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Reglement Vriendenkring 

 

1. De Vriendenkring wordt gevormd door de kruisbooggilden, 

Sint-Jorisgilde Reusel. Sint-Jorisgilde Hooge Mierde, Sint-Jorisgilde 

Bladel en het Heilig Sacramentsgilde Hulsel. 

 

2. Onder schutters worden verstaan gildebroeders, gildezusters, deelnemer 

of deelneemster van een gilde van de Vriendenkring. De schutter moet de 

leeftijd van 16 jaar hebben bereikt. 

 

3. Aspirant schutters vanaf 13 jaar mogen onder begeleiding schieten. 

 

4. Schutters welke geen lid zijn van een Gilde, mogen mee schieten indien 

hij/zij binding hebben met het Gilde. 

 

5. Een schutter kan gedurende een jaar maar voor één gilde uitkomen. 

 

6. Er zijn vijf schietwedstrijden per jaar. Het gilde dat de eerste wedstrijd 

organiseert, organiseert ook de afsluitende wedstrijd. De volgorde van 

eerste wedstrijd en afsluitende wedstrijd organiseren is: 

 

2019 Heilig Sacramentsgilde Hulsel 

2020 Sint Jorisgilde Bladel 

2021Sint Jorisgilde Reusel 

  2022 Sint Jorisgilde Hooge Mierde 

  De volgorde blijft doorgaan. 

 

7. Data en plaatsen van wedstrijden worden bij vergadering waarbij alle 

deelnemende gilden een vertegenwoordiging hebben bepaald. 

 

8. De eerste vier wedstrijden tellen mee voor zowel het korps als personeel 

van de gilden. 

 

9. Per wedstrijd wordt eerst voor personeel geschoten. 

 

10. Voor het personeel worden 15 schoten verschoten over drie schutsbomen. 

 De schutsboom voor de kampioen is een aparte boom.(dus de vierde 

 boom). 

 

11. Na het personeel kan een schutter 10 pijlen schieten voor de 

dagkampioen. Voor dagkampioen schieten is er geen proefschot. 
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12. Voor het personeel heeft iedere schutter op iedere boom een vrij 

proefschot. 

 

13. Nadat het schieten voor het personeel is gedaan. 

Eerst het afkampen voor het personeel. 

Daarna het afkampen voor de dag kampioen. 

Pas daarna wordt er voor het korps geschoten. 

Het organiserende gilde schiet als eerste in de volgorde voor het korps. 

 

14. Een korps bestaat uit vier schutters van een gilde. Indien er onvoldoende 

schutters zijn om een volledig korps te vormen, eerste, tweede 

respectievelijk derde. Er wordt geschoten met het aantal schutters dat 

aanwezig is. Dus als een korps maar drie schutters heeft, schieten deze 

drie schutters en wordt hun aantal treffers geteld. 

15. Welke schutter in het eerste, tweede, respectievelijk derde korps zit van 

het gilde wordt bepaald aan de hand van de resultaten van het personeel 

schieten. Het aantal treffers, daarna hoe later men een misser heeft 

gehaald. Alle aanwezige schutters dienen mee te schieten. 

 

16. Voor het korps schieten dienen de schutters na afloop van het kampen 

nog aanwezig te zijn. Geen, van te voren schieten. 

 

17. Voor het korps worden vijf pijlen verschoten per schutter, zonder een 

proefschot. Alle eerste korpsen schieten op dezelfde schutsboom. Ook zo 

alle tweede en respectievelijke derde korpsen. 

 

18. Iedere ingeschreven schutter krijgt na afloop van een wedstrijd een 

tegoedbon van € 4,50 van: (een wel bekende ondernemer) 

De dag kampioen krijgt bovenop de bon voor personeel, 3 bonnen. 

 

19. Voor het personeel van het gilde tellen het totaal aan treffers, waarna 

eventueel na afloop van de vijfde afsluitende wedstrijd wordt afgekampt. 

 

20. Voor het korps tellen de eerste vier wedstrijden. Bij de afsluiting wordt 

niet meer voor het korps geschoten. Indien korpsen een gelijk aantal 

treffers heeft, wordt er afgekampt na afloop van het personeel en 

dagkampioen schieten bij de afsluitende wedstrijd. Het korps wordt 

samengesteld zoals bij de eerste vier wedstrijden. 
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21. Het wisselschild 

Het gilde dat het wisselschild drie keer achter elkaar behaald heeft behoud 

definitief het wisselschild. 

