Aandachtspunten algemeen:

































Feestterrein.
Parkeerterreinen.
Hinderwetvergunning, nieuwe normen.
Drankvergunning.
Muziekvergunning.
Optochtvergunning.
Politie en verkeersplan.
Feesttent.
Kiosk.
Kleine tenten voor jury.
Opvang voor genodigden.
Vlaggenmasten, vlaggen, bij voorkeur Nederlandse, Limburgse en gemeente.
Nutsvoorzieningen.
Brandpreventie.
EHBO-post laten inrichten door plaatselijke afdeling Rode Kruis.
Brouwerij.
Meubilair voor tent en buiten.
Orkesten.
Reclame-uitingen.
Burgemeester informeren en uitnodigen voor de opening om 14.00 uur.
Pastoor voor het gebed om 14.00 uur.
Harmonie of fanfare vragen voor het spelen van het Wilhelmus en Limburgs Volkslied. Indien
buitenlandse vereniging aanwezig is ook de nationale hymne van het betreffende land spelen
na het Wilhelmus.
Uitnodigingen Erebestuur, genodigden.
Bekers en medailles volgens prijzen lijst bestellen (let op goede kwaliteit).
Verlichting, denk aan kiosk, telcommissie etc.
Geluidsinstallatie.
Drankenbuffetten.
Eetbuffetten.
Bonnenverkoop.
Podium tent.
Dansvloer.
Sponsoring, reclameborden, vlaggen etc.
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Optocht
De lengte van de optocht mag maximaal 2000 meter bedragen. Om stagnatie in de optocht te
voorkomen is, indien mogelijk, een aparte uit- en ingang aan te bevelen. Indien dit niet mogelijk is
dienen de verenigingen bij stagnatie in de optocht aan te sluiten.
 Indien mogelijk dient een alternatieve korte route aangegeven te worden die kan worden
gebruikt indien de weersomstandigheden deze vragen.
 Probeer in overleg met Politie de optochtroute vrij te houden, evt. van te voren folder of brief
huis aan huis bezorgen.
 Informeer tijdig de bewoners langs de route en verzoek hun te vlaggen.
 Het defilé mag niet langer zijn dan ca. 30 meter. Het defilé wordt met borden op 100 meter, 50
meter en het begin duidelijk, aan de zijde van het defilé, zichtbaar aangegeven. Met krijt of
plakband wordt door een duidelijke streep over de gehele weg het begin en einde van het
defilé aangegeven. Denk aan voldoende breedte voor de commandanten!
 De genodigden nemen plaats aan de kant waar het defilé wordt afgenomen. Voorkom een
nauwe doorgang, plaats eventueel dranghekken. Indien mogelijk 50 meter voor en na het
defilé de weg afzetten met hekken of band zodat publiek de schutterijen niet hindert.

Feesttent




Drank- en eetbuffetten, podium, dansvloer, meubilair, verlichting.
Bonnenverkoop.
Geluidsinstallatie. De geluidssterkte van het orkest of mechanische muziek mag de
wedstrijden niet verstoren. De mededelingen van de wedstrijdleiding moeten in de tent
hoorbaar zijn.

Terreinen
Schietwedstrijden.
 Schietinstallaties volgens reglement. (10 meter)
 Tafels en stoelen voor optekenaars.
 Afzetten schootsveld. Om 15.30 uur dient het schootsveld vrijgegeven te worden.
 Zitplaatsen voor publiek.
 Aparte microfoon voor de schietmeester.
 Zorgen voor een baancommandant met assistentie van een bondsbestuurslid.
 Als er schutterijen zijn die gebruik willen maken van het GPS systeem van de OLS federatie
voor het uitzetten van de schootsvelden, dan dienen zij dit voor 1 februari, van het jaar waarin
ze bondsfeest hebben, kenbaar te maken bij de bondssecretaris.
Exercitiewedstrijden
 Eén exercitieterrein voor zowel oude en nieuwe exercitie van ca. 30 x 40 meter met een
jurytent.
Muziekwedstrijden
 Muziekwedstrijden ca. 30 x 40 meter met een jurytent.
 Solistenwedstrijden ca. 4 x 5 meter met een jurytent.
 Zitplaatsen voor publiek.
Schoonheidswedstrijden
 Bij voorkeur voor de kiosk ca 10 x 20 meter (tijdens de optocht dit terrein inrichten).
Rekening houden met publiek.
Overige inrichtingen
 Drank- en eetbuffetten.
 Verlichting. Denk aan kiosk, telcommissie en wedstrijdsecretariaat.
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Geluidsinstallatie. Denk aan geluidssterkte.
Sanitaire voorzieningen. Denk vooral aan voldoende capaciteit voor de dames en aan
invalidentoiletten.
Eventueel aparte accommodatie voor genodigden. Verstrek de genodigden een programma
met begin- en eindtijden of vertel hun deze.

