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Betreft

: Programma “Schieten op de vogel”

Het Sint Martinus Gilde heeft de mogelijkheid om diverse soorten schietwedstrijden te verzorgen
voor groepen en verenigingen. Een hiervan is “Schieten op de vogel” .Binnen het gilde is dit een
jaarlijkse traditie, waarbij om de drie jaar deze wedstrijd gaat om het koningschap.
De vogel is een houten blok, waaraan een kop, twee vleugels en een staart zijn gemaakt. Er wordt
geschoten met een .22 Long Rifle kaliber geweer (.22LR). Voor het schieten met dit type geweer
gelden zeer strenge regels. Daarom is het geweer vastgezet in een geweerklem, die er voor zorgt
dat er alleen richting de vogel kan worden geschoten. Het geweer is wel te bewegen om te kunnen
mikken, maar de bewegingsvrijheid is beperkt.
De strenge regels die er tegenwoordig gelden, verplichten ons ook om te registreren wie er hebben
geschoten. Hiervoor wordt de naam van de schutter op een lijst vermeld, met daarbij het nummer
van een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs, paspoort, identiteitskaart). Vergeet Uw legitimatiebewijs
niet, anders mag U niet schieten. Verder mag er tijdens de schietwedstrijd geen alcoholische
drank worden genuttigd onder de schutsbomen. Uiteraard wel in ons gildelokaal en op het terras
aan de voorzijde.
Voor het eraf schieten van de kop, de twee vleugels en de staart kunnen extra prijzen worden
ingezet. Dit verhoogt in ieder geval het onderlinge wedstrijdgevoel. Het gilde stelt deze prijzen niet
zelf ter beschikking. Het is aan U om hier zelf een invulling aan te geven. Diegene die het laatste
stuk van de vogel naar beneden schiet, is de uiteindelijke winnaar. Ook hiervoor wordt door het
gilde geen prijs ter beschikking gesteld. Wel mag het restant van de vogel als trofee worden
meegenomen. Afhankelijk van het aantal deelnemers, worden er een of meerdere vogels ter
beschikking gesteld.
De duur van een wedstrijd is afhankelijk van diverse factoren. Er zijn gemiddeld 80 tot 100 schoten
nodig om de vogel zelf naar beneden te schieten. Indien er prijzen staan op de kop, vleugels en
staart, zal het aantal benodigde schoten ook meer zijn. Afhankelijk van de grootte van de groep,
komt men vaker of minder vaak aan de beurt, maar men schiet om de beurt, totdat de vogel in zijn
geheel naar beneden is gekomen.
Voor het schieten op de vogel geldt het tarief van € 7,50 per deelnemer. Dit is inclusief begeleiding
door een bevoegd persoon, houten vogel(s), de benodigde munitie en gebruik van het geweer en
de schietinrichting. Indien er in totaal minder dan 10 personen zijn die actief deelnemen aan het
schieten, geldt het minimale bedrag van € 75,- voor deze schietactiviteit.
Mochten er nog vragen zijn, stelt U ze dan gerust.
Wij hopen dat U een plezierig verblijf zult hebben op ons mooie schietterrein.
Met sportieve gildegroet, namens de overheid,
Wim Caris, Deken schrijver / fiscaal
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