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Vlaamse Schietsportkoepel 
 

TECHNISCH REGLEMENT  

Afdeling Doelschieten 
 

Art. 1. Dit technisch reglement bevat aanvullende bepalingen op het Technisch Reglement ISSF en de 

Nationale Reglementen en is van toepassing bij de VSK. 
 

Art. 2. De ISSF-reglementen werden uit het Engels naar het Nederlands vertaald om alle leden toe te laten 

deze reglementen strikt te kunnen toepassen. Bij elke twijfel aangaande eventuele interpretaties zal men 

zich aan de officiële Engelse tekst houden.  

 

Art. 3. Leeftijd.  

Men kan lid worden van een schuttersvereniging mits te voldoen aan de voorwaarden gesteld door die 

vereniging (lidgeld, uittreksel uit het strafregister, proefperiode, enz…). 

Voor minderjarige kandidaten zal tevens een schriftelijke toelating van een ouder of voogd vereist zijn. Op 

verzoek van de VSK zal deze moeten voorgelegd worden.  

De deelname van jongeren van 6 tot 16 jaar zal zich uitsluitend beperken tot oefeningen en wedstrijden met 

luchtdrukwapens.  

 

Art. 4. Categorieën. 

De schutters worden ingedeeld in één van volgende categorieën:  

DUIVELTJES: tot het jaar waarin de leeftijd van 12 jaar bereikt wordt, zonder onderscheid van geslacht. 

BENJAMINS: vanaf het jaar dat de leeftijd van 12 jaar bereikt wordt tot en met de leeftijd van 13 jaar, 

zonder onderscheid van geslacht. 

CADETTEN : vanaf het jaar waarin de leeftijd van 14 jaar bereikt wordt tot en met de leeftijd van 15 jaar, 

zonder onderscheid van geslacht. 

JUNIOR HEREN : vanaf het jaar dat de leeftijd van 16 jaar bereikt wordt tot en met de  leeftijd van 20 jaar.  

JUNIOR DAMES : vanaf het jaar dat de leeftijd van 16 jaar bereikt wordt tot en met de leeftijd van 20 jaar.  

SENIORS 1 : vanaf het jaar dat de leeftijd van 21 jaar bereikt wordt tot en met de leeftijd van 49 jaar.  

SENIORS 2 : vanaf het jaar dat de leeftijd van 50 jaar bereikt wordt tot en met de leeftijd van 59 jaar.  

SENIORS 3 : vanaf het jaar dat de leeftijd van 60 jaar bereikt wordt.  

DAMES 1 : vanaf het jaar dat de leeftijd van 21 jaar bereikt wordt tot en met de leeftijd van 49 jaar.  

DAMES 2 : vanaf het jaar dat de leeftijd van 50 jaar bereikt wordt tot en met de leeftijd van 59 jaar.  

DAMES 3 : vanaf het jaar dat de leeftijd van 60 jaar bereikt wordt.  
 

Opmerking: Bij het bereiken van de leeftijd van 49 jaar kan de schutter op schriftelijke wijze verzoeken om  

Senior 1 of Dame 1 te blijven. 

Dit verzoek wordt per mail gericht aan het secretariaat VSK (vsk@sportschieten.be). 

Hij/ zij zal vervolgens pas op schriftelijk verzoek overgaan naar de leeftijdscategorie gelinkt aan zijn/haar 

leeftijd op dat ogenblik.  

De overgang naar een hogere leeftijdscategorie is onomkeerbaar. 

 

Art.5. Vreemde nationaliteit. 

Personen van vreemde nationaliteit mogen aansluiten bij een door de VSK erkende schuttersvereniging.   
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Bij deelname aan provinciale en Vlaamse wedstrijden en kampioenschappen genieten zij dezelfde rechten 

als alle andere deelnemers.  

Zij kunnen niet deelnemen aan de selectiewedstrijden ingericht door VSK, omdat zij geen deel kunnen 

uitmaken van de nationale ploeg bij internationale wedstrijden, Europese kampioenschappen, 

Wereldkampioenschappen of Olympische Spelen. 

