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aangesloten bij:

Vlaamse Traditionele Sporten vzw
Polderstraat 76A bus 2, 8310 Brugge
050 35 84 62
info@vlas.be
www.vlas.be

V l aS

Sportiv vzw (erkende Vlaamse sportfederatie)
Polderstraat 76A bus 3, 8310 Brugge
050 35 84 62
info@sportiv.be
www.sportiv.be
neem contact op met je plaatselijke vereniging:

de Europese Vereniging voor Traditionele Sporten
en Spelen (ETSGA) en werkt samen met de Vlaamse Trainersschool (VTS) voor verschillende opleidingen. Je kan bij
VlaS terecht voor meer informatie over buksschieten en andere traditionele sporten.

‘St-Catharina Beek’ is lid van VlaS
Je voordeel als VlaS-lid

Als vereniging die bij VlaS aangesloten is:
>>

ben je aangesloten bij een door Bloso erkende organisatie
voor sportieve vrijetijdsbesteding

>>

ben je ook aangesloten bij de door Bloso erkende Vlaamse
Sportfederatie Sportiv vzw

>>

word je met raad en zo mogelijk met daad ondersteund bij
promotie initiatieven

>>

worden de belangen van jouw traditionele sport verdedigd

>>

kan je rekenen op allerhande advies

>>

ben je verzekerd voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke
aansprakelijkheid

>>

ontvangt elke clubsecretaris gratis het driemaandelijks
magazine Trend. Clubleden die bij VlaS aangesloten zijn krijgen
een korting van 5 euro op hun abonnement

>>

ontvang je op vertoon van je lidkaart 50% korting bij een
bezoek aan het sportmuseum ‘Sportimonium’ te Hofstade

BUKSSCHIETEN
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Schutterij St-Catharina Beek
secretaris: Marie-Josée Kerkhofs
Korenbloemstraat 8 - 3960 Bree
089 47 33 72 | 0497 38 67 44
info@schutterijbeek.be
www.schutterijbeek.be

een traditionele sport
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meer dan
competitie

H

et belangrijkste jaarlijks evenement is het
Oud Limburgs Schuttersfeest op de eerste
zondag van juli, dat een massa toeschouwers en
circa 160 schutterijen uit Belgisch en Nederlands
Limburg naar de schietweiden lokt. Er zijn dan
ook prachtige optochten te volgen en er is natuurlijk ook de spanning wie de ‘Um’ (trofee) zal
willen en aldus het komende jaar het OLS mag
inrichten.

Een buks is een zeer zwaar geweer. Het is ongeveer twee meter lang en weegt maar liefst
15 kilo. Voor de schutters is op negen meter afstand van de schietboom een speciale aanlegpaal
opgesteld. De schutter kan zijn buks tegen de paal
laten steunen en zo een stabiele houding aannemen.
In die houding kan hij niet alleen de terugslag opvangen, maar is het ook mogelijk langdurig schuin
opwaarts naar de stopjes te mikken.

B

D

e meeste schutterijen bestaan al
honderden jaren, oorspronkelijk
als burgerwachten voor de bescherming van
de gemeente of stad. In de loop van de jaren nam
die militaire functie af en werden de gilden meer en
meer sociaal-culturele verenigingen. Traditie en sport
gaan sinds jaren hand in hand. Het buksschieten in competitie gaat dus meer dan enkel om de competitie. De bondsfeesten gaan steeds gepaard met stoeten en optochten in
traditionele kostuums. Muziekkorpsen, trommelkorpsen
en vendelzwaaiers zijn op zijn minst even belangrijk als de
schietwedstrijd zelf.

uksschutters proberen
per ploeg van zes schutters
(een zestal) reeksen van 18 houten
stopjes af te schieten. Die stopjes zijn aan
een schietboom gemonteerd op een hoogte
van 16 meter. In het totaal zijn er 180 stopjes. Als meerdere zestallen in hetzelfde aantal
schoten evenveel stopjes hebben afgeschoten, wordt er gekaveld. Wanneer één zestal
er in slaagt om, dikwijls na lange strijd, meer
stopjes af te schieten dan de andere zestallen,
is de zaak beslecht.

kavelen

precisie en traditie

