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Bondscompetitie

Indoor 18 meter en 25 meter 1 pijl
 
 
 
 
 
 
 
 
De Nederlandse Handboog Bond volgt waar mogelijk de internationale regelgeving van World Archery. In 
bepaalde situaties is aanvullende regelgeving echter gewenst. World Archery voorziet niet in nationale 
competities. Voor die situaties kent de Nederlandse 
 
Deze reglementen van de Nederlandse Handboog Bond hebben betrekking op de Indoor
pijl competitie, hierna te noemen Bondscompetitie.
 
Daar, waar in de reglementen het woord 'sporter'
 
 
Dit reglement treed in werking vanaf 
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Hoofdstuk 1 Algemeen 
 
Art. 1.101  
De Rayons dienen per Regio voor de disciplines Recurve, Compound, 
competitie in de disciplines Indoor en 25 meter 1 pijl 
een regiocoördinator of regio wedstrijdleider 
daar waar er behoefte aan is de regio’
  
Art. 1.102 Competitietermijn: 

Indoor 

Deze wordt gehouden vanaf week 37
Tot en met week 50 

 
Aansluitend op de competitie in de desbetreffende discipline worden Rayon
Kampioenschappen georganiseerd. 
Rayonbestuurder Indoor en de verantwoording voor de Rayon 
Rayonbestuurder 25 meter 1 pijl. De
Kampioenschappen ligt bij het bondsbureau.
 
Art. 1.03  
De competitie dient te worden geschoten 
competitieweek loopt van maandag tot en met zondag en afgerond moet zijn binnen de gestelde termijn. De 
Regio’s zijn echter vrij zelf een schema te hanteren. 
Iedere Regio moet waarborgen dat elke sport
onderling tot overeenstemming komt over het wedstrijdschema is het wedstrijdschema van de NHB bindend.
 
Art 1.104  
De Regio Competitie Leider dient er voor zorg te dragen dat voor de individu
competitiewedstrijden worden georgani
verspreid. Wel dienen de wedstrijden voorafgaand aan de competi
 
Art 1.105  
Indien de beschikbare ruimte dit toelaat kunnen individuele sporters hun wedstrijden gelijktijdig met een 
teamwedstrijd mee schieten. 
 
Art. 1.06  
De individuele scores behaald in de teamwedstrijden tellen ook mee voor het individuele klasse
Bij teamindelingen na de competitie 
 
Art. 1.07  
One-call: Bij het bepalen van de waarde van een pijl is de beslissing van de scheidsrechter bindend. Hier kan 
geen protest tegen aangetekend worden.
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voor de disciplines Recurve, Compound, Barebow, Instinctive Bow en 
in de disciplines Indoor en 25 meter 1 pijl te organiseren. Om dit te bewerkstellen dienen zij per regio 

of regio wedstrijdleider vast te stellen die de hele competitie begeleid.
daar waar er behoefte aan is de regio’s onder verdelen in Clusters. 

25m1p 

Deze wordt gehouden vanaf week 37 Deze wordt gehouden van week 37
Tot en met week 11. 

Aansluitend op de competitie in de desbetreffende discipline worden Rayon Kampioenschappen en
 De verantwoording voor de Rayon Kampioenschappen 

de verantwoording voor de Rayon Kampioenschappen 25m1p 
r 1 pijl. De organisatie van de Bondskampioenschappen en Nederlandse 

ligt bij het bondsbureau. 

De competitie dient te worden geschoten volgens een door de Regio vast te stellen rooster, waarbij de 
competitieweek loopt van maandag tot en met zondag en afgerond moet zijn binnen de gestelde termijn. De 
Regio’s zijn echter vrij zelf een schema te hanteren.  
Iedere Regio moet waarborgen dat elke sporter aan de competitie kan deelnemen. Indien een Regio niet 
onderling tot overeenstemming komt over het wedstrijdschema is het wedstrijdschema van de NHB bindend.

De Regio Competitie Leider dient er voor zorg te dragen dat voor de individuele sporter minimaal
tiewedstrijden worden georganiseerd. Deze wedstrijden mogen over verschillende locaties wor

verspreid. Wel dienen de wedstrijden voorafgaand aan de competitie te worden vastgesteld.

dit toelaat kunnen individuele sporters hun wedstrijden gelijktijdig met een 

De individuele scores behaald in de teamwedstrijden tellen ook mee voor het individuele klasse
Bij teamindelingen na de competitie gelden de individuele resultaten voor het teamklassement.

call: Bij het bepalen van de waarde van een pijl is de beslissing van de scheidsrechter bindend. Hier kan 
geen protest tegen aangetekend worden. 
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, Instinctive Bow en Longbow een 
Om dit te bewerkstellen dienen zij per regio 

. De regio’s kunnen 

Deze wordt gehouden van week 37 

chappen en Bonds 
De verantwoording voor de Rayon Kampioenschappen Indoor ligt bij de 

 ligt bij de 
en Nederlandse 

een door de Regio vast te stellen rooster, waarbij de 
competitieweek loopt van maandag tot en met zondag en afgerond moet zijn binnen de gestelde termijn. De 

kan deelnemen. Indien een Regio niet 
onderling tot overeenstemming komt over het wedstrijdschema is het wedstrijdschema van de NHB bindend. 

minimaal zeven 
seerd. Deze wedstrijden mogen over verschillende locaties worden 

tie te worden vastgesteld. 

dit toelaat kunnen individuele sporters hun wedstrijden gelijktijdig met een 

De individuele scores behaald in de teamwedstrijden tellen ook mee voor het individuele klassement. 
gelden de individuele resultaten voor het teamklassement. 

call: Bij het bepalen van de waarde van een pijl is de beslissing van de scheidsrechter bindend. Hier kan 
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Hoofdstuk 2 Inschrijving competitie
 
2.1 Inschrijving  
 
Art. 2.101  
Sporters en teams zijn slechts gerechtigd aan de competitie deel te nemen indien teams, teamsamenstellingen 
en overige sporters per vereniging voor 15 augustus bij de Regiocoördinator zijn aangemeld door middel va
standaard aanmeldingsformulier.  
 
Art. 2.102 
Sporters moeten op 15 juli geregistreerd zijn als NHB
 
Art. 2.103 
Voor sporters waarbij er geen gemiddelde is vanuit de achterliggende competitie dient de wedstrijdleider van de 
desbetreffende vereniging een actueel gemiddelde van deze sporter op te geven.
 
Art. 2.104  
De sporters dienen zich op te geven met de volgende gegevens:
Bondsnummer, Voornaam, Achternaam
 
De sporter dient voorafgaand aan de competitie zelf te controleren of hij of zij in de juiste discipline en klasse is 
ingedeeld in het scoreprogramma. 
 
Art. 2.105 
Mocht blijken bij een RK, BK of NK dat de persoon in de verkeerde (boog)klasse staat ingedeeld, dan wordt hij 
uitgesloten van deelname. 
 
2.2 Regio Kampioen 
 
Art. 2.201 
De individuele Regio kampioenen worden per klasse bepaalt aan de hand van de eindscore van de 
regiocompetitie over 6 wedstrijden zoals vermeld in het scoreprogramma.
 
Art. 2.202 
De team Regio Kampioen wordt per klasse bepaalt aan de hand van de eindscore van het team zoals vermeld in 
het scoreprogramma. 
 
Art. 2.203 
Voor de Team Regio Kampioen wordt per klasse 1 prijs beschikbaar gesteld.
 
Art. 2.204  
Per Regio worden prijzen beschikbaar gesteld.
 
Voor de toekenning van prijzen voor de senioren Individueel wordt de volgende verdeling gesteld:
1- 4 deelnemers:  1 prijs, 
5 - 8 deelnemers:  2 prijzen, 
9 of meer deelnemers: 3 prijzen. 
 
Jeugd   3 prijzen (ongeacht het aantal deelnemers)
 
Dezelfde tabel wordt gehanteerd voor
en/of Nederlands Kampioenschap Individueel
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competitie 

Sporters en teams zijn slechts gerechtigd aan de competitie deel te nemen indien teams, teamsamenstellingen 
en overige sporters per vereniging voor 15 augustus bij de Regiocoördinator zijn aangemeld door middel va

Sporters moeten op 15 juli geregistreerd zijn als NHB lid.  

Voor sporters waarbij er geen gemiddelde is vanuit de achterliggende competitie dient de wedstrijdleider van de 
ging een actueel gemiddelde van deze sporter op te geven. 

