Noord en Midden Limburgse Schuttersbond

Juliana

Protocol Bondskoningschieten
Artikel 1:
Het Bondskoningschieten zal ieder jaar worden gehouden op het eerste bondsschuttersfeest van de
Schuttersbond Juliana.
Artikel 2:
Aan dit schieten kan worden deelgenomen door de Koningen van de bij de Schuttersbond ‘Juliana’
aangesloten schutterijen, gilden en broederschappen en tevens de bondskoning van het jaar her
voorafgaand.
Artikel 3:
De schietvolgorde zal worden bepaald door loting, waarbij de bondskoning het recht heeft om
voorop te mogen schieten in de eerste ronde. Vervolgens schiet hij gewoon op zijn getrokken
nummer.
Artikel 4:
Er wordt geschoten op een houten vogel, naar plaatselijk gebruik, op een extra daarvoor geplaatste
schutsboom, niet deel uitmakende van de voorgeschreven korpsbomen.
Artikel 5:
Het schieten zal direct na het beoordelen van de Koningen en Koningsparen aanvangen.
Artikel 6:
Bij de loting dient des koning penning te worden betaald. De hoogte van dit bedrag zal elk jaar
worden vastgesteld.
Artikel 7:
De deelnemende koningen zullen in uniform (compleet) en ordelijk onder de schutsboom
verschijnen en zo mogelijk het koningszilver dragen, dan wel ordelijk ophangen aan de geplaatste
voorziening in de directe nabijheid.
Artikel 8:
Diegene die het laatste schot verricht, waardoor de vogel naar beneden valt is de nieuwe
bondskoning. Dit is onafhankelijk van het feit of hij/zij wel of niet nog onder de schietboom staat.

Rechten van den Koning
Artikel 8:
Na het bekend worden van de koning zal deze worden gehuldigd door de Bondsvoorzitter in
overleg met zijn bestuur. Het zilver zal door de aftredende koning aan de nieuwe koning worden
overgedragen. De nieuwe bondskoning krijgt dan tevens zijn koningspenning uitgereikt. De
bondskoning zal van het bondsbestuur een uitnodiging ontvangen schriftelijk of mondeling voor:
Ontvangsten, defilés of inspecties, een en ander in overleg met de Bondskoning zelf. De oude
Bondskoning zal na overdracht van zijn zilver, van de Schuttersbond ‘Juliana’, een zilveren schildje
ontvangen als herinnering aan zijn Bondskoningschap.

Plichten van de organiserende vereniging
Artikel 9:
De organiserende vereniging zal zonder verdere vergoedingen zorgen voor de extra schutsboom en
de houten vogel. Verder zal zij zonder vergoeding een buks met munitie ter beschikking stellen en
tevens een buksmeester.

Plichten van de Schuttersbond ‘Juliana’
Artikel 10:
Het bondsbestuur dient toe te zien op de uitvoering van dit protocol en mede het schieten
begeleiden. De Schuttersbond ‘Juliana’ stelt het herinneringsschild ter beschikking voor de oude
Bondskoning. Het bondsbestuur zal zorg dragen voor het graveren van het zilver in de vorm van
een grote zilveren plaat.
Artikel 11:
In alle gevallen waarin dit protocol niet voorziet, zal het bondsbestuur beslissen.
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