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Artikel 1 Federatieve koningen 
 

1.1  De Gelderse Schutters Federatie kent 3 Federatieve koningen: 

• De Federatiekoning 

• Jeugd Federatiekoning  

• Landjuweelkoning 
 

1.2  De schietwedstrijd om de titel Federatiekoning vindt jaarlijks plaats tijdens  
de Federatieve Schutters Dag 
 

1.3  De schietwedstrijd om de titel Landjuweelkoning vindt vijfjaarlijks plaats  
tijdens het “Landjuweel van Gelderland” 
 
 

Artikel 2 Federatief Koning- schieten 
 

2.1  Het Federatief koning- schieten vindt plaats onder de verantwoordelijkheid  
van de organiserende vereniging. 
 

2.2 Het schieten mag op geen enkele wijze geschieden in strijd met de geldende 
wetten en wettelijke bepalingen die van overheidswege zijn vastgesteld. 

 
2.3 De organiserende vereniging zorgt voor voldoende geschikte, goedgekeurde 

geweren en munitie. 
 
2.4 De organiserende vereniging zorgt ervoor dat de schietbak en de affuit 

voldoen aan de wettelijk vastgestelde normen. 
De veiligheidszones, zoals genoemd in het concours handboek dienen in  
acht te worden genomen. 
 

2.5 De organiserende vereniging zorgt er voor dat aan alle administratieve 
verplichtingen volgens de CWM voldaan wordt 

 
2.6 De geweerlader moet in het bezit zijn van een geldige schietverlof 

 
2.7 De gang van zaken rondom het wedstijdverloop staat omschreven in dit reglement 
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Artikel 3 Deelname aan koning- schieten 
Gerechtigd tot deelname aan het Federatieve koning- schieten zijn: 
 

3.1 De koningen van alle bij de Federatie aangesloten gilden en schutterijen die 
  reglementair/statutair voor het lopende verenigingsjaar als zodanig via het 
  koningsschot bepaald zijn, of anderszins gekozen of aangewezen door de 
  algemene ledenvergadering van de desbetreffende vereniging, met een 
  maximum van 1 Koning per vereniging. 

 
Op de dag dat de jeugdkoning zijn titel heeft verworven bij zijn eigen 
vereniging mag hij maximaal 17 jaar oud zijn om het Jeugd Federatie Koningschieten 
te mogen deelnemen. 
 

3.2  De zittende Kringkoningen van de aangesloten kringen met een maximum van  
1 Koning per Kring. 
 

3.3  Indien een schutter meerdere malen regerend Koning is dan kan hij slechts  
één koningschap vertegenwoordigen. Voor het andere koningschap is geen  
vervanging mogelijk 
 

3.4 De zittende (Jeugd) Federatie koning / Landjuweel koning mag zijn 
   titel niet verdedigen. 
 

3.5  De (Jeugd) Federatiekoning en de Landjuweelkoning zijn gerechtigd om deel te nemen 
aan het prijs schieten.  
De koningen van een gastvereniging mogen ook deelnemen aan het prijs schieten. 
 

3.6  Alle tot deelname gerechtigde koningen moeten voor aanvang van het concours  
worden aangemeld door de eigen vereniging. Kringkoningen zijn automatisch aangemeld. 

 
 
Artikel 4 Delegatie 
 

4.1  Een koning van een vereniging die niet deelneemt aan de Federatieve Schutters Dag  
c.q. het Landjuweel, kan deelnemen aan het Federatief koning- schieten,  
mits de vereniging zich heeft aangemeld (conform artikel 12 uit het Reglement 
Federatieve Evenementen) om als delegatie aanwezig te zijn. 
 

4.2 De delegatie moet minimaal bestaan uit: 

• Het koningspaar c.q. jeugd koning 

• De commandant van de vereniging 

• 2 bestuursleden van de vereniging 
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Artikel 5  Volgorde van schieten 
 

5.1  De volgorde van het koning- schieten is gelijk aan de volgorde tijdens de mars- en 
defiléwedstrijden. De Kringkoningen schieten vóór de verenigingskoningen. 
 

5.2  De (Jeugd) Federatiekoning en de Landjuweelkoning schieten tijdens het prijsschieten 
vóór de Kringkoningen en de verenigingskoningen. 
 

5.3  Tijdens de eerste schietronde van het prijsschieten kunnen er speciale gasten worden  
uitgenodigd om een schot te lossen, direct na het openingsschot van de zittende Koning. 
 

5.4  Speciale gasten kunnen zijn: de Commissaris van de Koning, de burgemeester,  
de pastoor, een bestuurslid van de Gelderse Schutters Federatie, de voorzitter van de 
kring , de voorzitter en/of de ereleden van de organiserende verenging. 

 
 

Artikel 6 De wedstrijd 
 

6.1  Er wordt geschoten op een houten vogel. De schietinrichting, wapen, munitie en 
schietafstand dienen op elkaar afgestemd te zijn. 
Bij het Jeugd Federatie koning- schieten wordt geschoten met een luchtgeweer.  
Bij het Federatie- en Landjuweel koning- schieten wordt geschoten met een vuurwapen. 
 

6.2  Een afgevaardigde van het Federatiebestuur treed op als wedstijdleider.  
Hij bepaald of een onderdeel er af geschoten is, of niet. 
 