De sporters dienen zich op te geven met de volgende gegevens: 
Achternaam, Vereniging, Discipline, Klasse, Individuele gemiddelde

voorafgaand aan de competitie zelf te controleren of hij of zij in de juiste discipline en klasse is 

Mocht blijken bij een RK, BK of NK dat de persoon in de verkeerde (boog)klasse staat ingedeeld, dan wordt hij 

De individuele Regio kampioenen worden per klasse bepaalt aan de hand van de eindscore van de 
regiocompetitie over 6 wedstrijden zoals vermeld in het scoreprogramma. 

en wordt per klasse bepaalt aan de hand van de eindscore van het team zoals vermeld in 

Regio Kampioen wordt per klasse 1 prijs beschikbaar gesteld. 

Per Regio worden prijzen beschikbaar gesteld. 

r de toekenning van prijzen voor de senioren Individueel wordt de volgende verdeling gesteld:

 
 

3 prijzen (ongeacht het aantal deelnemers) 

voor de Regio competitie en voor  het Rayon Kampioenschap en het Bonds 
en/of Nederlands Kampioenschap Individueel. 
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Sporters en teams zijn slechts gerechtigd aan de competitie deel te nemen indien teams, teamsamenstellingen 
en overige sporters per vereniging voor 15 augustus bij de Regiocoördinator zijn aangemeld door middel van het 

Voor sporters waarbij er geen gemiddelde is vanuit de achterliggende competitie dient de wedstrijdleider van de 

Individuele gemiddelde, Teamnummer. 

voorafgaand aan de competitie zelf te controleren of hij of zij in de juiste discipline en klasse is 

Mocht blijken bij een RK, BK of NK dat de persoon in de verkeerde (boog)klasse staat ingedeeld, dan wordt hij 

De individuele Regio kampioenen worden per klasse bepaalt aan de hand van de eindscore van de 

en wordt per klasse bepaalt aan de hand van de eindscore van het team zoals vermeld in 

r de toekenning van prijzen voor de senioren Individueel wordt de volgende verdeling gesteld: 

Kampioenschap en het Bonds 
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Hoofdstuk 3 Regio Competitie Individueel
 
Art. 3.101  

Indoor 

De competitiewedstrijden, individueel gaan over 30 pijlen, 
drie pijl systeem. Voorafgegaan door 2x 2 minuten 
proefpijlen. 
 

 
Art. 3.102  
Voor de individuele klassering dient men in de achterliggende regiocompetitie minimaal 6 wedstrijden te hebben 
geschoten. Het gemiddelde van deze 6 wedstrijden is bepalend als aanvangsgemiddelde voor de nieuwe 
competitie en bepalend in welke klasse men uitkomt.
 
Hebben sporters geen gemiddelde uit de achterliggende competitie dan worden zij na drie competitiewedstrijden 
ingedeeld in de klasse waartoe ze op basis van hun actuele gemiddelde behoren. Sporters hebben de 
mogelijkheid om zich in te schrijven in een hog
Een dergelijk verzoek dient voorafgaand aan de 
ingediend bij de Regiocompetitieleider.
 
Art. 3.103  
De klassenindeling voor deelname aan de Regiocompetitie geschiedt op landelijk niveau voor de categorie 
Senioren. De klassenindeling en de verdeling van sporters in die klassen aan de hand van de landelijke 
vergelijking is als volgt: 
Recurve: 
1

e
 klasse 16,5 % van de sporters 

2
e
 klasse 16,7% van de sporters 

3
e
 klasse 16,7% van de sporters 

4
e
 klasse 16,7% van de sporters 

5
e
 klasse 16,7% van de sporters 

6
e
 klasse 16,7% van de sporters 

Compound: 
1

e
 klasse 50% van de sporters 

2
e
 klasse 50% van de sporters 

BareBow: 
1

e
 klasse 50% van de sporters 

2
e
 klasse 50% van de sporters 

Instinctive Bow: 
1

e
 klasse 50% van de sporters 

2
e
 klasse 50% van de sporters 

LongBow: 
1

e
 klasse 50% van de sporters 

2
e
 klasse 50% van de sporters 

Voor de start van de competitie volgt er een gemidde
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Regio Competitie Individueel 

25m1p 

De competitiewedstrijden, individueel gaan over 30 pijlen, 
Voorafgegaan door 2x 2 minuten 

De competitiewedstrijden, individueel
pijlen, één pijl systeem. Voorafgegaan door 5 
proefpijlen. 
 

individuele klassering dient men in de achterliggende regiocompetitie minimaal 6 wedstrijden te hebben 
geschoten. Het gemiddelde van deze 6 wedstrijden is bepalend als aanvangsgemiddelde voor de nieuwe 
competitie en bepalend in welke klasse men uitkomt.  

Hebben sporters geen gemiddelde uit de achterliggende competitie dan worden zij na drie competitiewedstrijden 
ingedeeld in de klasse waartoe ze op basis van hun actuele gemiddelde behoren. Sporters hebben de 
mogelijkheid om zich in te schrijven in een hogere klasse dan waartoe ze op basis van hun gemiddelde behoren. 
Een dergelijk verzoek dient voorafgaand aan de competitie, tegelijk met de inschrijving, schriftelijk te worden 
ingediend bij de Regiocompetitieleider. 

deelname aan de Regiocompetitie geschiedt op landelijk niveau voor de categorie 
De klassenindeling en de verdeling van sporters in die klassen aan de hand van de landelijke 

Voor de start van de competitie volgt er een gemiddelden tabel, uitgegeven door het bondsbureau
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individueel gaan over 25 
Voorafgegaan door 5 

individuele klassering dient men in de achterliggende regiocompetitie minimaal 6 wedstrijden te hebben 
geschoten. Het gemiddelde van deze 6 wedstrijden is bepalend als aanvangsgemiddelde voor de nieuwe 

Hebben sporters geen gemiddelde uit de achterliggende competitie dan worden zij na drie competitiewedstrijden 
ingedeeld in de klasse waartoe ze op basis van hun actuele gemiddelde behoren. Sporters hebben de 

ere klasse dan waartoe ze op basis van hun gemiddelde behoren. 
schriftelijk te worden 

deelname aan de Regiocompetitie geschiedt op landelijk niveau voor de categorie 
De klassenindeling en de verdeling van sporters in die klassen aan de hand van de landelijke 

uitgegeven door het bondsbureau. 
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Hoofdstuk 4 Team competitie
 
Art. 4.101  

Indoor 

De competitiewedstrijden, voor teams gaan over 30 
pijlen, drie pijl systeem. Voorafgegaan de 2x 2 minuten 
proefpijlen. 
 

 
Art. 4.102  
Een sporter mag per competitieronde slechts voor één team per discipline uitkomen. Bij verzette wedstrijden blijft 
deze regel onverkort van kracht bezien vanuit 
 
Art. 4.103  

Indoor  

Teams bestaan uit maximaal 4 leden. Teams die 
deelnemen aan RK Teams Indoor of BK
Indoor bestaan uit minimaal 3 leden en maximaal 4 leden

 
Art. 4.104  
Per Regio kan voor het samenstellen van de teams tijdens de compe
1. Teams worden vastgesteld op basis van het voortschrijdend gemiddelde, de samenstelling van de teams 

wordt per competitieronde bepaald door h
2. De samenstelling van de teams is vast gedurende de hele competitie. (zie voor omschrijving competitie 

art. 4.105.) 
 
Indien nodig kunnen er tijdens de competitie een of meer invallers in een te
mag, ten opzichte van de uitvaller, aan het begin van de competitie geen hoger persoonlijk gemiddelde hebben 
dan dat de uitvaller toen had. 
 
Art. 4.105  
De competitie bestaat uit: 
de Regiocompetitie, vervolgens 
de Rayonkampioenschappen en daarna
de Bonds – Nederlandse Kampioenschappen
voor 25m1p Nederlandse Kampioenschappen voor de 
Alleen indien het aantal teams in een klasse kleiner is dan acht, dienen de regiocompetitieleiders er voor te 
zorgen dat de desbetreffende teamle
Per Regio bestaat de keuze uit drie modellen, waarbij de keuzen a en b de voorkeur genieten:

a. Een competitie van uit- en thuiswedstrijden met een directe tegenstander op de locat
schietende vereniging. 

b. Een competitie met een directe tegenstander op de door het Regiobestuur vastgestelde locaties.
c. Het toerekenen van team- tegen teamresultaten aan het eind van elke competitieronde.

 
Art. 4.106  
Er kunnen meerdere teams van een vereniging in een klasse deelne
 
Art. 4.107  
Per gewonnen wedstrijd worden wedstrijdpunten toegekend. Staan er aan het eind van de competitie twee of 
meerdere teams gelijk in wedstrijdpunten binnen één poule, dan is de totaalscore van de tea
beslissend. 
 
Art. 4.108  
Indien de competitie wordt ingedeeld met meerdere poules per klasse volgt na de poulewedstrijden een 
beslissingswedstrijd ter bepaling van de Regiokampioen per klasse.
 
