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Reglement Vogelknuppelen dames E.M.M. Lobith 

1. Vogelknuppelen is alleen voorbestemd voor dames (van de genodigden), dames van het gilde 

en partners van schutters van het gilde. 

2. Door loting bij het inschrijven zal de volgorde van het knuppelen bepaald worden. 

3. Iedere dame gooit in 1 beurt met 3 knuppels naar de vogel. 

4. De vogel bevindt zich bovenop een mast van ongeveer 5 meter. 

5. De afstand tot de vogel bedraagt 6 meter. 

6. Als er eenmaal met het knuppelen is begonnen, zullen er daarna geen aanpassingen meer 

gedaan worden aan de vogel (denk aan draaien of losser plaatsen van de delen). 

7. Een dame wint een prijs als ze met een knuppel een deel van de vogel naar beneden gooit, 

dus niet als er een deel van de vogel naar beneden valt als de knuppel tegen de mast wordt 

gegooid. 

8. De kop is de eerste prijs, de rechter vleugel is de tweede prijs, de linker vleugel is de derde 

prijs en de staart is de vierde prijs. 

9. Indien een dame in een worp er twee delen afgooit, ontvangt zij de prijs die op dat moment 

het hoogste is dat valt. Het tweede deel wordt terug geplaatst aan de vogel. 

10. Indien een dame een prijs gooit, mag de beurt door haar niet meer worden afgemaakt. 

11. Iedere deelneemster mag 1 beurt gooien. 

12. Als er na 1 volledige ronde niet alle prijzen af zijn gegooid, worden deze prijzen niet 

uitgereikt. 

13. Als er binnen de 1e en enige ronde alle vier de prijzen zijn af gegooid, zal er een “nieuwe” 

vogel op de mast worden geplaatst zodat alle dames toch de mogelijkheid krijgen om 1 keer 

te gooien. 

14. Als alle dames 1x hebben gegooid, eindigt het vogelknuppelen. 

15. In alles waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie. 
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