Telcommissie, juryrapporten en lijsten


De telcommissie bestaat uit twee personen die ervaring hebben met cijfers. Deze dienen zich
uiterlijk om 15.15 uur te melden bij de bondssecretaris op de kiosk.
 Bond St. Gerardus stelt een PC en printer incl. A4-papier ter beschikking met een
goedgekeurd telprogramma dat vooraf is getest. De prijzen worden elektronisch ingevuld en
kunnen geprint worden.
 Tijdens de wedstrijden worden de juryrapporten, m.u.v. de muziekrapporten, regelmatig
opgehaald. Wijs hiervoor een persoon aan!! Deze juryrapporten dienen bij de bondssecretaris
ingeleverd te worden.
 De rapporten worden zo snel mogelijk door de telcommissie verwerkt.
 De wedstrijdleider en bondssecretaris hebben te allen tijde toegang tot de telcommissie.
 Tijdens het loten van prijzen dient de wedstrijdleider of een bondsbestuurslid aanwezig te zijn.
 De originele jurylijsten en totaaloverzicht neemt de bondssecretaris nog diezelfde avond mee.
De verenigingen kunnen dan direct de uitslagenlijsten mee nemen bij uitreiking van de
prijzen, mits deze voorhanden zijn. De uitslagenlijsten en de tussenstand van de A/B/Cklasse zullen binnen 2 dagen na het bondsfeest op de website van de schuttersbond
vermeld worden. Verder zal de bondssecretaris de uitslagen van het bondsfeest binnen 2
dagen naar alle secretarissen per e-mail versturen..

Jury, wedstrijdleiding, schiet- en muziekcommissie en bondsbestuur





De algemene onderdelen worden beoordeeld door 6 juryleden en evt. stagiaires.
De muziekwedstrijden worden beoordeeld door 3 juryleden en twee wedstrijdsecretarissen.
De wedstrijdleiding en schiet- en muziekcommissie bestaan uit leden van het bondsbestuur
en/of de daartoe aangewezen personen.
De namen van de juryleden en bondsbestuur worden tijdig aan de vereniging bekend gemaakt.
Let op dat dan ook de juiste juryleden worden aangeschreven!!

De feestgevende vereniging zorgt voor:


Een schriftelijke uitnodiging met P-kaart tbv Bondsbestuur, Ereleden, Jury en
Materiaalwagens. Het strekt tot de aanbeveling ook auto’s met een buks toegang te verlenen
tot het P-terrein. (indien P-terrein aanwezig).
 De organiserende vereniging overhandigt voor aanvang van het bondsfeest aan de
bondssecretaris
9 enveloppen met elk 50,00 € plus 5 consumptiebonnen en één enveloppe met 50 consumptiebonnen. (6 algemene- & 3 muziekjuryleden elk 50,00 € & 5 bonnen en 7 bondsbestuursleden, 2
muzieksecretarissen, 1 schietmeester elk 5 bonnen). Deze enveloppen worden u aangereikt tijdens
de terreinkeuring (normaliter donderdag voor het feest om 19.00 uur) met de namen van de
juryleden etc. erop vermeld.
De bondssecretaris of zijn vervanger draagt dan zorg voor de distributie van de enveloppen etc.
 Tijdens de optocht op de kiosk broodjes en koffie klaarzetten t.b.v. de juryleden en
bondsbestuur. Laat dit bv doen door de dames welke al op de kiosk aanwezig zijn voor het
schenken van de erewijn!!!
 Tijdens de wedstrijden de jury, wedstrijdleiding en schietcommissie enkele keren voorzien
van een drankje.