Art. 4.109 
Het resultaat van het team wordt gemeten over:

Indoor  

De beste 3 resultaten van de vier schutters.

Dit geld voor zowel de Regio wedstrijden als voor het RK en de BK/NK wedstrijden.
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Team competitie 

25m1p 

De competitiewedstrijden, voor teams gaan over 30 
Voorafgegaan de 2x 2 minuten 

De competitiewedstrijden, voor teams gaan over 25 
pijlen, één pijl systeem. Voorafgegaan door 5 
proefpijlen. 
 

Een sporter mag per competitieronde slechts voor één team per discipline uitkomen. Bij verzette wedstrijden blijft 
deze regel onverkort van kracht bezien vanuit het oorspronkelijke wedstrijdprogramma. 

25m1p 

Teams bestaan uit maximaal 4 leden. Teams die 
deelnemen aan RK Teams Indoor of BK/NK Teams 
Indoor bestaan uit minimaal 3 leden en maximaal 4 leden 

De teams bestaan uit vier leden. 

Per Regio kan voor het samenstellen van de teams tijdens de competitie gekozen worden uit twee modellen.
Teams worden vastgesteld op basis van het voortschrijdend gemiddelde, de samenstelling van de teams 
wordt per competitieronde bepaald door het behaalde resultaat in de voorafgaande competitieronde(s).
De samenstelling van de teams is vast gedurende de hele competitie. (zie voor omschrijving competitie 

Indien nodig kunnen er tijdens de competitie een of meer invallers in een team worden geplaatst. Een invaller 
mag, ten opzichte van de uitvaller, aan het begin van de competitie geen hoger persoonlijk gemiddelde hebben 

Rayonkampioenschappen en daarna 
ampioenschappen 

voor 25m1p Nederlandse Kampioenschappen voor de hoogste klassen. 
Alleen indien het aantal teams in een klasse kleiner is dan acht, dienen de regiocompetitieleiders er voor te 

treffende teamleden het aantal van zeven wedstrijden kan volmaken. 
Per Regio bestaat de keuze uit drie modellen, waarbij de keuzen a en b de voorkeur genieten:

en thuiswedstrijden met een directe tegenstander op de locat

en competitie met een directe tegenstander op de door het Regiobestuur vastgestelde locaties.
tegen teamresultaten aan het eind van elke competitieronde.

van een vereniging in een klasse deelnemen. 

Per gewonnen wedstrijd worden wedstrijdpunten toegekend. Staan er aan het eind van de competitie twee of 
punten binnen één poule, dan is de totaalscore van de tea

Indien de competitie wordt ingedeeld met meerdere poules per klasse volgt na de poulewedstrijden een 
beslissingswedstrijd ter bepaling van de Regiokampioen per klasse. 

t gemeten over: 

25m1p 

De beste 3 resultaten van de vier schutters. Het resultaat van alle vier de schutters opgeteld.

Dit geld voor zowel de Regio wedstrijden als voor het RK en de BK/NK wedstrijden. 
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teams gaan over 25 
Voorafgegaan door 5 

Een sporter mag per competitieronde slechts voor één team per discipline uitkomen. Bij verzette wedstrijden blijft 

leden.  

titie gekozen worden uit twee modellen. 
Teams worden vastgesteld op basis van het voortschrijdend gemiddelde, de samenstelling van de teams 

et behaalde resultaat in de voorafgaande competitieronde(s). 
De samenstelling van de teams is vast gedurende de hele competitie. (zie voor omschrijving competitie 

am worden geplaatst. Een invaller 
mag, ten opzichte van de uitvaller, aan het begin van de competitie geen hoger persoonlijk gemiddelde hebben 

Alleen indien het aantal teams in een klasse kleiner is dan acht, dienen de regiocompetitieleiders er voor te 
 

Per Regio bestaat de keuze uit drie modellen, waarbij de keuzen a en b de voorkeur genieten: 
en thuiswedstrijden met een directe tegenstander op de locatie van de thuis 

en competitie met een directe tegenstander op de door het Regiobestuur vastgestelde locaties. 
tegen teamresultaten aan het eind van elke competitieronde. 

Per gewonnen wedstrijd worden wedstrijdpunten toegekend. Staan er aan het eind van de competitie twee of 
punten binnen één poule, dan is de totaalscore van de teams binnen die poule 

Indien de competitie wordt ingedeeld met meerdere poules per klasse volgt na de poulewedstrijden een 

Het resultaat van alle vier de schutters opgeteld.  
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Hoofdstuk 5 Jeugd competitie
 
5.1 REGIO COMPETITIE ASPIRANTEN
 
Art. 5.101 
Aspiranten t/m 10 jaar en aspiranten t/m 12 
en/of het NK Aspiranten. 
 
Art. 5.102  
Binnen elke Regio dient een programma te worden gehouden voor aspiranten. 
Aspiranten schieten hetzelfde aantal wedstrijden als de senioren, alleen individueel.
Alle klassen (RC,CP,BB,LB,IB) schieten  
Op aanvraag kan er op een 60 cm Centre 

accommodatie dit toelaat. 

Aspiranten worden niet ingedeeld in klassen en mogen m.u.v. het gestelde in artikel 
senioren competitie. 
 
Art. 5.103 
Aspiranten die in een team uitkomen, schieten op blazoen en afstand waarop het team zijn wedstrijden schiet. 
 
Art. 5.104 
De competitie wordt gehouden: 

Indoor 

over 1 x 30 pijlen, voorafgaand door 2x 2 minuten 
proefpijlen 

zonder pauze en met max. vier sporters per baan. 
 
Art. 5.105  
Indien een vereniging een Aspirant in een team wil opstellen, dan dient hiervoor bij de desbetreffende 
regiocompetitieleider + discipline bestuurder voorafgaande
aangevraagd. 
 
5.2 RAYON EN NEDERLANDSE 
 
Art. 5.201  

Indoor 

Het Rayon / Nederlands Kampioenschap aspiranten 
wordt bij voorkeur gehouden in de maand 
(RK) en in de maand maart (NK). De hoogste klasse 
in deze leeftijdscategorieën wordt Nederlands 
Kampioenschap genoemd. 
 

en vindt plaats onder auspiciën van de betreffende Discipline Commissie.
 
Art. 5.202  
Het kampioenschap wordt gehouden in 4 groep
Aspiranten  t/m 10 jaar Recurve; 
Aspiranten 11 en 12 jaar Recurve;  
Aspiranten t/m 10 jaar Compound; 
Aspiranten 11 en 12 jaar Compound.
Het Kampioenschap kent geen onderverdeling in klassen en categorieën. 
Deelname vindt plaats op basis van vrijwillige inschrij
gelimiteerd zijn. 
 
Art. 5.203  

Indoor 

Het Kampioenschap bestaat uit: een open ronde van 
30 pijlen en vervolgens de finaleronden volgens het 
“knock-out” systeem. De 16 hoogste sporters per klasse 
plaatsen zich na de open ronde voor de achtste finale.
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Jeugd competitie 

ASPIRANTEN 

Aspiranten t/m 10 jaar en aspiranten t/m 12 jaar kunnen deelnemen aan de regiocompetitie, het RK Aspiranten 

Binnen elke Regio dient een programma te worden gehouden voor aspiranten.  
Aspiranten schieten hetzelfde aantal wedstrijden als de senioren, alleen individueel. 
Alle klassen (RC,CP,BB,LB,IB) schieten  op 18 meter op een 60 cm blazoen. 

Centre Blazoen worden geschoten door de Compound klasse

Aspiranten worden niet ingedeeld in klassen en mogen m.u.v. het gestelde in artikel 3.102 

Aspiranten die in een team uitkomen, schieten op blazoen en afstand waarop het team zijn wedstrijden schiet. 

25m1p 

, voorafgaand door 2x 2 minuten over 25 pijlen, voorafgaand door 5 proefpijlen

zonder pauze en met max. vier sporters per baan.  

Indien een vereniging een Aspirant in een team wil opstellen, dan dient hiervoor bij de desbetreffende 
regiocompetitieleider + discipline bestuurder voorafgaande aan de uiterste inschrijfdatum ontheffing te worden 

NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN ASPIRANTEN 

25m1p 

ampioenschap aspiranten 
wordt bij voorkeur gehouden in de maand februari 

. De hoogste klasse 
in deze leeftijdscategorieën wordt Nederlands 

Het Rayon / Nederlands kampioenschap aspiranten 
worden gehouden in de maand april, (RK) en de maand 
mei (NK). De hoogste klasse in deze leeftijdscategorieën 
wordt Nederlands Kampioenschap genoemd.
 
