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aangesloten bij:

Vlaamse Traditionele Sporten vzw
Polderstraat 76A bus 2 - 8310 Brugge
050 35 84 62
info@vlas.be
www.vlas.be

V l aS

Sportiv vzw (erkende Vlaamse sportfederatie)
Polderstraat 76A bus 3 - 8310 Brugge
050 35 84 62
info@sportiv.be
www.sportiv.be
neem contact op met je plaatselijke vereniging:

de Europese Vereniging voor Traditionele Sporten
en Spelen (ETSGA) en werkt samen met de Vlaamse Trainersschool (VTS) voor verschillende opleidingen. Je kan bij
VlaS terecht voor meer informatie over klepschieten en andere traditionele sporten.

‘Schuttersverstandhouding Zand-Leemstreek’
is lid van VlaS
Je voordeel als VlaS-lid

KLEPSCHIETEN
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Schuttersverstandhouding Zand-Leemstreek
secretaris: Jean Theunissen
Zutendaalweg 36 - 3740 Munsterbilzen
089 41 75 30 | 0472 53 05 89
jean.theunissen@skynet.be
www.verbondzandenleemstreek.be

Als vereniging die bij VlaS aangesloten is:
>>

ben je aangesloten bij een door Bloso erkende organisatie
voor sportieve vrijetijdsbesteding

>>

ben je ook aangesloten bij de door Bloso erkende Vlaamse
Sportfederatie Sportiv vzw

>>

word je met raad en zo mogelijk met daad ondersteund bij
promotie initiatieven

>>

worden de belangen van jouw traditionele sport verdedigd

>>

kan je rekenen op allerhande advies

>>

ben je verzekerd voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke
aansprakelijkheid

>>

ontvangt elke clubsecretaris gratis het driemaandelijks
magazine Trend. Clubleden die bij VlaS aangesloten zijn krijgen
een korting van 5 euro op hun abonnement

>>

ontvang je op vertoon van je lidkaart 50% korting bij een
bezoek aan het sportmuseum ‘Sportimonium’ te Hofstade

een traditionele sport
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ij het klepschieten mikken de schutters met een karabijn (kaliber zes mm)
naar de klep. De schietstand bestaat uit een
schietboom van respectievelijk twintig meter
hoog en een aanlegpaal. De aanlegpaal staat
op zes meter van de schietboom verwijderd.
Het doel is een metalen plaat met ongeveer
de vorm en grootte van een twee euro muntstuk dat bovenaan de schietboom is bevestigd op een scharnier.

De schutters leggen bij het mikken hun geweer tegen de aanlegpaal en op één van drie
pinnen die als steun kunnen dienen. Als je de
klep goed raakt, kantelt deze achterover. Met
een optrekkoord wordt de klep opnieuw in de
beginstand gebracht. Sinds 1995 zijn de kleppen voorzien van kogelvangers, wat veiliger is
en beter voor het milieu.

en officiële wedstrijd vindt plaats op zondagnamiddag en wordt voorafgegaan door een oefenwedstrijd
op zaterdag. Tijdens officiële wedstrijden nemen tot 50
ploegen deel. Een ploeg bestaat uit zes schutters die elk
zes kogels afschieten. Enkel wie het maximum van 36
haalt, plaatst zich voor de volgende ronde. Bij
gelijke stand wordt ‘gekaveld’ tot de winnaar bekend is. Klepschieten is een
openluchtactiviteit vandaar dat
de competitie plaatsvindt van
maart tot augustus.
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ele schietsporten
zijn lang geleden
ontstaan. Zo hebben kruisboogen handboogschieten ook in ons land
een lange traditie. Vanaf het begin van de
14de eeuw werden de eerste schuttersgilden
opgericht. Met de intrede van de vuurwapens omstreeks 1500 verminderde het belang van de bogen.
Naar het voorbeeld van de boogschutters richtten de
geweerschutters eveneens gilden of schutterijen op. Vroeger was het doel van de schutterij het beschermen van de inwoners, tegenwoordig gaat het om een vrije tijdsbesteding.
Net zoals het boogschieten is het schieten met het geweer
geëvolueerd tot een traditionele sport. Het klepschieten
is eigenlijk een variant van het buksschieten dat kort na
de Tweede Wereldoorlog tot ontwikkeling is gekomen. De
klepschutters hebben zich verenigd 1950 in het Limburgs
Provinciaal Klepschuttersverbond waarvan de Schuttersverstandhouding Zand en Leemstreek deel uitmaakt.

I

n 1956 werd de oprichting van de verstandhouding verbond Zand-en Leemstreek een feit. De verstandhouding overkoepelt momenteel 17 klepschuttersgilden uit
het Zuidoosten van Limburg.
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