
1. Deze wedstrijd wordt na aanpassing met ingang van 2002 verschoten onder de volgende verenigingen: St. 
Antonius – Altweerterheide, St. Nicolaas en St. Antonius – Budel, St. Oda Boshoven, St. Sebastianus Laar, St. 
Catharina Weert en St. Hieronymus de Biest – Weert. 

 
2. De wedstrijd wordt gehouden op de zaterdag, 8 dagen voor het eerste bondschuttersfeest van de Kantonnale 

schuttersbond Eendracht Maakt Macht, en begint stipt om 18:00 uur. Om 17:30 uur vindt de loting plaats en 
kunnen de buksen worden ingeschoten. De deelnemende verenigingen dienen dit bij hun leden bekend te 
maken. De organiserende vereniging zorgt tijdig voor het versturen van de uitnodiging. 
 

3. De volgorde van organiseren is als volgt: 
2002  St. Nicolaas en St. Antonius Budel, 
2003  St. Antonius Altweerterheide, 
2004  St. Sebastianus Laar, 
2005  St. Oda Boshoven, 
2006  St. Catharina Weert, 
2007  St. Hieronymus de Biest – Weert. 
Hierna begint de volgorde van organiseren weer bij Budel enz.  
 

4. Wanneer een vereniging afziet van de organisatie, anders dan bepaald in artikel 5, vervalt haar beurt. 
 

5. Wanneer een deelnemende vereniging is belast met de organisatie van het eerste bondschuttersfeest van de 
bond E.M.M., dan mag zij de organisatie van de St. Cornelisbeker ruilen met de daaropvolgende vereniging.  

 
6. Er wordt geschoten volgens de reglementen van de Kantonnale bond Eendracht Maakt Macht, ook wat betreft 

de grootte van de stopjes. Dit betekent dat in het laatste zestal bij niet voldoende schutters, 1 of 2 schutters 
extra mogen schieten. Er worden echter geen drietallen gevormd. 

 
7. De beker wordt verschoten over 2 zestallen per vereniging. Er mogen echter meerdere zestallen per 

vereniging deelnemen. 
 

8. De hoogte van het inleggeld is gelijk aan het inleggeld van de bond E.M.M.  
Het inleggeld wordt geheel aan prijzen uitgekeerd, met de volgende verdeelsleutel: 

Eerste zestallen de inleg van alle eerste zestallen 
Tweede zestallen de inleg van alle tweede zestallen 
Derde zestallen en overige zestallen verdeling van inleggeld van de derde en overige zestallen 

 
9. De eerste prijs bedraagt 50% van het beschikbare geldbedrag, 

De tweede prijs bedraagt 30% van het beschikbare geldbedrag, 
De derde prijs bedraagt 20% van het beschikbare geldbedrag, 
1ste t/m 3e prijs van de eerste zestallen gaan naar de nrs. 2 t/m 4 

. tot 6 zestallen: 3 prijzen (50% - 30% - 20%) 

. 7 tot 9 zestallen: 4 prijzen (45% - 25% - 20% - 10%) 

. 10 of meer zestallen: 5 prijzen (30% - 25% - 20% - 15% - 10%) 

. de 1ste prijs mag niet groter zijn dan € 30,00 
 
10. De vereniging welke de wisselbeker driemaal opeenvolgend wint, komt definitief in bezit van de St. Cornelis 

Wisselbeker. De deelnemende verenigingen zullen voor gezamenlijke kosten van een nieuwe wisselbeker 
kopen. 
 

11. In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslissen de voorzitters en wordt de beslissing aan dit 
reglement toegevoegd. 

 
Hiermee vervalt het reglement van april 1992. 
 
Weert / Budel april 2002, met aanpassingen in 2008 
 
St. Antonius – Altweerterheide 
St. Oda – Boshoven 
St. Nicolaas en St. Antonius – Budel 
St. Sebastianus – Laar 
St. Catharina 1480 – Weert 
St. Hieronymus de Biest – Weert   

Reglement schietwedstrijd om de St. Corneliswisselbeker 