 

en vindt plaats onder auspiciën van de betreffende Discipline Commissie. 

Het kampioenschap wordt gehouden in 4 groepen voor de volgende categorieën: 

 

Aspiranten 11 en 12 jaar Compound. 
ampioenschap kent geen onderverdeling in klassen en categorieën.  

Deelname vindt plaats op basis van vrijwillige inschrijving en niet op basis van prestaties. Het aantal plaatsen kan 

25m1p 

Het Kampioenschap bestaat uit: een open ronde van 1 x 
30 pijlen en vervolgens de finaleronden volgens het 

out” systeem. De 16 hoogste sporters per klasse 
plaatsen zich na de open ronde voor de achtste finale. 

Het kampioenschap bestaat uit 
sporter, voorafgegaan door 5 proefpijlen..
Bij gelijk eindigen van sporters zie 
Gelijk Eindigen. 
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kunnen deelnemen aan de regiocompetitie, het RK Aspiranten 

door de Compound klasse, mits de 

 niet deelnemen aan de 

Aspiranten die in een team uitkomen, schieten op blazoen en afstand waarop het team zijn wedstrijden schiet.  

oorafgaand door 5 proefpijlen 

Indien een vereniging een Aspirant in een team wil opstellen, dan dient hiervoor bij de desbetreffende 
aan de uiterste inschrijfdatum ontheffing te worden 

kampioenschap aspiranten 
april, (RK) en de maand 

in deze leeftijdscategorieën 
wordt Nederlands Kampioenschap genoemd. 

p basis van prestaties. Het aantal plaatsen kan 

Het kampioenschap bestaat uit 1 x 25 pijlen per 
sporter, voorafgegaan door 5 proefpijlen.. 
Bij gelijk eindigen van sporters zie hoofdstuk 6: 
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Art. 5.204 Aspiranten Indoor en 25 meter
Tijdens de Regio, RK, BK en Nk schieten alle aspiranten (RC,CP,BB,LB, IB) op 18 m
 
5.3 CADETTEN EN JUNIOREN 
 
Art. 5.301 

Indoor 

Tijdens de Regiowedstrijden schiet alle jeugd op 40 cm 
blazoenen en op aanvraag kan men 
schieten mits de locatie dit toelaat. 
 
 

 
Art. 5.302 

Er is geen aparte jeugdklasse voor de BB, LB en IB. De Cadetten en Junioren schieten 

regiowedstrijden met de senioren mee.
 
Art. 5.303  
Het Rayon Kampioenschap wordt door de jeugd in hetzelfde weekend als de senioren geschoten.
  

Indoor 

Het Nederlands Kampioenschap Cadetten en Junioren 
wordt bij voorkeur in de maand maart georganiseerd

onder auspiciën van de betreffende Discipline Commissie.
 
Art. 5.304  

Indoor 

Het Rayon / Nederlands Kampioenschap bestaat uit: een 
open ronde van 2 x 30 pijlen en vervolgen
finaleronden volgens het “knock-out” systeem. De 16 
hoogste sporters per klasse plaatsen zich na de open 
ronde voor de achtste finale. 
 

 
Art. 5.305 

Indoor 

De klasse volgende klassen schieten de open ronde op 
de volgende blazoenen: 
 
Compound Cadetten, Dutch Target blazoen, 
Compound Junioren, Dutch Target blazoen, 
Recurve Junioren klasse 1, Dutch Target 
maximaal een sporter per blazoen. 
 
Recurve Cadetten, 40 cm. blazoen,  
Recurve Junioren klasse 2, 40 cm Blazoen
maximaal twee sporters per blazoen. 
 
Alle finaleronden worden geschoten op hetzelfde type 
blazoen als waarop in de ‘open’ ronde geschoten is. 
De finaleronden worden geschoten volgens de regels 
van de Indoor Match Finale Ronden (zie ook World 
Archery Boek 3: 8.6.1.4). Tegelijkertijd met de finale om 
plaats 1 en 2 wordt ook een kleine finale geschot
plaats 3 en 4.  
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Indoor en 25 meter 1 pijl 
RK, BK en Nk schieten alle aspiranten (RC,CP,BB,LB, IB) op 18 meter op een 60 cm Blazoen.

25m1p 

Tijdens de Regiowedstrijden schiet alle jeugd op 40 cm 
blazoenen en op aanvraag kan men op een Dutch Target 

Tijdens de Regiowedstrijden schiet alle jeugd een 60 
cm blazoenen. 
 

jeugdklasse voor de BB, LB en IB. De Cadetten en Junioren schieten 

ioren mee. 

Het Rayon Kampioenschap wordt door de jeugd in hetzelfde weekend als de senioren geschoten.

25m1p 

Kampioenschap Cadetten en Junioren 
wordt bij voorkeur in de maand maart georganiseerd 

De Nederlandse Kampioenschappen Jeugd worden, 
bij voorkeur in de maand juni georganiseerd
 

onder auspiciën van de betreffende Discipline Commissie. 

25m1p 

Kampioenschap bestaat uit: een 
open ronde van 2 x 30 pijlen en vervolgens de 

out” systeem. De 16 
hoogste sporters per klasse plaatsen zich na de open 

Het Rayon / Nederlands kampioenschap bestaat uit 2 
x 25 pijlen per sporter, voorafgegaan doo
proefpijlen. 
Bij gelijk eindigen van sporters 
Eindigen. 

25m1p 

volgende klassen schieten de open ronde op 

Compound Cadetten, Dutch Target blazoen,  
Compound Junioren, Dutch Target blazoen,  

klasse 1, Dutch Target blazoen, 

 
Recurve Junioren klasse 2, 40 cm Blazoen  
maximaal twee sporters per blazoen.  

Alle finaleronden worden geschoten op hetzelfde type 
oen als waarop in de ‘open’ ronde geschoten is.  

De finaleronden worden geschoten volgens de regels 
van de Indoor Match Finale Ronden (zie ook World 
Archery Boek 3: 8.6.1.4). Tegelijkertijd met de finale om 
plaats 1 en 2 wordt ook een kleine finale geschoten om 

Alle jeugd schiet alle ronden op de 60 cm blazoenen
 
Op aanvraag kan er op een Centre blazoen worden 
geschoten, mits de accommodatie dit toelaat.
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ter op een 60 cm Blazoen. 

Tijdens de Regiowedstrijden schiet alle jeugd een 60 

jeugdklasse voor de BB, LB en IB. De Cadetten en Junioren schieten de 

Het Rayon Kampioenschap wordt door de jeugd in hetzelfde weekend als de senioren geschoten. 

Kampioenschappen Jeugd worden, 
bij voorkeur in de maand juni georganiseerd 

kampioenschap bestaat uit 2 
x 25 pijlen per sporter, voorafgegaan door 5 

lijk eindigen van sporters zie hoofdstuk 6: Gelijk 

op de 60 cm blazoenen. 

Op aanvraag kan er op een Centre blazoen worden 
geschoten, mits de accommodatie dit toelaat. 
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Hoofdstuk 6 Gelijk eindigen
 
Art. 6.101  

Indoor 

Bij gelijk eindigen van sporters wordt er een 
gehouden op  -en schoon blazoen.  
 
 

1. Individueel 
Elke sporter schiet één pijl voor de score
beschikbare tijd is 40 seconden. Als beide sporters 
een 10 (Recurve, Barebow, Longbow
Bow) of een X (Compound) schieten met hun eerste 
Shoot-off pijl dan wordt dat beschouwd als een 
gelijke stand en zal er een tweede S
geschoten om de match te beslissen;
 
Voor de tweede Shoot-off geldt: close to the centre. 
Indien nog gelijk dan zal er wederom een pijl 
geschoten worden om de match te beslissen, totdat 
de gelijke stand is opgeheven. 
 
Als beide sporters de scorende zones missen dan 
schieten de sporter een volgende pijl.
 
 
 

3. Blazoen Individueel 
Bij gebruik van een verticaal Dutch Target blazoen 
(driespot) wordt het middelste blazoentje gebruikt.
 

2. Voor teams: 
Een eventuele Shoot-off wordt geschoten door drie 
sporters. 1 pijl per sporter. De beschikbare tijd is 40 
seconden. Het team of de teamcaptain bepaalt zelf 
welke drie sporters dit zijn. Als de score (drie pijlen 
opgeteld) gelijk is dan wint het team met d
het dichtst bij het centrum van het blazoen is. 
 
