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Vlaamse Katapultbond
secretaris: Lea Pauwels
Bouwelsesteenweg 38 - 2280 Grobbendonk
0472 64 06 95
pauwels.lea@telenet.be
http://users.telenet.be/gerardus.de.meyer

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 katapultschieten en
andere traditionele sporten.

de ‘Vlaamse Katapultbond’ 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

een traditionele sport
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oor de veiligheid wordt in gesloten kooien geschoten.
Bij de jaarlijkse superprestige, die van september tot
april loopt, wordt elke club tweemaal bezocht. Ook het
Belgisch Kampioenschap en de Bondsbeker staan jaarlijks op het programma.
De Vlaamse Katapultbond organiseert tweejaarlijks een
internationaal kampioenschap, dat ondertussen uitgegroeid is tot één van de grootste katapulttornooien in Europa. Minstens zeven
buitenlandse delegaties mogen
hierop verwelkomd worden.
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et kleinste bordje heeft een diameter
van vier cm, het grootste twaalf cm.

S

chietlapschieten
of katapultschieten is een gekend jongensspel.
De meeste jongeren hebben ooit
nog wel met een katapult een steentje
weggeschoten. Dat het ook een echte sport
is, is misschien minder geweten. In verschillende
clubs wordt dit oude spel als een echte competitiesport beschouwd en beoefend. Goed mikken blijkt namelijk niet altijd even eenvoudig te zijn.
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et behulp van een schietlap of katapult en zeven glazen knikkers moeten de schutters zeven bordjes omver schieten. Die bordjes variëren in grootte en in puntenwaarde. Het kleinste bordje telt de meeste punten. Je kan in
één beurt 30 punten behalen. Er worden steeds vier beurten
geschoten. Zo kom je aan het maximum van 120 punten.

De bordjes staan op tien meter afstand en hebben een
scharniermechanisme waardoor ze omver vallen. Per beurt
krijgt elke schutter zeven knikkers waarmee hij de bordjes
moet raken. Bij het schieten zijn een armsteun en visier niet
toegestaan.
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e Vlaamse katapultbond (Vkb) vloeide voort uit de Kempische Schietlapfederatie, waarvan de bestuursleden al een
tijdje overwogen om het katapultschieten
in gans Vlaanderen te vertegenwoordigen
en een naamsverandering te ondergaan. Na
groeiende internationale contacten werd
deze knoop snel doorgehakt. Sinds 2004 opereert zij als de Vlaamse katapultbond en onder
deze naam werd zij in 2005 effectief lid van
VlaS. De Vkb verspreid driemaandelijks ’t katapulleke onder haar leden en telt momenteel
zeven actieve clubs.
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