6.3 Tijdens het prijs schieten wordt geschoten in de volgende volgorde: 

• Hals 

• Linker vleugel 

• Rechter vleugel 

• Staart 
De schutter die een van deze onderdelen er af schiet, ontvangt een  
herinneringsprijs. Deze wordt direct onder de schietboom uitgereikt. 
 

6.4  Voorafgaand aan het prijs schieten wordt een maximum tijd afgesproken.  
De wedstrijdleider geeft aan wanneer dit moment is aangebroken.  
De schietronde wordt dan afgemaakt. 
Als tijdens het koning- schieten een achtergebleven onderdeel afgeschoten wordt,  
ontvangt de schutter de herinneringsprijs. 
Als de resterende onderdelen samen met de romp vallen, vervallen de  
bijbehorende herinneringsprijzen aan de nieuwe koning. 
 

6.5 Het koning- schieten vindt plaats op de overgebleven houten romp. 
De wedstrijdleider kan beslissen om een nieuwe romp te laten plaatsen. 
De aftredend koning lost het eerste schot op de romp. Daarna schiet hij niet  

  meer mee. 
Het koning- schieten begint met de nummer 1 op de lijst.  
Iedere deelnemende koning moet minimaal 1 keer geschoten hebben,  
voordat er een nieuwe koning uitgeroepen kan worden. 
 

6.6 Diegene die het laatste stuk van de vogel afschiet is de nieuwe koning. 
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6.7  Indien bij het koning schieten nog niet alle deelnemers gelegenheid tot schieten  
hebben gehad, wordt een nieuwe romp geplaatst. 
Diegene die deze nieuwe romp er af schiet is de nieuwe koning. 

 
6.8  Daar waar gesproken wordt over een Koning wordt geen onderscheid gemaakt naar  

geslacht. Direct na het koningsschot kiest de nieuwe Koning zijn/haar Koningin of Prins. 
 

 

Artikel 7  Aanmelden voor deelname 

 
7.1 Opgave voor deelname geschiedt volgens artikel 12 van het reglement evenementen 

 
7.2  Uiterlijk 3 weken voor de aanvang van het Federatief koning- schieten ontvangen  

alle deelnemende verenigingen en kringen een aanmeldingsformulier van de  
secretaris van de Gelderse Schutters Federatie voor het koning- schieten waarop  
naam van de deelnemende Koning dient te worden ingevuld.| 
 

7.3  Het formulier met de namen van het koningspaar dient uiterlijk 1 week voor het 
evenement retour gestuurd te zijn. 
 

7.4  De koningen die met een vuurwapen schieten, moeten voor aanvang van de  
wedstijd een geldig ID bewijs kunnen tonen aan de wapenmeester, om toegelaten 
te worden tot de wedstijd. 

 
 

Artikel 8 Rechten en plichten van de Federatieve Koningen 
 

8.1 De Federatieve koning, is koning namens zijn vereniging. 
Tijdens alle evenementen waar de Federatieve koning aanwezig is, moet hij begeleid 
worden door een afvaardiging van zijn eigen vereniging. 
 

8.2  Vanuit het Federatiebestuur, wordt een vast contactpersoon aangewezen die de 
Federatieve koning zal informeren tijdens zijn zittingsperiode. 
 

8.3  De Federatieve Koningen worden uitgenodigd voor het bijwonen van de Algemene  
Leden Vergadering van de Gelderse Schutters Federatie 
 

8.4 De Federatieve Koningen worden uitgenodigd voor alle Federatieve evenementen 
 

8.5  De Federatieve koningen dienen voor speciale gelegenheden voor het  
Federatiebestuur beschikbaar te zijn.  
Deze gelegenheden kunnen zijn: 

• Recepties 

• Begrafenissen 

• Bezoek aan andere Federaties 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Reglement Federatie Koning(en) versie 22 maart 2018         blad 5/5 

 
 

Artikel 9  Blijvende herinnering 
 

9.1  Aan elke Federatieve koning zal gedurende de looptijd van zijn koningschap een  
zilveren keten en een sjerp in bruikleen worden gegeven, die door hem als teken  
van zijn waardigheid zal worden gedragen. 
 

9.2  Tijdens de najaar ledenvergadering in het jaar dat de koning is geschoten,  
wordt een oorkonde uitgereikt met de vermelding van de naam van de Koning,  
de naam van zijn vereniging, de datum waarop hij het koningschap heeft verworven 
en de naam van de vereniging waar zulks plaatsvond. 
 

9.3  Tevens zal aan de uittredende Federatieve koning een blijvende herinnering  
worden uitgereikt bij overdracht van het koningschap aan zijn opvolger. 

 
 

Artikel 10 Gulden Boek 
 

De Federatieve koningen zullen worden vermeld in het Gulden Boek met foto,  
onder vermelding van naam, vereniging, behaalde titel, jaartal en op welk evenement  
het koningschap is behaald. 

 
 

Artikel 11  Wijziging van het reglement 
 

Tot wijziging van dit reglement kan worden besloten door de Algemene Leden 
Vergadering van de Federatie met meerderheid van stemmen. 

 
 

Artikel 12  Onvoorzien 
 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de Federatie. 
 