 

3. Blazoen Teams 
Bij gebruik van een verticaal Dutch Target blazoen 
(driespot) wordt het blazoen horizontaal opgehangen 
en schiet elke sputter 1 pijl op een van te voren 
bepaalt blazoentje. 
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Gelijk eindigen 

25m1p 

wordt er een Shoot-off 
 

6.12 BIJ GELIJK EINDIGEN   
1. In het geval, dat met een gelijk aantal punten wordt 
geëindigd zal, de rangvolgorde als volgt worden bepaald: 

voor de score. De 
Als beide sporters 

Longbow, Instinctive 
Bow) of een X (Compound) schieten met hun eerste 

ff pijl dan wordt dat beschouwd als een 
zal er een tweede Shoot-off worden 

geschoten om de match te beslissen; 

eldt: close to the centre. 
Indien nog gelijk dan zal er wederom een pijl 
geschoten worden om de match te beslissen, totdat 

beide sporters de scorende zones missen dan 
schieten de sporter een volgende pijl. 

a. Voor Recurve, Barebow, Instinctive Bow en 
• eerst het hoogste aantal tienen, 
• indien dit ook gelijk is, het hoogste aantal negens,
• indien ook dit gelijk is dan zullen deze sporters als 
"gelijk geëindigd" worden aangemerkt tenzij het een 
Nederlandse Kampioenschap in de hoogste klasse 
betreft en om podiumplaatsen gaat. Wanneer twee of 
meer schutters in de hoogste klasse gelijk eindige
strijd om de eerste, tweede of derde plaats, dan worden 
eerst tienen geteld, dan negens. Indien er dan nog 
steeds een gelijke stand is vindt er een 
van maximaal 5 pijlen waarbij de vijfde pijl beslissend is 
door Close -to-center.  
b. Compound. 
• eerst het hoogst aantal kleine tienen,
• indien dit ook gelijk is het hoogste aantal negens,
• indien dit ook gelijk is dan zullen deze sporters als 
"gelijk geëindigd" worden aangemerkt tenzij het een 
Nederlandse Kampioenschap in de hoogste 
betreft en om podiumplaatsen gaat. Wanneer twee of 
meer schutters in de hoogste klasse gelijk eindigen in de 
strijd om de eerste, tweede of derde plaats, dan worden 
eerst tienen geteld, dan negens. Indien er dan nog 
steeds een gelijke stand is vindt er een 
van maximaal 5 pijlen waarbij de vijfde pijl beslissend is 
door close-to-center.. 

Dutch Target blazoen 
(driespot) wordt het middelste blazoentje gebruikt. 

 

off wordt geschoten door drie 
De beschikbare tijd is 40 

Het team of de teamcaptain bepaalt zelf 
score (drie pijlen 

wint het team met de pijl die 
het dichtst bij het centrum van het blazoen is.  

2. Voor teams: 
• eerst het team met de sporter die het hoogste aantal 
punten (persoonlijk) behaalde, als dit gelijk is,
• het team waarvan de tweede sporter de hoogste score 
bereikte, 
• indien ook dit gelijk is dan zullen deze teams als "gelijk 
geëindigd" worden aangemerkt 
 

Dutch Target blazoen 
(driespot) wordt het blazoen horizontaal opgehangen 
en schiet elke sputter 1 pijl op een van te voren 
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1. In het geval, dat met een gelijk aantal punten wordt 
geëindigd zal, de rangvolgorde als volgt worden bepaald:  

, Instinctive Bow en Longbow: 
 

• indien dit ook gelijk is, het hoogste aantal negens, 
• indien ook dit gelijk is dan zullen deze sporters als 
"gelijk geëindigd" worden aangemerkt tenzij het een 
Nederlandse Kampioenschap in de hoogste klasse 
betreft en om podiumplaatsen gaat. Wanneer twee of 
meer schutters in de hoogste klasse gelijk eindigen in de 
strijd om de eerste, tweede of derde plaats, dan worden 
eerst tienen geteld, dan negens. Indien er dan nog 
steeds een gelijke stand is vindt er een Shoot-off plaats 
van maximaal 5 pijlen waarbij de vijfde pijl beslissend is 

• eerst het hoogst aantal kleine tienen, 
• indien dit ook gelijk is het hoogste aantal negens, 
• indien dit ook gelijk is dan zullen deze sporters als 
"gelijk geëindigd" worden aangemerkt tenzij het een 
Nederlandse Kampioenschap in de hoogste klasse 
betreft en om podiumplaatsen gaat. Wanneer twee of 
meer schutters in de hoogste klasse gelijk eindigen in de 
strijd om de eerste, tweede of derde plaats, dan worden 
eerst tienen geteld, dan negens. Indien er dan nog 

er een Shoot-off plaats 
van maximaal 5 pijlen waarbij de vijfde pijl beslissend is 

• eerst het team met de sporter die het hoogste aantal 
punten (persoonlijk) behaalde, als dit gelijk is, 
• het team waarvan de tweede sporter de hoogste score 

ook dit gelijk is dan zullen deze teams als "gelijk 
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Hoofdstuk 7 Rayon Kampioenschappen
 
7.1 ALGEMEEN 
 
Art. 7.101  
Bij de organisatie van enig Rayonkampioenschap berust het wedstrijdsecretariaat bij het 
De organiserende vereniging kan hierbij om ondersteuning worden gevraagd. 
 
Art. 7.102  
Er dient, met uitzondering van het Rayon
vier sporters of teams aanwezig te zijn om enig NHB
ren. Bij minder dan vier deelnemers wor
Bij samenvoeging voor het Rayonkampioenschap blijft selectie voor het Bondskampioenschap 
kampioenschap in de eigen klasse en/of categorie behouden. 
 
Art. 7.103  
Sporters die zijn geplaatst voor deelname aan een Rayon
worden het daaropvolgende seizoen uitgesloten van deelname aan het Rayon kampioenschap in d
discipline. 
 
Art. 7.104  
Een sporter zowel individueel als uitkomend voor een team is niet gerechtigd tot deelname aan een Rayon
Bondskampioenschap indien hij niet minimaal aan zes competitiewedstrij
 
Art. 7.105  
Het Rayonkampioenschap per klasse wordt in de vier Rayons op gelijke datum gehouden. 
Deze vinden plaats onder auspiciën van het 
 

Indoor 

in de maand februari op volledige Indoor

 
Afwijken van de gemeenschappelijke datum is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de betreffende 
Discipline Commissie.  
 
7.2 RAYONKAMPIOENSCHAPPE
 
Art. 7.201  
Het kampioenschap bestaat voor alle boogtypes en 
 

Indoor 

een open ronde van 2 x 30 pijlen, voorafgegaan door 2 
proefseries van twee minuten, en vervolgens 
finale en finale volgens het ‘knock-out’
 

 
Art. 7.202 

Indoor 

De rangorde van het team aan het einde van de ‘open’ 
ronde wordt vastgesteld aan de hand van de som van 
de drie hoogste, individuele scores over 60 pijlen in het 
betreffende team. 
Deze rangorde bepaalt het plaatsingscijfer in de finale 
ronde. 
 
De finaleronden RK Teams volgen de regels van de 
Indoor Match Ronde voor Teams (zie 
Boek 2: art. 4.5.2.4. en World Archery Boek 3: 
hoofdstuk 13 diverse artikelen) 
  

De ‘open’ ronde wordt op het volgende blazoen 
verschoten; 
de klasse Ere Recurve op een verticaal drievoudig 
Dutch Target- blazoen, maximaal een sporter per 
blazoen. 
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Rayon Kampioenschappen 

Bij de organisatie van enig Rayonkampioenschap berust het wedstrijdsecretariaat bij het R
rende vereniging kan hierbij om ondersteuning worden gevraagd.  

Er dient, met uitzondering van het Rayon- en Nederlands kampioenschap aspiranten, een minimale bezetting van 
vier sporters of teams aanwezig te zijn om enig NHB- kampioenschap in de desbetreffende categorie te organise
ren. Bij minder dan vier deelnemers worden deze sporters in de hogere klasse ingedeeld. 
Bij samenvoeging voor het Rayonkampioenschap blijft selectie voor het Bondskampioenschap 

eigen klasse en/of categorie behouden.  

Sporters die zijn geplaatst voor deelname aan een Rayon- of Bondskampioenschap en zich niet (tijdig) afmelden, 
worden het daaropvolgende seizoen uitgesloten van deelname aan het Rayon kampioenschap in d

Een sporter zowel individueel als uitkomend voor een team is niet gerechtigd tot deelname aan een Rayon
Bondskampioenschap indien hij niet minimaal aan zes competitiewedstrijden heeft deelgenomen.

t Rayonkampioenschap per klasse wordt in de vier Rayons op gelijke datum gehouden. 
Deze vinden plaats onder auspiciën van het Rayon bestuur. 

