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LPLG Veiligheidsreglement voor Boogschutters  

  

Opgesteld dd. 13-2-2007  

Goedgekeurd door de ALV dd. 18-2-2007  

Aanpassing 7 -4-2018 

  

Uitgave:  

Landelijk Platform voor Levende Geschiedenis (LPLG)  

  

Voor vragen of opmerkingen over dit reglement kunt u zich 

wenden tot:  

  

Secretaris@lplg.nl  

  

Een digitale versie van dit document kunt u downloaden 

vanaf:  www.lplg.nl  

 

 

 

Veiligheidsregels m.b.t. hand- en kruisboogschieten op middeleeuwse evenementen en 

veldslagen  
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Achtergrond  
  

Dit stuk komt voort uit ervaringen opgedaan tijdens diverse veldslagen en/of evenementen 

gedurende de periode 2001 t/m 2005. Gebleken is dat er in de diverse groepen binnen het 

platform LPLG verschillend wordt gedacht en/of gehandeld m.b.t. de veiligheid tijdens 

evenementen.   

De veiligheid zou gebaat zijn bij een uniforme regelgeving, zodat een ieder weet waar hij of 

zij aan toe is en er geen onduidelijkheid bestaat. De vereniging Graven van Holland heeft op 

grond van de regels die zij zelf hanteert een voorstel gemaakt voor alle bij het LPLG 

aangesloten verenigingen. Hierin zijn regels opgenomen die reeds worden gehanteerd tijdens 

evenementen in Engeland en België.   

Het voorstel is voorgelegd aan de groepen binnen het platform die zich met hand- of 

kruisboogschieten bezighouden.   

Het voorstel is geaccepteerd tijdens de Algemene Ledenvergadering  van het platform op 

18 februari 2007.  

Toevoeging van art 4. heeft plaatsgevonden met toestemming van de ALV op 7 april 2018. 
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Reglement  
  

1. Het terrein wat gebruikt zal worden als slagveld, dient te worden afgezet met palen 

en touwen  

o.i.d. Tussen het slagveld en het publiek dient er een veiligheidszone aangebracht te 

zijn van tenminste 5 meter.   

  

2. Op de kopse kanten van het veld, waar dus de pijlen kunnen neerkomen, bevindt 

zich geen publiek. In de veiligheidszone dient gepatrouilleerd te worden door 

marshalls welke waken over de veiligheid van het publiek en het publiek weg zullen 

houden van de kopse kanten van het afgezette terrein.   

  

3. Voor alle deelnemers die als schutter deelnemen aan de veldslag geld een minimale 

leeftijd van 16 jaar. Alle boogschutters die als schutter deelnemen aan de veldslag 

dienen voorzien te zijn van een helm en torsobescherming . Alléén een maliënkap 

als hoofdbescherming worden niet geaccepteerd.  

 

4. Een uitzondering op artikel 3 geldt voor schutters die op een statische positie staan; 

niet zijnde de richting waarnaar geschoten wordt en met de rug naar het publiek.  

Gezien er geen gevaar is op letsel van ontvangende pijlen, mogen deze schutters 

zich kleden naar de historische werkelijkheid, waarin helm en torsobescherming 

achterwege kunnen blijven als dit in de uitgebeelde periode niet gebruikelijk of 

aanwezig was. Dit geldt voor schutters die daadwerkelijk pijlen afschieten alsmede 

niet schietende boogschutters mits aan de voorwaarden van dit artikel wordt 

voldaan. 

 

 

5. Het is niet toegestaan om “scherp”  mee te nemen op het slagveld. Dit geldt voor 

zowel wapens als b.v. eetgerei. Voor het betreden van het slagveld zal door de 

captains van de schutters hierop gecontroleerd worden.  
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6. De handboog mag maximaal 35 pond trekkracht hebben. De kruisboog is vrij van 

ponden. Het is absoluut verboden om scherpe pijlen mee te nemen op het slagveld 

tijdens de veldslag. Er wordt tijdens de veldslag alleen met blunt pijlen geschoten.   

  

7. Het is verboden om rechtstreeks te schieten op personen. Er wordt geschoten onder 

een hoek van 45 graden, tenzij dit door de captain anders wordt aangegeven. 

  

8. Voor aanvang van elk evenement wordt elke boogschutter gevraagd een proef van 

bekwaamheid af te leggen. Deze wordt afgenomen door de captain van het 

evenement of een vertegenwoordiger daarvan. Alleen op zijn of haar voordracht 

mag de schutter mee doen aan de veldslag. Elke boogschutter moet tijdens de proef 

van bekwaamheid laten zien dat hij of zij met de te gebruiken materialen ten minste 

een afstand van 50 meter kan halen.   

  

9. Tenzij anders in het draaiboek van de veldslag is aangegeven is het verboden om op 

deelnemers te schieten die belast zijn met de bediening van de kanonnen of andere 

vuurwapens zoals de haakbussen.   

 

10. Een ieder wordt verzocht deze regels na te leven en erop toe te zien dat 

medestrijders deze regels ook naleven.  

  

11. Deze regels gelden ook voor alle kruisboogschutters die mee willen doen met de 

veldslag.  

  

12. Bij een overtreding of een dispuut m.b.t. bovenstaande regels is de captain 

gemachtigd om de schutter uit te sluiten van de veldslag als schutter. Tijdens de 

veldslag is de captain gemachtigd om hem of haar direct te sommeren het veld te 

verlaten. Na de veldslag zal de captain contact opnemen met de verantwoordelijke 

van de organisatie en de vereniging waarbij deze persoon is aangesloten en hun 

berichten wat er voor gevallen is. Als sanctie kan uitsluiting van toekomstige 

veldslagen of evenementen voor de schutter opgelegd worden.   
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