 

Het gilde dat het wisselschild voor de vijfde keer behaald behoud 

definitief het wisselschild. 

 

Ieder gilde dat het wisselschild een keer behaalt dient te zorgen dat het 

schild gegraveerd wordt met de naam van het gilde en het jaartal van 

behalen. Als een gilde het schild al eens heeft behaald, hoef er alleen 

achter de naam van dat gilde een jaartal bij gevoegd worden. 

 

Het gilde dat het wisselschild heeft behaald en niet definitief behoud dient 

het schild in goede staat bij de afsluitende wedstrijd in te leveren. 

 

Indien er geen wisselschild meer is wegens het definitief behalen, betalen 

alle deelnemende gilden samen, ieder gelijk, een nieuw schild. 

 

22. Personeel 

De eerste drie geëindigde schutters per gilde ontvangen een geldprijs na 

afloop van de afsluitende wedstrijd. Namelijk: in 2002 en daarna: 

Eerste €   5,00 

Tweede €   3,50 

Derde  €   1,50 

 

Ieder deelnemend gilde dient voor de afsluitende wedstrijd hiervoor € 10,00  

te betalen alsook onkosten drukwerken van Tegoed bonnen en de kosten van het 

maken van de schietkaarten.  

Ook zal ieder Gilde na afloop een gelijk deel betalen in de kosten van 

drukwerk. 

 

23. Inschrijfgeld 

Het inschrijfgeld voor personeel is € 5,00 inclusief de kampioen. 

 

24. De wip voor het personeel en korps dient 80 mm groot te zijn. 

 

25. De wip voor de dag kampioen en eventueel afkampen personeel, korps en 

dagkampioen wordt bepaald door het organiserende gilde. Maximaal 

wordt bij het afkampen het schouderschot toegepast ( dus geen 

revolverschot). In bijzondere gevallen kunnen aanpassingen plaats vinden 

tijdens de wedstrijd. 
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26. Schutters die in kennelijke staat van dronkenschap zijn kunnen door 

zowel het eigen gilde, organiserende gilde alsmede de schrijver verboden 

worden om te schieten. Deze personen dienen onder de schutsboom 

vandaan gehouden te worden. 

 

27. Een schutter die aantoonbaar pech heeft of een pijl verliest mag bij het 

personeel of korps schieten een vrij proefschot schieten. Dit is niet 

toegestaan bij de dagkampioen of het afkampen van personeel, korps of 

dagkampioen. 

 

28. Een schot is pas verschoten als de pijl een hoogte heeft bereikt van 6 

meter of hoger (halfweg de schutsboom). 

 

29. Een treffer wordt geteld door de schrijver indien de wip hoorbaar en/of 

zichtbaar is opgetrokken. De schrijver beslist. 

 

30. Aanvang wedstrijden. 

Op de zondagochtend om 8.30 uur. 

Inschrijven tot 9.30 uur. 

Na 09.30 uur is geen inschrijving meer mogelijk (mits een gegronde 

reden aanwezig en ook tijdig bij de organisatie bekend is) zodat op tijd 

kan worden begonnen met het afkampen en korps schieten. 

Er wordt gestreefd dat de prijsuitreiking om 13.00 uur gedaan is. 

 

31. Jaarlijks dient een vergadering gehouden te worden over de data van de 

wedstrijden, inschrijfgeld en consumptieprijzen. De vergadering kan het 

reglement veranderen. Ieder gilde dient bij deze vergadering aanwezig te 

zijn. Ieder gilde heeft een gelijke stem in de vergadering. Indien er van 

een gilde meerdere personen aanwezig zijn en verschillend stemmen 

wordt de stem van dat gilde onder verdeeld naar hun ene stem ( b.v. ¼ 

voor ¾ tegen). 

 

32. Ingevallen dat het reglement niet voor ziet. 

In de gevallen dat het reglement niet voorziet beslist het organiserende 

gilde in samenspraak met de commissie en/of administrateur. 

33. Prijzen voor consumptie vastgesteld op 16 december 2018 zijn voor 2019 

(Vastgesteld op 16 december 2018. Bij twijfel 

opvragen) 
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34. De commissie/administrateur van de Vriendenkring. 

Benoemd bij de jaarlijkse vergadering. 

 
 

Goedgekeurd bij de vergadering van 16 december 2018, te Reusel. 
 