25m1p 

Indoor accommodaties in de maand april / mei   

Afwijken van de gemeenschappelijke datum is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de betreffende 

RAYONKAMPIOENSCHAPPEN TEAMS 

Het kampioenschap bestaat voor alle boogtypes en klassen uit  

25m1p 

voorafgegaan door 2 
en vervolgens een halve 

out’-systeem. 

een wedstrijd van 2 x 25 pijlen per sporter, 
voorafgegaan door 5 proefpijlen 

25m1p 

De rangorde van het team aan het einde van de ‘open’ 
ronde wordt vastgesteld aan de hand van de som van 
de drie hoogste, individuele scores over 60 pijlen in het 

Deze rangorde bepaalt het plaatsingscijfer in de finale 

naleronden RK Teams volgen de regels van de 
zie World Archery 

4.5.2.4. en World Archery Boek 3: 

volgende blazoen 

op een verticaal drievoudig 
blazoen, maximaal een sporter per 

 
De ‘open’ ronde wordt op een 60 cm blazoen 
verschoten; 
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Rayonbestuur.  

en Nederlands kampioenschap aspiranten, een minimale bezetting van 
de desbetreffende categorie te organise-

 
Bij samenvoeging voor het Rayonkampioenschap blijft selectie voor het Bondskampioenschap of het Nederlands 

of Bondskampioenschap en zich niet (tijdig) afmelden, 
worden het daaropvolgende seizoen uitgesloten van deelname aan het Rayon kampioenschap in de betreffende 

Een sporter zowel individueel als uitkomend voor een team is niet gerechtigd tot deelname aan een Rayon- en 
den heeft deelgenomen. 

t Rayonkampioenschap per klasse wordt in de vier Rayons op gelijke datum gehouden.  

Afwijken van de gemeenschappelijke datum is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de betreffende 

een wedstrijd van 2 x 25 pijlen per sporter, 
 

De ‘open’ ronde wordt op een 60 cm blazoen 
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de klasse A t/m D Recurve, Barebow
en Longbow op een 40 cm. blazoen, maximaal twee 
sporters per blazoen. 
de klasse Ere en A Compound op een verticaal 
drievoudig Dutch Target blazoen, maximaal een 
sporter per blazoen. 
 

Alle finaleronden worden geschoten op hetzelfde type 
blazoen als waarop in de ‘open’ ronde geschoten is.
 
De finaleronden worden geschoten volgens de regels 
van de Indoor Match Finale Ronden 
Boek 2: art. 4.5.2.4. en World Archery Boek 3: 
hoofdstuk 13 diverse artikelen) 
 
De finale ronden worden geschoten door drie van de 
vier schutters. 
 
Voor Recurve, Barebow, Longbow en Instinctive Bow is 
dit het setsysteem. (de winnaar is degene die uit 
maximaal 4 ronden het eerste 5 punten heeft gehaald.
Winnaar krijgt per ronde 2 punten, gelijk beide 1 punt, 
verliezer 0 punten.) Bij gelijke stand 4
Shoot-off op een schoon blazoen. Bij Dutch target op 
de middelste spot. 
 
Compound schiet cumulatief 5 x 3 pijlen. Winnaar is 
degene met de meeste punten na 5 ronden. Bij gelijk 
eindigen worden de tienen, dan de negens, 
 
Tegelijkertijd met de finale om plaats 1 en 2 wordt ook 
een kleine finale geschoten om plaats 3 en 4. 
 
Een eventuele Shoot-off wordt geschoten door drie 
sporters.( Zie hoofdstuk 6 Gelijk eindigen) 
de teamcaptain bepaalt zelf welke drie sporters dit zijn
Tegelijkertijd met de finale om plaats 1 en 2 wordt ook 
een kleine finale geschoten om plaats 3 en 4. 
 

 
Art. 7.203  
Voor dit kampioenschap plaatsen zich per Regio de Regiokampioen aangevuld met de in de competitie hoogst 
geëindigde teams per Rayon.  
Maximum deelname per klasse bedraagt 12 teams.

 
Art. 7.204  
De Rayonkampioenschappen in de diverse klassen mogen gelijktij
 
Art. 7.205  
De samenstelling van de teams voor het Rayonkampioenschap wordt gebaseerd op het vóór aanvang van de 
competitie gekozen competitiemodel.
 
Art. 7.206 
Indien een team onvolledig raakt vóór of tijdens het 
team op te stellen, vooropgesteld, dat wordt voldaan aan de invallers
Competitie Team. 
 
Art. 7.207 
Per Rayon Kampioenschap worden er per klasse 1 prijs en ind
winnaar. Voor de nummer twee en drie zijn er medailles beschikbaar gesteld.
beschikbaar gesteld. 
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Barebow, Instinctive Bow 
op een 40 cm. blazoen, maximaal twee 

ompound op een verticaal 
blazoen, maximaal een 

Alle finaleronden worden geschoten op hetzelfde type 
blazoen als waarop in de ‘open’ ronde geschoten is.    

De finaleronden worden geschoten volgens de regels 
van de Indoor Match Finale Ronden (zie World Archery 

4.5.2.4. en World Archery Boek 3: 

De finale ronden worden geschoten door drie van de 

en Instinctive Bow is 
dit het setsysteem. (de winnaar is degene die uit 
maximaal 4 ronden het eerste 5 punten heeft gehaald. 
Winnaar krijgt per ronde 2 punten, gelijk beide 1 punt, 
verliezer 0 punten.) Bij gelijke stand 4-4 volgt er een 

Bij Dutch target op 

Compound schiet cumulatief 5 x 3 pijlen. Winnaar is 
e punten na 5 ronden. Bij gelijk 

eindigen worden de tienen, dan de negens, etc. geteld. 

Tegelijkertijd met de finale om plaats 1 en 2 wordt ook 
een kleine finale geschoten om plaats 3 en 4.  

wordt geschoten door drie 
e hoofdstuk 6 Gelijk eindigen) Het team of 

de teamcaptain bepaalt zelf welke drie sporters dit zijn. 
Tegelijkertijd met de finale om plaats 1 en 2 wordt ook 
een kleine finale geschoten om plaats 3 en 4.  

 

Voor dit kampioenschap plaatsen zich per Regio de Regiokampioen aangevuld met de in de competitie hoogst 

Maximum deelname per klasse bedraagt 12 teams. 

De Rayonkampioenschappen in de diverse klassen mogen gelijktijdig op één locatie worden gehouden.

De samenstelling van de teams voor het Rayonkampioenschap wordt gebaseerd op het vóór aanvang van de 
competitie gekozen competitiemodel. 

Indien een team onvolledig raakt vóór of tijdens het kampioenschap, is het gerechtigd een sporter uit een ander 
team op te stellen, vooropgesteld, dat wordt voldaan aan de invallers bepaling, genoemd in 

Per Rayon Kampioenschap worden er per klasse 1 prijs en individuele medailles beschikbaar gesteld voor de 
winnaar. Voor de nummer twee en drie zijn er medailles beschikbaar gesteld. Er worden 4 medailles per team 
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Voor dit kampioenschap plaatsen zich per Regio de Regiokampioen aangevuld met de in de competitie hoogst 

dig op één locatie worden gehouden. 

De samenstelling van de teams voor het Rayonkampioenschap wordt gebaseerd op het vóór aanvang van de 

kampioenschap, is het gerechtigd een sporter uit een ander 
bepaling, genoemd in Hoofdstuk 4 Regio 

ividuele medailles beschikbaar gesteld voor de 
Er worden 4 medailles per team 
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7.3 RAYONKAMPIOENSCHAPPE
 
Art. 7.301  
Het Rayonkampioenschap wordt in de vier Rayons in principe op ge
 

Indoor 

in de maand februari op volledige Indoor

 
en vindt plaats onder auspiciën van het Rayon
Afwijken van de gemeenschappelijke datum 
Discipline Commissie. 
 
Art. 7.302  
Het Rayonkampioenschap wordt gehouden in de verschillende klassen als vernoemd in 
Voor dit kampioenschap plaatsen zich per Rayon de 
deelnemers aan de Rayonkampioenschappen is per klasse vastgesteld op maximaal 24.
 
Art. 7.303  

Indoor 

Het Rayonkampioenschap bestaat uit een open ronde 
van 2 x 30 pijlen, voorafgegaan door 2x 2 minut
proefpijlen, gevolgd door finaleronden volgens het 
“knock-out” systeem. 
 

 
Art. 7.304 

Indoor 

De discipline Compound, alsmede de discipline 
klasse 1 en 2 schiet de open ronde op een “Dutch 
Target” blazoen, maximaal een sporter per blazoen. Alle 
overige klassen schieten de open ronde op een 40 cm. 
blazoen, maximaal twee sporters per blazoen.
 

