel worden deelgenomen door onze eigen leden. 

 
4) Er zijn 4 klassementen :  Recurveschutters +18 jarigen 

Compoundschutters +18 jarigen 
Recurveschutters -18 jarigen 
Compoundschutters -18 jarigen 

 
5) Voor de +18 jarigen omvat een handicapbeker competitieproef 6 proefschoten gevolgd door 36 

wedstrijdpijlen. Er wordt geschoten vanop 25 meter afstand op een 25 meter blazoen (60cm). 
 
Voor de -18 jarigen omvat een jeugd/handicapbeker competitieproef 18 wedstrijdpijlen (zonder 
proefschoten). De schietafstand voor niet de -18 jarige schutters wordt bepaald door de 
resultaten van zijn/haar handicap evolutie. De schietvolgorde is als volgt: eerst de 25 meter 
schutters, dan de 18 meter -, dan de 15 meter -, dan de 12 meter -, dan de 9 meter, en als 
laatste de 6 meter schutters. 
 

6) +18 jarigen kunnen slechts éénmaal per maand voor deze handicapbeker schieten. 
De schutter dient dit op voorhand kenbaar te maken dat hij/zij wenst te schieten voor de 
handicap - hij/zij kan dit doen ten laatste na zijn/haar proefschoten 
 
-18 jarigen kunnen éénmaal per week voor de jeugd/handicapbeker schieten. Het beste 
schietresultaat van elke maand zal dan tellen als resultaat. 
 
-18 jarigen welke de 25 meter lijn bereikt hebben, kunnen opteren om mee te doen met de 
volwassenen competitie. Deze keuze is definitief. 
 
Wanneer de schutter beslist heeft om voor de handicapbeker te schieten en zijn/haar 1e 
wedstrijdpijl heeft geschoten is dit onherroepelijk, ook wanneer hij/zij hun schieting vroegtijdig 
beëindigd. 
 

7) De schietresultaten worden berekend via de handicapformule. 
 

8) Elke maand worden er 4 aparte klassementen opgemaakt voor de +18 en -18 jarige recurve- en 
compoundschutters. De 8 beste maandresultaten komen in aanmerking voor het 
eindklassement. 
 

9) Het aantal te verdienen punten is afhankelijk van het respectievelijk aantal deelnemers in hun 
categorie. Voorbeeld: wanneer er 8 schutters deelnemen in een bepaalde categorie, zal de 1e 
geklasseerd 8 punten krijgen, de 2e geklasseerde 7 punten, de 3e geklasseerde 6 punten, enz… 
Bij een uiteindelijk ex aequo/ gelijke punten op het einde van het competitiejaar, wordt met 
rest van de resultaten vergeleken teneinde een uitslag te kunnen maken 
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10) Nieuwe schutters beginnen met een handicap van 5. De handicap van nieuwe doch ervaren 
schutters zal door het bestuur worden bepaald.  
Nieuwe deelnemers kunnen in de loop van het jaar steeds invallen en deelnemen aan deze 
competitie. 
 

11) De 4 winnaars krijgen respectievelijk de titel van handicapkampioen recurve, 
handicapkampioen compound, Jeugd/handicapkampioen recurve en Jeugd/handicapkampioen 
compound voor het lopende jaar. 
 

12) Zij ontvangen voor hun prestatie een beker (of aandenken). 
 

13) De einduitslag wordt kenbaar gemaakt na de jaarlijkse Koningsschieting. 
 

14) In geval van betwisting zal het bestuur een beslissing nemen. 
 
 
 
Dit reglement werd goedgekeurd op de bestuursvergadering van 13.07.2022 
 
Luc GOETBLOET  Herman Van Mensel  Geert Van Hoovels 
    Voorzitter          Secretaris        Sportleider 

 