 

Art 6. Aansluiting bij meerdere verenigingen.  

Een schutter mag bij meerdere verenigingen, bij de VSK aangesloten, aansluiten doch in elke discipline 

voor slechts één vereniging deelnemen aan wedstrijden en kampioenschappen. 

In de loop van een kalenderjaar mag niet veranderd worden.  

De bijdrage VSK is slechts één maal verschuldigd.  

 

Art. 7. Activiteiten georganiseerd door schuttersverenigingen en provinciale afdelingen.  

De schuttersverenigingen en provinciale afdelingen die promotionele activiteiten organiseren kunnen 

hiervoor op hun verzoek medewerking bekomen van de VSK. 

Ook een bijkomende verzekering, onder meer voor gelegenheidsschutters, wordt door de VSK gedragen.     

Het directiecomité doelschieten van de VSK bepaalt de modaliteiten van de tussenkomst. 

 

Art. 8. Beoefende disciplines. 

De ISSF- disciplines en de disciplines beschreven in de Nationale reglementen worden beoefend. 

 

Art. 9. Doelen. 

De doelen gebruikt bij officiële wedstrijden dienen te beantwoorden aan de ISSF- en Nationale 

reglementen.  

 

Art. 10. Vlaamse records. 

De hoogste score behaald in één van de volgende wedstrijden worden erkend als Vlaamse record: 

Olympische Spelen, wereld-, Europese -, nationale of Vlaamse kampioenschappen en alle officiële 

internationale - en nationale ontmoetingen en nationale selecties waaraan de deelname is toegezegd door 

het directiecomité doelschieten van de VSK.    

Wanneer een nieuw record gevestigd wordt zal het directiecomité doelschieten de nodige schikkingen 

treffen om hieraan de vereiste ruchtbaarheid te geven. 

  

Art. 11. Arbitrage. 

Iedereen die minstens 1 jaar lid is van de afdeling doelschieten van de VSK, kan zich bij het directiecomité 

doelschieten kandidaat stellen om regionaal scheidsrechter te worden.  

Hij/Zij volgt hiervoor een facultatieve cursus, doet een stage en legt een test af. De modaliteiten hiervan  

zullen door het directiecomité doelschieten bepaald worden. 

De geslaagde kandidaten ontvangen een arbitragekaart en – badge.  

Om de onpartijdigheid van de landelijk arbiters te waarborgen worden zij automatisch leden te individuele 

titel. Ze staan onder de leiding van de medewerker Arbitrage). De houder van een regionale arbitragekaart 

verbindt er zich toe bijscholingen te volgen. 

De regionale arbitragekaart kan ingehouden worden door de medewerker Arbitrage op grond van ernstige 

tekortkomingen en/of – feiten. Dit zal aan de betrokkene binnen de 14 dagen na de beslissing worden 

medegedeeld.  

Betrokkene zal zijn arbitragekaart en –badge binnenleveren bij de medewerker Arbitrage. 
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De kandidaat internationale scheidsrechters zullen aan de ISSF voorgedragen worden door het 

directiecomité doelschieten langs de nationale organisatie om, op voorstel van de medewerker Arbitrage.  

Een statuut van de arbiters, opgesteld door de medewerker Arbitrage, regelt de werking van de arbitrage, 

de aanduiding van de arbiters en de behandeling van klachten over de arbitrage.  

 

Art. 12. Brevetten trainers. 

Door de Vlaamse Trainersschool (Sport.Vlaanderen) worden er met de medewerking van VSK cursussen 

ingericht voor Initiator, Instructeur B, trainer B en trainer A karabijnschieten en pistoolschieten. De 

kandidaten die slagen ontvangen op het einde van de cursus een VTS-diploma.  

 

Art. 13. Provinciale, Vlaamse en nationale ploegen. 

Provinciale ploegen worden samengesteld door de provinciale verantwoordelijke.  

Vlaamse ploegen worden samengesteld door de medewerker internationaal die bevoegd is voor de 

desbetreffende discipline. 

De deelnemers van de VSK in nationale ploegen worden aangeduid door de bevoegde medewerker 

internationaal in samenspraak met de nationale technische directeur. Enkel schutters die deelgenomen 

hebben aan de selectiewedstrijden komen in aanmerking.  