 
 
Art. 7.305 

Indoor 

Alle finaleronden worden geschoten op hetzelfde type 
blazoen als waarop in de ‘open’ ronde geschoten is. De 
16 hoogste sporters per klasse plaatsen zich na de open 
ronde voor de achtste finale.  
De finaleronden worden geschoten volgens de regels 
van de Indoor Match Finale Ronden 
Boek 2: art. 4.5.2.4. en World Archery Boek 3: hoofdstuk 
13 diverse artikelen) 
 
Voor Recurve, Barebow, Longbow en Instinctive Bow is 
dit het setsysteem. (de winnaar is degene die uit 
maximaal 5 ronden het eerste 6 punten heeft gehaald.
Winnaar krijgt per ronde 2 punten, gelijk beide 1 punt, 
verliezer 0 punten.) Bij gelijke stand 5
Shoot-off op een schoon blazoen. Bij Dutch target op de 
middelste spot. 
 
Compound schiet cumulatief 5 x 3 pijlen. Winnaar is 
degene met de meeste punten na 5 ronden. Bij gelijk 
eindigen worden de tienen, dan de negens, 
 
Tegelijkertijd met de finale om plaats 1 en 2 wordt ook 
een kleine finale geschoten om plaats 3 en 4. 
 
Een eventuele Shoot-off wordt geschoten 
hoofdstuk 6 Gelijk Eindigen. 
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RAYONKAMPIOENSCHAPPEN INDIVIDUEEL 

wordt in de vier Rayons in principe op gelijke datum gehouden  

25m1p 

Indoor accommodaties in de maand april/mei 

en vindt plaats onder auspiciën van het Rayon bestuur. 
Afwijken van de gemeenschappelijke datum is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de betreffende 

Het Rayonkampioenschap wordt gehouden in de verschillende klassen als vernoemd in de klassen tabel
Voor dit kampioenschap plaatsen zich per Rayon de hoogst geëindigde sporters per klasse. Het aantal 
deelnemers aan de Rayonkampioenschappen is per klasse vastgesteld op maximaal 24. 

25m1p 

Het Rayonkampioenschap bestaat uit een open ronde 
voorafgegaan door 2x 2 minuten 

gevolgd door finaleronden volgens het 

Het Rayonkampioenschap wordt gehouden over 2 x 
25 pijlen per sporter, voorafgegaan door 5 proefpijlen.
 

25m1p 

De discipline Compound, alsmede de discipline Recurve 
klasse 1 en 2 schiet de open ronde op een “Dutch 
Target” blazoen, maximaal een sporter per blazoen. Alle 
overige klassen schieten de open ronde op een 40 cm. 
blazoen, maximaal twee sporters per blazoen. 

Alle klassen schieten alle ronden op een 60 
blazoen. 

25m1p 

Alle finaleronden worden geschoten op hetzelfde type 
blazoen als waarop in de ‘open’ ronde geschoten is. De 
16 hoogste sporters per klasse plaatsen zich na de open 

n geschoten volgens de regels 
van de Indoor Match Finale Ronden (zie World Archery 

4.5.2.4. en World Archery Boek 3: hoofdstuk 

en Instinctive Bow is 
dit het setsysteem. (de winnaar is degene die uit 
maximaal 5 ronden het eerste 6 punten heeft gehaald. 
Winnaar krijgt per ronde 2 punten, gelijk beide 1 punt, 
verliezer 0 punten.) Bij gelijke stand 5-5 volgt er een 

Bij Dutch target op de 

Compound schiet cumulatief 5 x 3 pijlen. Winnaar is 
degene met de meeste punten na 5 ronden. Bij gelijk 
eindigen worden de tienen, dan de negens, etc. geteld. 

Tegelijkertijd met de finale om plaats 1 en 2 wordt ook 
een kleine finale geschoten om plaats 3 en 4.  

wordt geschoten volgens 

Geen finaleronden. 
 
Winnaars worden bepaalt aan de hand van
einduitslag na 50 pijlen.  
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is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de betreffende 

de klassen tabel,  
hoogst geëindigde sporters per klasse. Het aantal 

Het Rayonkampioenschap wordt gehouden over 2 x 
25 pijlen per sporter, voorafgegaan door 5 proefpijlen. 

Alle klassen schieten alle ronden op een 60 cm 

Winnaars worden bepaalt aan de hand van de 
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Hoofdstuk 8 Bonds- / Nederlandse 
 
8.1 WEDSTRIJD SECRETARIAAT 
 
Art. 8.101 
Bij een Bondskampioenschap of Nederlands Kampioenschap berust het wedstrijd secretariaat bij de Discipline 
Commissie.  De organiserende vereniging kan hierbij om ondersteuning worden gevraagd. 
 
8.2  INDIVIDUEEL 
 
Art. 8.201  

Indoor 

Het Bonds- en Nederlands kampioenschap individueel 
wordt gehouden in de maanden februari/maart

en vindt plaats onder auspiciën van de betreffende Discipline Commissie. 
 
Art. 8.202  

Indoor 

Voor dit Kampioenschap plaatsen zich per klasse van 
elke discipline de vier Rayonkampioenen, aangevuld tot 
maximaal 24 deelnemers per klasse op basis van het 
resultaat uit de open ronde van de 
Rayonkampioenschappen op landelijk niveau.
 

 
 

 
Art. 8.203  

Indoor 

Het Nederlands / Bondskampioenschap bestaat uit een
open ronde van 2 x 30 pijlen, voorafgegaan door 2x 2
minuten proefpijlen, gevolgd door finaleronden volgens
het “knock-out” systeem. 
 

De discipline Compound, alsmede de discipline Recurve 
klasse 1 en 2 schiet de open ronde op een “Dutch 
Target” blazoen, maximaal een sporter per blazoen. De 
overige klassen schieten de open ronde 
blazoen, maximaal twee sporters per blazoen

 
Alle finaleronden worden geschoten op hetzelfde type 
blazoen als waarop in de ‘open’ ronde geschoten is. De 
16 hoogste sporters per klasse plaatsen zich na de open 
ronde voor de achtste finale.  
 
De finaleronden worden geschoten volgens de regels 
van de Indoor Match Finale Ronden 
Boek 2: art. 4.5.2.4. en World Archery Boek 3: hoofdstuk 
13 diverse artikelen) 
 
Voor Recurve, Barebow, Longbow en Instinctive Bow is 
dit het setsysteem. (de winnaar is degene die uit 
maximaal 5 ronden het eerste 6 punten heeft gehaald.
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/ Nederlandse Kampioenschappen  

 

Bij een Bondskampioenschap of Nederlands Kampioenschap berust het wedstrijd secretariaat bij de Discipline 
rende vereniging kan hierbij om ondersteuning worden gevraagd. 

25m1p 

en Nederlands kampioenschap individueel 
wordt gehouden in de maanden februari/maart 

Het Bonds- en Nederlands Kampioenschap individueel 
wordt gehouden in de maanden mei/juni
 

en vindt plaats onder auspiciën van de betreffende Discipline Commissie.  

25m1p 

ampioenschap plaatsen zich per klasse van 
elke discipline de vier Rayonkampioenen, aangevuld tot 

l 24 deelnemers per klasse op basis van het 

Rayonkampioenschappen op landelijk niveau. 

klasse 1 
Het Nederlands kampioenschap is gelimiteerd met 
betrekking tot het aantal deelnemers. Er nemen in 
totaal 120 sporters deel. 
1. De Rayonkampioenen 
plaatsen zich rechtstreeks voor het Nederlands 
Kampioenschap. 
2. De overige plaatsen per categorie worden 
aangevuld op basis van het resultaat van de 
Rayonkampioenschappen op landelijk niveau.
 

klasse 2 t/m 6 
Voor dit Bondskampioenschap plaatsen zich per 
klasse van elke discipline de vier Rayonkampioenen, 
aangevuld tot maximaal 12 deelnemers per klasse op 
basis van het resultaat van de 
Rayonkampioenschappen op landelijk niveau.
 

25m1p 

Nederlands / Bondskampioenschap bestaat uit een 
open ronde van 2 x 30 pijlen, voorafgegaan door 2x 2 
minuten proefpijlen, gevolgd door finaleronden volgens 

 De Nederlandse en Bondskampioenschappen 
Individueel worden per klasse ve
 pijlen. Voorafgegaan door 5 proefpijlen.

De discipline Compound, alsmede de discipline Recurve 
klasse 1 en 2 schiet de open ronde op een “Dutch 
Target” blazoen, maximaal een sporter per blazoen. De 
overige klassen schieten de open ronde op een 40 cm. 
blazoen, maximaal twee sporters per blazoen 

Alle klassen schieten alle ronden op een 60 cm 
blazoen. 