3

Pers en publiciteit
Het is aan te bevelen om 4 weken voor het feest contact op te nemen met de lokale pers.
Dit kan met een brief waarin het feest wordt aangekondigd. Indien bijzondere gebeurtenissen
plaatsvinden zoals een jubileum of jubilarissen is persoonlijk contact met de betreffende redacteur
gewenst. Met hem/haar kunnen afspraken worden gemaakt voor het maken van een foto, het plaatsen
van berichten voor en na het feest en de vermelding van de uitslagen. Een telefoontje of herinnering,
enkele dagen voor het feest, is noodzakelijk om te controleren of het feest in de agenda van de redactie
is opgenomen. Bij weekbladen rekening houden met de afsluittijden van de redactie.

Algemeen











De wedstrijdleider van de bond heeft in beginsel de leiding van het feest. Bij redelijke
onrechtmatigheden overlegt hij met het bondsbestuur en de feestgevende vereniging.
De feestgevende vereniging dient een persoon aan te wijzen die permanent op de kiosk
aanwezig is als aanspreekpunt!
De optochtroute en indeling van het terrein dienen uiterlijk 2 maanden voor het feest bij
de bond te worden ingeleverd zodat een goede controle kan worden uitgevoerd.
Tijdens de keuring van terreinen en schietinstallaties dient de voorzitter (of diens
plaatsvervanger) van de feestgevende vereniging aanwezig te zijn. Bij gebreken worden deze
door de keuringscommissie vastgelegd in een rapport dat door de voorzitter of diens
plaatsvervanger en de keuringscommissieleden wordt ondertekend. Bij in gebreke blijven c.q.
het niet herstellen kan het bondsbestuur een boete voorstellen aan de Algemene
Ledenvergadering. De keuring vindt in beginsel plaats op donderdag voor het feest om 19.00
uur of volgens afspraak.
De wedstrijdterreinen die worden gebruikt voor de opening dienen tijdens de optocht
heringericht te worden.
Tijdens de opening verblijven de bondsbestuursleden op de kiosk.
Minimaal een bondsbestuurslid blijft aanwezig tot het einde van prijsuitreikingen.
Indien de geluidssterkte van orkesten c.q. muziekinstallaties de wedstrijden verstoort, behoudt
het bondsbestuur zich het recht voor in te grijpen en maatregelen te nemen.
De organiserende vereniging dient uiterlijk één maand voor het feest aan te geven of het
wedstrijdterrein van de drumbands, zowel geschikt is voor het marcherend en stilstaand werk
of alleen voor stilstaande werken. De organiserende vereniging dient dit tijdig aan te geven
aan de bondssecretaris.
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PROGRAMMA
Ontvangst deelnemende verenigingen
12.30 uur
13.50 uur

Ontvangst deelnemende verenigingen volgens wedstrijdschema.
De harmonie of fanfare komt als laatste binnen om 13.50 uur en stelt zich links of rechts
naast de kiosk op.
Het ontvangstcomité bestaat uit voorzitter, koningspaar, evt. keizer en commandant. Zij
zijn in vol ornaat. Indien de voorzitter niet is geüniformeerd draagt hij een compleet
kostuum zonder hoofddeksel. Zorg ook voor ontvangstcomité dat de gasten opvangt en
ook begeleidt na de optocht.
De koning, koningin, keizer, keizerin, voorzitter, secretaris en penningmeester worden
uitgenodigd voor de erewijn.
Zorg voor twee dames (bv. marketentsters) voor het schenken van de erewijn. Deze
kunnen dan bij het vertrek van de optocht zorg dragen voor de broodjes en koffie (denk
ook aan wat frisdrank) voor jury en bondsbestuur.
Indien de genodigden niet op de kiosk worden ontvangen zorg dan voor adequate
accommodatie en bediening in de buurt van de kiosk zodat zij het binnenkomen gade
kunnen slaan.
Op de kiosk rekening houden met een ruimte voor de inschrijvingen door een lid van de
vereniging tot 13.50 uur:
Opgave muziekwedstrijden + alle partituren.
Aanmelden deelname exercitiewedstrijden.