Deze selectiewedstrijden worden jaarlijks nationaal ingericht. De uitnodiging hiervoor gebeurt door de 

bevoegde medewerker internationaal of technische directeur, in principe op basis van de uitslagen op de 

Vlaamse en nationale kampioenschappen. De provinciale verantwoordelijken kunnen aan de medewerkers 

internationaal eventueel andere schutters voorstellen voor deelname aan de selecties.  

Kandidaat-deelnemers dienen zich voor 31 januari schriftelijk aan te melden via het webformulier op de 

website sportschieten.be om deel te kunnen nemen aan de selectiewedstrijden van het kalenderjaar.    

 

Art. 14. Deelname aan Vlaamse en nationale kampioenschappen. 

Om deel te nemen aan de Vlaamse kampioenschappen moeten de schutters deelgenomen hebben aan het 

provinciaal kampioenschap in de desbetreffende discipline en er een minimum score behalen.  

Om deel te nemen aan de nationale kampioenschappen moeten de schutters deelgenomen hebben aan 

het Vlaams kampioenschap in de desbetreffende discipline en er een minimum score behalen, 

uitgezonderd voor de deelname aan de Belgian Open Air.  

Deze minima worden jaarlijks vastgesteld door de nationale technische directie. 

De provinciale verantwoordelijke kunnen aan de medewerker organisatie eventueel andere  

schutters voorstellen voor deelname aan Vlaamse en nationale kampioenschappen..  

 

Art. 15. Regionale trainingen. 

In de mate van het mogelijke worden in de verschillende disciplines trainingen georganiseerd in de 

verschillende Vlaamse trainingscentra. (zie www.sportschieten.be)  

Deze trainingen zijn gratis en toegankelijk voor alle leden van de VSK afdeling doelschieten, ze moeten 

geen lid zijn van de club waar het trainingscentrum gevestigd is. Vooraf dienen ze zich wel te melden bij de 

trainer van het trainingscentrum.   

 

Art. 16. Expert- en Eliteschutter.  

Bij het behalen van een vooropgestelde minimumscore op de nationale kampioenschappen wordt aan de 

schutter automatisch de titel van expert- of eliteschutter toegekend en krijgt hij een bijzonder kenteken van 

de medewerker internationaal.  

Beide kentekens kunnen door een schutter slechts eenmaal bekomen worden.  

De minima voor de toekenning worden door de nationale technische commissie vastgesteld.  

http://www.sportschieten.be/
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Art. 17. Titels en medailles. 

De medailles op de Vlaamse kampioenschappen worden onmiddellijk na het kampioenschap ter plaatse 

uitgereikt.  

 

Art. 18. Teamkenteken.  

Een teamkenteken wordt eenmalig toegekend aan elke schutter die door de nationale organisatie wordt 

opgesteld voor deelneming aan een internationale wedstrijd.  

 

Art. 19. Voorschriften bij deelname aan internationale wedstrijden.  

Volgende voorschriften moeten in acht genomen worden bij deelname aan internationale wedstrijden.: 

- Kledij: de schutters ontvangen een training in leen voor de periode dat ze in de nationale ploeg 

opgenomen zijn. Deze training mag enkel gedragen worden op officiële wedstrijden en trainingen.  

- Delegatieleider: Hij/Zij is de afgevaardigde van de nationale organisatie. Hij/Zij is alleen 

verantwoordelijk voor de nationale ploeg en neemt alle beslissingen die noodzakelijk zijn vanaf de 

samenkomst van de ploeg, gedurende de ganse tijd van de deelname tot de ontbinding van de 

ploeg.   
 

Art. 20. Beker van Vlaanderen.  

Door de medewerker organisatie wordt jaarlijks wedstrijden “Beker van Vlaanderen” georganiseerd in de 

disciplines “Luchtpistool”, “Luchtkarabijn” en “ Vrij geweer 60 schot liggend” . 