 

 

Aldus opgetekend 16 december 2018 door: 

Tinus Huijbregts 

Administrateur 

Gildebroeder van het Sint-Jorisgilde Reusel 

Dekenschrijver Sint-Jorisgilde Reusel 

 

 

 

 

21 december 2018, 

 

Tinus Huijbregts 
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Het herziene reglement, 2019, is opgesteld door Tinus Huijbregts 

 

Het herziene reglement bevat het reglement met daarbij door de jaren heen de 

wijzigingen en hoe het de laatste jaren gewerkt werd. 

 

Eerste reglement. 

Opgesteld door Tinus Huijbregts 

Reglement vastgesteld op 28 januari 2001 

Aanwezig waren: ·Sint-Jorisgilde Reusel:    Martin van de Vorst 

         John Coppelmans 

         Tinus Huijbregts 

   Heilig Sacramentsgilde Hulsel:  Ad Huybregts 

         Theo Ansems 

   Sint-Jorisgilde Hooge Mierde:  Jo Jansen 

         Chris Merkx 

Sint-Jorisgilde Bladel:    Niek Soontiëns 

 

Aldus opgetekend 28 januari 2001 door: 

Tinus Huijbregts 

Dekenschrijver Sint-Jorisgilde Reusel 

 

Door de jaren heen zijn er vele wijzigingen geweest. 

Veel is beschreven door Toon Schellekens. 

Toon Schellekens is véle jaren administrateur geweest. 

 

2018: 

Administrateur: Tinus Huijbregts 

Geld gebeuren: Fons Daniëls 
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Wisselschild van de Vriendenkring 

 

Het wisselschild dateert van 1993 

Gewonnen hebben het wisselschild: 

1993 Sint-Jorisgilde Reusel 

1994 Heilig Sacramentsgilde Hulsel 

1995 Sint-Jorisgilde Hooge Mierde 

1996 Sint-Jorisgilde Reusel 

1997 Sint-Jorisgilde Reusel 

1998 Sint-Jorisgilde Hooge Mierde 

1999 Sint-Jorisgilde Hooge Mierde 

2000 Sint-Jorisgilde Reusel 

2001 Sint-Jorisgilde Reusel 

2002 Vervallen. 

2003 Sint-Jorisgilde Reusel 

Sint-Jorisgilde Reusel heeft het wisselschild definitief gewonnen. 

 

Het wisselschild dateert van 2004 

Gewonnen hebben het wisselschild: 

2004 Heilig Sacramentsgilde Hulsel 

2005 Sint-Jorisgilde Reusel 

2006 Heilig Sacramentsgilde Hulsel 

2007 Sint-Jorisgilde Reusel 

2008 Heilig Sacramentsgilde Hulsel 

2009 Sint-Jorisgilde Reusel 

2010 Sint-Jorisgilde Reusel 

2011 Heilig Sacramentsgilde Hulsel 

2012 Sint-Jorisgilde Hooge Mierde 

2013 Sint-Jorisgilde Reusel 

Sint-Jorisgilde Reusel heeft het wisselschild definitief gewonnen. 

 

Het wisselschild dateert van 2014 

Gewonnen hebben het wisselschild: 

2014 Heilig Sacramentsgilde Hulsel 

2015 Sint-Jorisgilde Reusel 

2016 Sint-Jorisgilde Bladel 

2017 Sint-Jorisgilde Hooge Mierde 

2018 Sint-Jorisgilde Hooge Mierde 
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Contact personen per gilde voor de Vriendenkring 

 

Heilig Sacramentsgilde Hulsel: 

Kees Seegers 

 

Sint-Jorisgilde Bladel: 

Loes Peeters 

 

Sint-Jorisgilde Reusel 

Rob Wullems 

 

Sint-Jorisgilde Hooge Mierde: 

Gust Hermans 

En: 

Jo Jansen 
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Administratie in 2019. 

 

Een administrateur door de vergadering aangesteld. 

 

Administrateur: 

Tinus Huijbregts 

Wilhelminalaan 81N 

5541 CT Reusel 

Tel: 0497-840511 

GSM: 0613570134 

E-post: SintJorisgilde<apenstaartje>huijbregts.be 

 

Geld gebeuren: 

Fons Daniëls 

Bladel 

 

 

 
Opmerking: 

Een paar gegevens zijn weg gelaten in dit bestand. 

Dit heeft geen invloed op het reglement. 

Ook de adresgegevens van andere personen zijn in dit 

bestand weggelaten. 

Wenst u het volledige reglement te ontvangen, geef 

dit aan en het wordt naar u gestuurd. 

 


