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Puntenkoning  

Artikel 43 

 
1 De verenigingswedstrijd waarin wordt bepaald wie voor een jaar de titel van RECURVE/COMPOUND/BB 

koning-(in) mag dragen, wordt gehouden op de eerste zondag van april of bij hoge uitzondering op een 
weekend zo spoedig mogelijk daarna. 
 

2 De wedstrijd gaat over 36 pijlen ( 3-pijl systeem ) die zonder pauze wordt verschoten, met daarna een 
kwart, halve en hele finale. Vooraf krijgt men 6 inschietpijlen ( 2 x3pijlen ). De afstand zal 18 meter 
bedragen en een, op dat moment gangbaar, blazoen zal worden gebruikt. 
De hoogste ACHT schutters per klasse gaan door naar de finaleronden. Deze worden geschoten op Dutch 
Targets voor compound , 40 cm voor recurve & aspiranten op 60cm. Bij gelijk eindigen zal een shoot-off 
geschoten worden voor een plaats in de finaleronden, volgens N.H.B. reglement. Dit geldt ook voor 
aspirantleden. 
De finaleronden worden geschoten volgens het schema van het N.H.B. reglement en gaan over 5 sets x 3 
pijlen. 
Voor compound op basis van cumulatieve scores (totaal over 15 pijlen). 
 

3 De deelnemer die als ZEVENDE eindigt in de finale ronden wordt de titel van ridder toegekend. De 
DERTIENDE plaats in de open ronde ( 36 pijlen ) geeft recht op de titel van joker, de NEGNTIENDE op de 
titel van 1
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4 De DAME die de minste punten schiet moet gedurende een jaar de verenigingsheks onder haar hoede 
nemen/verzorgen. 
 

5 Indien de puntenkoning driemaal achtereen koning is geworden wordt de titel van keizer toegekend. 
 

6 Wordt de wedstrijd door een aspirant gewonnen, mag de als hoogst eindigende schutter, niet zijnde een 
aspirant, als koning aan wedstrijden deel nemen, doch hieraan geen overige rechten zoals bedoeld in, 
artikel 43, lid 5. ontlenen. 
De ASPIRANT die niet in de finale komen, schieten om de titel van jeugdprins. 
 

7 De eenmaal aan een schutter toegekende titel van keizer blijft behouden tot een andere schutter deze titel 
behaalt. 
 

8 Wanneer de wedstrijd door de keizer wordt gewonnen, mag de als tweede eindigende schutter, niet zijnde 
een aspirant, als koning deelnemen aan wedstrijden, doch hieraan worden geen rechten verbonden zoals 
bedoeld in, artikel 43, lid 5. 
 

9 De schutter, niet zijnde een aspirant, die tijdens de wedstrijd direct na de koning eindigt, mag bij 
wedstrijden optreden als reservekoning, wanneer de regerende koning is verhinderd. Hij mag er niet de 
koningstitel aan ontlenen. 
 

10 Alleen de koning kan op wedstrijden worden vervangen door zijn plaatsvervanger. De koning zal echter 
nimmer optreden als reservekeizer. 
 

11 Van zowel de keizer als de koning als jeugdprins wordt verwacht, dat ze deelnemen aan wedstrijden en 
plechtigheden, waarbij hun aanwezigheid op prijs wordt gesteld. 
 

12 Voor de koning wordt per persoon € 1,50 uitgelegd voor een drankje. 
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