13.55 uur

Opstellen voor de kiosk door verenigingen 1 t/m 5 en de overige koningen, koninginnen,
keizers en keizerinnen. Deze nemen na de opening weer plaats in hun vereniging.

Opening
14.00 uur

1. Aankondiging en kort welkomstwoord voorzitter van de bond.
2. Openings-/ welkomstwoord door de voorzitter van de organiserende vereniging.
3. Spelen van de volksliederen op commando van de bondsvoorzitter.
De volgorde van de volksliederen is:
1. Wilhelmus,
2. Volkslied eventuele buitenlandse gastverenigingen (Franse volgorde als bij
vlaggen),
3. Limburgs volkslied.
Indien de vlaggen worden gehesen zorgen voor twee geïnformeerde leden aan de
masten. Hijsen in volgorde van volksliederen.
Indien een buitenlandse vereniging aanwezig is de vlag van dit land rechts naast de
Nederlandse vlag.
Zie normen in het bondsboek en rekening houden met de Franse volgorde, Duitsland
(Allemange) voor België.
4. Toespraak burgemeester en opening bondsschuttersfeest.
5. Gebed door pastoor.
Afhankelijk van de afstand gaan de genodigden naar het defilé, onder begeleiding van de
harmonie of fanfare, voor de eerste of na de laatste vereniging.
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Optocht
14.15 uur

Aanvang optocht.
De genodigden gaan na de laatste vereniging, onder begeleiding van de harmonie of
fanfare, terug naar het feestterrein.
Denk aan de opvang van de genodigden na de optocht.

Wedstrijden
Zie schema Aanvang van de wedstrijden volgens het wedstrijdschema (bord aan kiosk)
Het verloop van de muziek- en exercitiewedstrijden wordt door de muziekcommissie en
wedstrijdleiding vóór aanvang van de optocht bepaald aan de hand van de opgaven door
de verenigingen.
Het afzetten en vrijgeven van het schootsveld dient een half uur voor aanvang van
de schietwedstrijd te gebeuren.
19.00 uur

Eerste prijsuitreiking. Hierbij zijn de voorzitter van de feestgevende vereniging en een
bondsbestuurslid aanwezig. De overige prijzen worden hierna zo snel mogelijk bekend
gemaakt.
Tijdens het loten van prijzen dient de wedstrijdleider of een bondsbestuurslid aanwezig te
zijn.
De schietwedstrijden eindigen op gezag van de schietcommissie.
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Onderdeel
Beste presentatie, klasse A
Beste presentatie, klasse B
Beste presentatie, klasse C
Mooiste Geheel
Beste Houding Optocht, klasse A
Beste Houding Optocht, klasse B
Beste Houding Optocht, klasse C
Beste Defilé, klasse A
Beste Defilé, klasse B
Beste Defilé, klasse C
H.A.P. Optocht + Defilé + Binnenkomen, klasse A
H.A.P. Optocht + Defilé + Binnenkomen, klasse B
H.A.P. Optocht + Defilé + Binnenkomen, klasse C
Mooiste Keizerin
Mooiste Keizer
Mooiste Koningin
Mooiste Koning in Uniform
Mooiste Koning in jacquet
Mooiste Generaal
Modelste Generaal
Mooiste Militair Uniform
Mooiste Fantasie Uniform
Hoogst aantal gewapende leden
Beste vaandeldrager
Beste Commandant Nieuwe Presentatie
Beste Tamboer-majoor
Mooiste Bielemangroep
Mooiste Sappeursgroep
Mooiste Bielemangroep beneden 16 jaar
Mooiste Sappeursgroep beneden 16 jaar
Mooiste Marketentstergroep
Oudste schutter in Uniform
Beste bordjesdrager in uniform
Jongste Solist
Beste hospitaalsoldaat

Beker
Beker
Beker

Ereprijs

Prijs

Prijs

Prijs

Ereprijs
Ereprijs
Ereprijs
Ereprijs
Ereprijs
Ereprijs
Ereprijs
Ereprijs
Ereprijs
Ereprijs
Ereprijs
Ereprijs
Ereprijs
Ereprijs
Ereprijs
Ereprijs
Ereprijs
Ereprijs
Ereprijs
Ereprijs
Ereprijs
Ereprijs
Ereprijs
Ereprijs
Ereprijs
Ereprijs
Ereprijs
Ereprijs
Ereprijs
Ereprijs
Ereprijs
Ereprijs
1e prijs
Ereprijs
Ereprijs

