Reglement Koningschieten - Schutterij St.Job Leuken.

1.

Deze wedstrijd wordt bij voorkeur georganiseerd tijdens het jaarlijkse Patroonsfeest (de
zaterdag het kortste bij 10 mei van het betreffende jaar).

2.

Deelname aan de wedstrijd voor de titel “Koning” staat open voor alle mannelijke leden welke
voldoen aan de in artikel 3 genoemde voorwaarden.

3.

De deelnemer aan de wedstrijd voor de titel "Koning" dient aan alle schuttersfeesten (incl. het
OLS), welke in dat jaar zijn gepland, deel te kunnen nemen
Het geniet de voorkeur van de vereniging dat de koning zich laat vergezellen van een
koningin, die hem "terzijde staat" tijdens de genoemde feesten.
De koning c.q. het koningspaar is / zijn eveneens beschikbaar voor bijzondere evenementen
zoals St.Jobsfeest, Taptoes en het maken van de krans voor de volgende koning.
De deelnemer dient minimaal de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt en moet een actief lid
zijn binnen de vereniging; als actief wordt gezien een lid dat geüniformeerd aan de activiteiten
gedurende het seizoen voorafgaand aan het koningschieten heeft deelgenomen.
Uitzonderingen kunnen worden gemaakt voor nieuwe actieve leden, leden die door ziekte of
andere bijzondere omstandigheden in het gezin niet in staat zijn geweest om actief te zijn en
voor jubilarissen.

4.

De wedstrijd voor de titel "Koning" wordt geschoten met de zware buks.

5.

Inschrijving voor deelname aan de wedstrijd dient te gebeuren op de dag van de wedstrijd
zelf. Inschrijving dient te gebeuren bij de Koning van het voorgaand seizoen (de tot dan
regerende Koning).

6.

Door zich op te geven voor de deelname onderschrijft de deelnemer de regels betreffende het
koningschieten en het koningschap.

7.

De schietcommissie en de aftredende koning c.q. het aftredend koningspaar zullen de
opgegeven deelnemers toetsen aan de hand van de in dit reglement gestelde criteria. Hun
bevindingen zullen voor aanvang van de wedstrijd officieel door de koning aan alle
aanwezigen worden medegedeeld.

8.

Voor de schietvolgorde tijdens het koningschieten wordt geloot door alle deelnemers. Zij
vervoegen zich bij de aftredende koning die toeziet op een correcte loting. De uitkomst van de
loting wordt aansluitend openbaar bekend gemaakt.

9.

Alvorens de wedstrijd de officieel aanvangt, worden de openingsschoten in de navolgende
volgorde gedaan; zeereerwaarde heer pastoor (indien aanwezig), de aftredende koning en de
keizer (indien beschikbaar).

10. De wedstrijd staat onder leiding van de buksmeester(s) die deze dag de buks "bedienen".
Deelnemers dienen de aanwijzingen van genoemde wedstrijdleiding op te volgen.
11. Er wordt geschoten op een houten bord waarop een vogel is afgebeeld die omgeven is door
een kader. Er mag (vanwege de veiligheid) uitsluitend geschoten worden op het kader. Het is
niet toegestaan om te schieten op de afbeelding van de vogel, dit eventueel op straffe van
uitsluiting van de wedstrijd (dit ter beoordeling van de wedstrijdleiding). Uitzondering hierop is
het openingsschot dat door de aftredend koning wordt verricht.
12. Tijdens de wedstrijd dient men voldoende afstand te houden van de (voorgaande)schutter.
Men gaat niet op eigen initiatief schieten. In alle gevallen volgt de schutter de aanwijzingen
van de buksmeester/wedstrijdleiding op.
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13. De deelnemer die met een schot in het kader (zie artikel 11) het totale kader met de
afbeelding van de vogel naar beneden haalt (los schiet), verdient de titel "Koning van het
desbetreffende jaar". Mocht een deelnemer met een schot op de afbeelding van de vogel
zelf of anderszins ruim binnen het kader het totale kader met de afbeelding van de vogel naar
beneden halen (komt volledig los), dan gaat de titel naar de deelnemer die direct voor hem
geschoten heeft.
14. Als de nieuwe koning bekend is wordt het koningszilver officieel door de aftredend koning c.q.
het aftredend koningspaar aan hem of aan hem en de koningin overhandigd. Indien de
aftredende koning zich opnieuw koning schiet zal de voorzitter (of diens vervanger) deze
handeling verrichten.
15. Aansluitend aan de handeling genoemd in artikel 14 zal een ieder de gelegenheid krijgen om
de nieuwe koning of het nieuwe koningspaar te feliciteren.
16. Na deze felicitaties zal de koning of het koningspaar in optocht met muziek en omringd door
de koningskrans, naar het woonhuis van de koning worden begeleid, mits dit woonhuis
gelegen is binnen de woonwijk Leuken. In alle andere gevallen wordt in overleg tussen de
nieuwe koning en het Dagelijks Bestuur een alternatieve locatie gekozen.
17. Bij het woonhuis van de nieuwe koning of de alternatieve locatie zal de krans worden
opgehangen op een door de koning aan te wijzen plek. Er zal ter plekke een serenade worden
gebracht door de vereniging met aansluitend een korte toespraak door de voorzitter of diens
vervanger.
18. Het bestuur zal het initiatief nemen om een begeleider(ster) te zoeken voor de koning of het
koningspaar, om hen gedurende het seizoen bij te staan tijdens de diverse optredens.
19. De deelnemer die in een periode van 5 (vijf) opeenvolgende jaren 3 (drie) maal de titel
"Koning" behaalt, zal worden uitgeroepen tot "Keizer".
20. De koning kan zich, in de optocht van schuttersfeesten en andere evenementen waaraan
wordt deelgenomen door de vereniging, laten vervangen. Dit altijd in en na overleg met het
bestuur.
21. In alle voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet, of indien er van moet worden
afgeweken, besluit het bestuur (of een door het bestuur aangewezen commissie) van de
vereniging.

Het bestuur

Uit het huishoudelijk reglement:
Art. 53
Verplichting koning:
De koning zal met de koningin deelnemen aan de schuttersfeesten en andere
evenementen waarbij zij uit hoofde van de vereniging aanwezig moeten zijn. De koning
kan zich in de optocht laten vervangen.
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