Voor deelname zullen de provinciale verantwoordelijken schutters aanduiden in functie van het behaalde 

resultaat op een provinciale selectiewedstrijd waarvoor geen inschrijvingsgeld mag gevraagd worden. 

Er wordt geschoten in de categorieën Seniors, Dames, Juniors en Cadetten. Bij de Seniors en Dames 

wordt er geen rekening gehouden met de leeftijdscategorie.  

Voor de senioren mogen 25 schutters voor Vlaanderen worden aangeduid. De aanduiding verloopt als 

volgt: per provincie worden de 3 beste schutters aangeduid. Voor het aanduiden van de overige 10 

schutters wordt voor Vlaanderen een klassement opgemaakt en worden de 10 beste schutters, die nog niet 

waren aangeduid als 1 van de 3 beste schutters uit een provincie, aangeduid.   

Voor de dames, junioren en cadetten zijn er geen beperkingen wat betreft het aantal deelnemers per 

provincie.  

Alle wedstrijden worden met finale geschoten.    

De eerste drie van elke categorie ontvangen een beker.  
 

Art. 21. FEMINA. 

Jaarlijks wordt om beurt door de VSK, URSTBf en RSFO een wedstrijd ingericht in de disciplines 

“luchtdrukwapens” waaraan alle dames en jongeren kunnen deelnemen.   

  

Art. 22. Beker 1 mei (Beker LANG) 

Deze wedstrijd, sedert 1973 jaarlijks ingericht, beurtelings door de VSK en URSTBf, bestaat uit een 

wedstrijd voor provinciale ploegen van vier (4) schutters  per discipline.  

Er wordt geschoten met gemengde ploegen, elke schutter schiet 60 schoten.  

Disciplines:  2016 : 9 en 16 

  2017 : 4/5 en 11 

  2018 : 9 en 15 

  2019 : 4/5 en 14 

  2020 : idem als 2016  
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Enz… 

 

Art. 23. Beker der clubs. 

Jaarlijks wordt om beurt door de VSK, URSTBf en RSFO een wedstrijd ingericht in de disciplines 

“luchtdrukwapens”.  

Iedere provincie, alsook de Duitstalige regio, mag in iedere discipline 2 clubs afvaardigen. 

Zij delen de namen van de clubs mede aan de bevoegde medewerker organisatie of directeur O&A voor 10 

september en nodigen deze clubs uit. 

De deelnemers moeten een aansluitingskaart op naam van de deelnemende club kunnen voorleggen en 

dienen ook het provinciaal kampioenschap geschoten hebben voor de betreffende club. 

Elke club mag een ploeg van maximum 5 schutters opstellen. Deze schutters mogen van om het even 

welke categorie of geslacht zijn.  

Elke schutter schiet 40 schoten in maximum 75 minuten.  

De drie beste scores per ploeg komen in aanmerking. De ploeg met het hoogste totaal is de winnaar.  

Aan de winnaars zullen de wisseltrofeeën ter plaatse worden overhandigd.   

  

Art. 24. Masters of Flanders.  

Dit betreft een regelmatigheidcriterium van wedstrijden ingericht door clubs aangesloten bij de VSK. De 

reglementering van dit regelmatigheidcriterium wordt vastgesteld in een apart reglement opgesteld door het 

directiecomité doelschieten in overleg met de organiserende clubs.     

 

Art. 25. Bijkomende bepalingen voor andersvaliden. 

De andersvaliden zijn welkom in de VSK en bij de aangesloten verenigingen.  

Voor deelname aan kampioenschappen ingericht door de VSK dienen ze te schieten volgens de geldende 

ISSF- en Nationale reglementen voor de desbetreffende discipline, zonder hulpmiddelen en zonder de 

andere deelnemers te hinderen.  

Voor deelname aan wedstrijden in de clubs en aan provinciale wedstrijden staat het de clubs en de 

provinciale afdelingen vrij hierop afwijkingen toe te staan. 

 

Art. 26. Wedstrijden in het kader van de SchietSportSchool (SSS) 

Voor wedstrijden in het kader van de Schietsportschool gelden afwijkende reglementen dewelke het 

voorwerp uitmaken van een apart reglement.   