1e prijs
1e prijs
1e prijs
1e prijs
1e prijs
1e prijs
1e prijs
1e prijs
1e prijs
1e prijs

2e prijs
2e prijs
2e prijs
2e prijs
2e prijs
2e prijs
2e prijs
2e prijs
2e prijs
2e prijs

1e prijs
1e prijs

1e prijs
1e prijs

1e prijs

1e prijs
1e prijs
1e prijs
1e prijs

2e prijs
2e prijs
2e prijs

3e prijs
3e prijs

1e prijs

2e prijs

2e prijs

3e prijs

3e prijs

1e prijs
1e prijs

Beste Tamboer 1e Divisie
Beste Tamboer 2e Divisie
Beste Tamboer 3e Divisie
Beste Tamboer 4e Divisie
Beste Tamboer 5e Divisie
Beste Tamboer Jeugddivisie

NB
Ereprijs
Ereprijs
Ereprijs
Ereprijs
Ereprijs

1e prijs
1e prijs
5 x 1e

prijs

Beste Blazer 1e Divisie
Beste Blazer 2e Divisie
Beste Blazer 3e Divisie
Beste Blazer 4e Divisie
Beste Blazer 5e Divisie
Beste Blazer Jeugddivisie

NB
NB
NB
Ereprijs
NB
Ereprijs

2 x 1e

prijs
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Prijs

4e prijs

1e prijs
1e prijs
1e prijs
1e prijs

Drumbands Sectie A (zonder klaroenen)
Drumbands Sectie B (met klaroenen)
Drumbands Sectie C (o.a. Bagpipes)
Drumbands Vrije Divisie

Alleen naamsvermelding, geen medaille
Alleen naamsvermelding, geen medaille
Alleen naamsvermelding, geen medaille
Alleen naamsvermelding, geen medaille

Oude exercitie:
Hoogste aantal punten
Op een na hoogste aantal punten
Vervolgens
Vervolgens
Vervolgens

1e prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs
5e prijs

Nieuwe exercitie:
Hoogste aantal punten
Op een na hoogste aantal punten
Vervolgens

1e prijs
2e prijs
3e prijs

Beste commandant Oude Exercitie
Beste linkerguide
Beste rechterguide
Beste commandant Nieuwe Exercitie

Ereprijs
Ereprijs
Ereprijs
Ereprijs

Korpsschieten A-zestallen
1e prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs
5e prijs

Korpsschieten B-zestallen
1e prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs
5e prijs

1e prijs
1e prijs
1e prijs

Korpsschieten C-zestallen
1e prijs
2e prijs
3e prijs

Korpsschieten D-drietallen
1e prijs
2e prijs
3e prijs
Alle prijzen welke gearceerd zijn, zijn prijzen op nabestelling. Alle prijzen welke gearceerd zijn, zijn prijzen met alleen
naamsvermelding. Alle andere prijzen moeten op de dag van het feest aanwezig zijn!
Beste Schutter. De bond koopt 3 medailles voor de A, 3 medailles voor de B en 3 medailles voor de C/D-klasse. Deze
wedstrijd wordt na het laatste bondsschuttersfeest verschoten. De kosten in deze worden gedeeld door de feestgevende
verenigingen in betreffend jaar en de bond.
Drumbands A, B en C. Ook hier koopt de bond de benodigde bekers. Deze zullen worden uitgereikt op de St. Gerardus
schuttersdag (iedere 1ste vrijdag in oktober). Dit conform het gewijzigde prijzenstelsel van de laatste ledenvergadering d.d. 1311-’98. De kosten in deze worden gedeeld door de feestgevende verenigingen in betreffend jaar.
De verrekening zal plaats vinden via een nota, dit samen met de inning der contributie, verzekeringsgelden etc. welke door de
penningmeester
wordt
uitgereikt
tijdens
de
Algemene
Ledenvergadering
van
november.
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