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Besluitenlijst 
 

    

         Kringdag zilverprijzen 

 
 
 
Vendelen 

 
Als er meer dan één vendelier of meer dan één groep deelneemt in een bepaalde klasse  

zal er altijd een 1e prijs uitgereikt worden mits men het vendel niet heeft laten vallen. 
Als er slechts één vendelier of slechts één groep deelneemt in een bepaalde klasse moet de  
vendelier of groep per beoordeling een gemiddelde van 7 punten moeten halen om in aanmerking 

te kunnen komen voor de 1e prijs. 
Als een jeugdlid het vendel  laat vallen krijgt deze voor reinheid en de totaal uitslag een nul maar 
de overige punten worden wel genoteerd. 

 
Groepsvendelen  

3/4/5/ Personen  Per 3 groepen een schildje met een maximum van 3 
Groepsvendelen Jeugd  Bij 4 groepen 2 schildjes en bij 7 of meer groepen 3 schildjes 
Klasse A   Per 3 deelnemers een schildje met een maximum van 3 

Klasse B   Per 3 deelnemers een schildje met een maximum van 3 
Klasse C   Per 3 deelnemers een schildje met een maximum van 3 

Klasse V   Per 3 deelnemers een schildje met een maximum van 3 
Klasse Vza   Per 3 deelnemers een schildje met een maximum van 3 
Klasse Jeugd t/m 12 jaar Bij 4 deelnemers 2 schildjes en bij 7 of meer deelnemers 3 schildjes 

Klasse Jeugd 13 t/m 15 jaar Bij 4 deelnemers 2 schildjes en bij 7 of meer deelnemers 3 schildjes 
 
 

Trommen 
 

Als er meer dan één tamboer of meer dan één groep deelneemt in een bepaalde klasse  
zal er altijd een 1e prijs uitgereikt worden. 
Als er slechts één tamboer of slechts één groep deelneemt in een bepaalde klasse moet de 

tamboer of groep een minimum aantal punten halen om in aanmerking te kunnen komen voor de 
1e prijs. 

Zowel jeugd individueel als groepen jeugd hebben geen minimum aantal punten nodig. 
 
Groepen Klasse A   minimaal 160 punten   

Groepen Klasse B   minimaal 150 punten   
Klasse A, B    minimaal 80 punten   
Klasse C    minimaal 75 punten   

Klasse E    minimaal 75 punten   
Klasse U    minimaal 85 punten 

   
Groep Klasse A   Per 3 groepen een schildje met een maximum van 3 
Groep Klasse B   Per 3 groepen een schildje met een maximum van 3 

Groep Klasse jeugd  Bij 4 groepen 2 schildjes en bij 7 of meer groepen 3 schildjes 
Klasse A   Per 3 deelnemers een schildje met een maximum van 3  
Klasse B   Per 3 deelnemers een schildje met een maximum van 3 

Klasse C   Per 3 deelnemers een schildje met een maximum van 3 
Klasse E   Per 3 deelnemers een schildje met een maximum van 3 

Klasse U      Per 3 deelnemers een schildje met een maximum van 3 
Klasse Jeugd      t/m 12 jaar Bij 4 deelnemers 2 schildjes en bij 7 of meer deelnemers 3 schildjes 
Klasse Jeugd 13 t/m 15 jaar Bij 4 deelnemers 2 schildjes en bij 7 of meer deelnemers 3 schildjes 

 
 

Standaardrijden 
 
Ringsteken                              Per twee deelnemers een schildje met een maximum van 3 

 
Optocht + Wedstrijdonderdeel  Per twee deelnemers een schildje met een maximum van 3 
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Bazuinblazen 
 
Als er meer dan één bazuinblazer of meer dan één groep deelneemt in een bepaalde klasse  

zal er altijd een 1e prijs uitgereikt worden. 
Als er slechts één bazuinblazer of slechts één groep deelneemt in een bepaalde klasse moet de 
bazuinblazer of groep een minimum aantal punten halen om in aanmerking te kunnen komen voor 

de 1e prijs. 
Zowel jeugd individueel als groepen jeugd hebben geen minimum aantal punten nodig. 

 
Groep senioren  minimaal 80 punten   
Klasse A  minimaal 68 punten     

Klasse B, E  minimaal 64 punten 
Klasse C  minimaal 60 punten 
 

Groep senioren  Per 3 groepen een schildje met een maximum van 3 
Groep jeugd  Bij 4 groepen 2 schildjes en bij 7 of meer groepen 3 schildjes 

Klasse A  Per 3 deelnemers een schildje met een maximum van 3 
Klasse B  Per 3 deelnemers een schildje met een maximum van 3 
Klasse C  Per 3 deelnemers een schildje met een maximum van 3 

Klasse E  Per 3 deelnemers een schildje met een maximum van 3 
Klasse Jeugd      Bij 4 deelnemers 2 schildjes en bij 7 of meer deelnemers 3 schildjes 

 
 
Geweerschieten 

 
Als er slechts één schutter deelneemt in een bepaalde klasse moet de schutter 5 uit 9 schieten om 
in aanmerking te kunnen komen voor de 1e prijs bij de jeugd is dit 3 uit 6 (inschieten) 

Als er maar een korps of viertal deelneemt zal het korps of viertal  9 uit 12 moeten schieten om in 
aanmerking te kunnen komen voor de 1e prijs. 

 
Jeugd t/m 15 jaar  Bij 4 deelnemers 2 schildjes en bij 7 of meer deelnemers 3 schildjes 
Kampioen   1 schildje 

Keizerschieten   1 schildje 
Koningschieten   1 schildje 

Korps    1 schildje 
Viertal    2 schildjes als er totaal 9 of meer korpsen + viertallen mee doen. 
Personeel   Per 3 deelnemers een schildje met een maximum van 3 

Personeel 65+   Per 3 deelnemers een schildje met een maximum van 3 
 
 

Kruisboog schieten op wip 
 

Als er slechts één schutter deelneemt in een bepaalde klasse moet de schutter 8 uit 15 schieten om 
in aanmerking te kunnen komen voor de 1e prijs bij de jeugd is dit 6 uit 15. 
Als er maar een korps of viertal deelneemt zal het korps of viertal  15 uit 20 moeten schieten om in 

aanmerking te kunnen komen voor de 1e prijs. 
 

Jeugd t/m 15 jaar   Bij 4 deelnemers 2 schildje2 en bij 7 of meer deelnemers 3 schildjes 
Kampioen   1 schildje 
Korps    1 schildje 

Viertal    2 schildjes als er totaal 9 of meer korpsen + viertallen mee doen. 
Personeel   Per 3 deelnemers een schildje met een maximum van 3 
Personeel 60 +   Per 3 deelnemers een schildje met een maximum van 3 

 
 

Jeu de Boules    
 

Per gilde kan men maar een schildje winnen. 

Per 3 gilden die deelnemen een schildje met een maximum van 3 


