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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 traditioneel karabijnschieten en andere traditionele sporten.

de ‘Noord Kempische Karabijn Schutterskring’
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

TRADITIONEEL KARABIJNSCHIETEN

contact
w
vz

n
r te
laS
overo
p
S
koepelt
een
e
l
i o ne
twintigtal traditionele
t
i
d
ra
sporten in Vlaanderen. VlaS is
se T
m
a
lid van de Vlaamse Sportfederatie (VSF),
V la

Noord Kempische Karabijn Schutterskring
secretaris: Luc Palinckx
Bredabaan 419B
2990 Wuustwezel
03 669 66 84
luc.palinckx@telenet.be

een traditionele sport
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broederschap en
volksvermaak

T
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e schutters schieten van op een afstand van 50 m op
een blazoen met concentrische cirkels. De middelste
kleine cirkel is goed voor 16 punten, die er net buiten 15,
dan 14 enz. De kleine kogeltjes waarmee geschoten wordt
perforeren de schietkaart met een perfect rond gaatje. In
de huidige schietstanden wordt de schietkaart na een
schietbeurt, die bestaat uit 10 kampschoten, automatisch naar voor gebracht. Zo kan de kaart aan
de wedstrijdleider bezorgd worden en
kunnen de resultaten worden afgelezen.
Vroeger, toen de blazoenen nog niet automatisch naar voor gebracht werden,

Het kogelgeweer mag vanaf 16-jaar, onder begeleiding, gehanteerd worden.
Een alternatief voor een kogelgeweer
is een persluchtgeweer. Aan het traditioneel schieten met persluchtgeweer
kan men vanaf 12 jaar deelnemen.

sportschutterslicentie
Met dit geweer wordt geschoten van op een
afstand van 7 in plaats van 50 m.
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e meeste schuttersgilden zijn
opgericht in de 17e eeuw.
Deze schuttersgilden waren de
voorlopers van de latere legers. De vroegere kasteelheren en grootgrondbezitters
verplichtten hun pachters om de huizen te verdedigen tegen roversbenden, opstanden of ander
gevaar. Als de noodklok luidde, spoedde iedereen zich
naar een publieke verzamelplaats om samen het gevaar
de kop in te drukken.
Wanneer Napoleon legers begon op te richten, verviel de
verplichting om de huizen te beschermen. Ondanks het feit
dat er geen verplichting meer was om de eigendommen te
beschermen, bleven de schuttersgilden voor hun plezier
schieten. In de daaropvolgende 400 jaar is er zeer veel gebeurd en veranderd bij de schuttersgilden, maar de grondslag is steeds dezelfde gebleven: broederschap en volksvermaak.

wees een knaap de
behaalde punten aan.
Als een schutter in de roos had
geschoten, zwaaide hij met zijn klak,
die gemaakt was van lappen. Vandaar
dat een schot in de roos nog steeds een lap
wordt genoemd.
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e Noord Kempische Karabijnschutterskring of NKKS bestaat uit vijf Kempische
gilden uit de gemeenten Hoogstraten, Wuustwezel en Baarle-Hertog. Ze schieten al zeker
50 jaar in competitie en verbroedering met de
Nederlandse Flobertschutterskring in West Brabant.

lap, een schot in de roos

raditionele karabijnschutters schieten met een geweer van klein kaliber (5,66mm). Dit geweer weegt
ongeveer 5,5 kg. Het wapen mag niet
uitgerust zijn met lenzen, maar andere
hulpmiddelen zoals een diopter (verstelbaar kijkgaatje voor het mikken),
een handvat en een schouderbeugel
zijn wel toegelaten. De wapens worden aangekocht in een wapenwinkel
en zijn alleen te verkrijgen met een vergunning of een sportschutterslicentie.