Alle finaleronden worden geschoten op hetzelfde type 
blazoen als waarop in de ‘open’ ronde geschoten is. De 

laatsen zich na de open 

De finaleronden worden geschoten volgens de regels 
van de Indoor Match Finale Ronden (zie World Archery 

4.5.2.4. en World Archery Boek 3: hoofdstuk 

en Instinctive Bow is 
dit het setsysteem. (de winnaar is degene die uit 
maximaal 5 ronden het eerste 6 punten heeft gehaald. 

Er worden géén finaleronden geschoten.
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Bij een Bondskampioenschap of Nederlands Kampioenschap berust het wedstrijd secretariaat bij de Discipline 
rende vereniging kan hierbij om ondersteuning worden gevraagd.  

en Nederlands Kampioenschap individueel 
wordt gehouden in de maanden mei/juni  

Het Nederlands kampioenschap is gelimiteerd met 
betrekking tot het aantal deelnemers. Er nemen in 

De Rayonkampioenen uit de hoogste klasse 
plaatsen zich rechtstreeks voor het Nederlands 

De overige plaatsen per categorie worden 
aangevuld op basis van het resultaat van de 
Rayonkampioenschappen op landelijk niveau. 

Voor dit Bondskampioenschap plaatsen zich per 
klasse van elke discipline de vier Rayonkampioenen, 
aangevuld tot maximaal 12 deelnemers per klasse op 

Rayonkampioenschappen op landelijk niveau. 

De Nederlandse en Bondskampioenschappen  
Individueel worden per klasse verschoten over 50 
pijlen. Voorafgegaan door 5 proefpijlen. 

Alle klassen schieten alle ronden op een 60 cm 

Er worden géén finaleronden geschoten. 
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Winnaar krijgt per ronde 2 punten, gelijk beide 1 punt, 
verliezer 0 punten.) Bij gelijke stand 5
Shoot-off op een schoon blazoen schiet men 1 pijl 
closest to center. Bij Dutch target op de middelste spot.
 
Compound schiet cumulatief 5 x 3 pijlen. Winnaar is 
degene met de meeste punten na 5 ronden. Bij gelijk 
eindigen worden de tienen, dan de negens, e
 
Tegelijkertijd met de finale om plaats 1 en 2 wordt ook 
een kleine finale geschoten om plaats 3 en 4. 
 

 
8.3 TEAMS  
 
Art. 8.301  

Indoor 

Het Nederlands en Bondskampioenschap voor teams 
wordt gehouden in de maand maart 
 

En vind plaats onder auspiciën van de betreffende Discipline Commissie. 
 
Art. 8.302 Deelname 
 

Indoor 

klasse Ere 

In totaal nemen twaalf teams deel aan dit 
kampioenschap. 
Per Rayon verwerven zich de twee finalisten van het 
Rayonkampioenschap in de Ere klasse een plaats voor 
dit kampioenschap. De overige vier teams plaatsen zich 
op basis van het resultaat uit de ‘open’ ronde van de 
Rayonkampioenschappen op landelijk niveau.
Per vereniging kunnen maximaal twee teams aan dit 
kampioenschap deelnemen. 
 

  
 

Indoor 

klasse A t/m D 
 

In totaal nemen per klasse acht teams deel aan dit 
kampioenschap.  
Hiervoor plaatsen zich de vier Rayonkampioenen 
aangevuld met de vier hoogste teams op basis van het 
resultaat uit de open ronde van het Rayon 
kampioenschappen op landelijk niveau.
Het kampioenschap bestaat uit een open ronde van 2x 
30 pijlen met 2x 2 minuten proefpijlen 
dat na de open ronde de hoogste vier teams zich 
plaatsen voor de halve finales. 
 

 
 
Art. 8.303  
De samenstelling van de teams voor 
aanvang van de competitie gekozen competitiemodel.
 
Art. 8.304  
De teams bestaan bij de open ronde uit drie of vier sporters. Na de open ronde nemen drie sporters per team 
deel aan de finaleronden. Het team of de teamcaptain bepaalt zelf welke drie sporters dit zijn.
Een eventuele Shoot-off wordt geschoten door drie sporters. Het team of de teamcaptain bepaalt zelf welke drie 
sporters dit zijn. 
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Winnaar krijgt per ronde 2 punten, gelijk beide 1 punt, 
verliezer 0 punten.) Bij gelijke stand 5-5 volgt er een 

op een schoon blazoen schiet men 1 pijl 
closest to center. Bij Dutch target op de middelste spot. 

Compound schiet cumulatief 5 x 3 pijlen. Winnaar is 
degene met de meeste punten na 5 ronden. Bij gelijk 
eindigen worden de tienen, dan de negens, etc. geteld. 

Tegelijkertijd met de finale om plaats 1 en 2 wordt ook 
een kleine finale geschoten om plaats 3 en 4.  

25m1p 

Bondskampioenschap voor teams 
wordt gehouden in de maand maart  

Het Nederlands en Bondskampioenschap teams 
worden gehouden in de maanden mei/juni
 

plaats onder auspiciën van de betreffende Discipline Commissie.  

25m1p 

Ereklasse en A Klasse 

In totaal nemen twaalf teams deel aan dit 

Per Rayon verwerven zich de twee finalisten van het 
Rayonkampioenschap in de Ere klasse een plaats voor 
dit kampioenschap. De overige vier teams plaatsen zich 

asis van het resultaat uit de ‘open’ ronde van de 
Rayonkampioenschappen op landelijk niveau. 
Per vereniging kunnen maximaal twee teams aan dit 

Voor deelname aan de NK teams 25m1p komen in 
onderstaande categorieën maximaal 32 teams
aanmerking. 
Recurve Ere-klasse 
Recurve A-klasse 
Compound 
Barebow 
Longbow  
Instinctive Bow 
 

25m1p 

klasse B t/m D 

acht teams deel aan dit 

Hiervoor plaatsen zich de vier Rayonkampioenen 
teams op basis van het 

Rayon 
op landelijk niveau. 
bestaat uit een open ronde van 2x 

en proefpijlen met dien verstande 
dat na de open ronde de hoogste vier teams zich 

In klasse B komen 16 teams voor deelname in 
aanmerking en de klasse C en D samen 16 teams. 
De verhouding hiervan wordt door de DC25m1p 
vastgesteld op basis van deelname aan de 
Rayonkampioenschappen. 
Voor dit Kampioenschap plaatsen zich 
geëindigde teams op basis van het resultaat van de 
Rayonkampioenschappen op landelijk niveau. 

De samenstelling van de teams voor het Nederlands en Bondskampioenschap wordt gebaseerd op het vóór 
aanvang van de competitie gekozen competitiemodel. 

De teams bestaan bij de open ronde uit drie of vier sporters. Na de open ronde nemen drie sporters per team 
onden. Het team of de teamcaptain bepaalt zelf welke drie sporters dit zijn.

wordt geschoten door drie sporters. Het team of de teamcaptain bepaalt zelf welke drie 
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ampioenschap teams 
worden gehouden in de maanden mei/juni 

Voor deelname aan de NK teams 25m1p komen in 
onderstaande categorieën maximaal 32 teams in 

In klasse B komen 16 teams voor deelname in 
aanmerking en de klasse C en D samen 16 teams. 
De verhouding hiervan wordt door de DC25m1p 
vastgesteld op basis van deelname aan de 

Voor dit Kampioenschap plaatsen zich de hoogst 
teams op basis van het resultaat van de 

Rayonkampioenschappen op landelijk niveau.  

het Nederlands en Bondskampioenschap wordt gebaseerd op het vóór 

De teams bestaan bij de open ronde uit drie of vier sporters. Na de open ronde nemen drie sporters per team 
onden. Het team of de teamcaptain bepaalt zelf welke drie sporters dit zijn. 

wordt geschoten door drie sporters. Het team of de teamcaptain bepaalt zelf welke drie 
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Art. 8.305  
Het kampioenschap teams bestaat voo

Indoor 

een open ronde van 2 x 30 pijlen, voorafgegaan door 2x 
2 minuten proefpijlen,  
 
een kwart finale (alleen Ereklasse) waarvoor zich de acht 
hoogst geëindigde teams uit de open ronde plaatsen
 
een halve finale (alle klassen) waarvoor de winnaars uit 
de kwart finale (Ereklasse) c.q. de vier hoogst 
geëindigde teams (klasse A t/m D) uit de open ronde 
zich plaatsen 
 
de finale (alle klassen), direct aansluitend aan de halve 
finale, tussen de winnaars van de halve finale.
Tegelijkertijd met de finale om plaats 1 en 2 wordt ook 
een kleine finale geschoten om plaats 3 en 4. 
 
Geen proefpijlen voor de finaleronden.

 
Art.  8.306 

Indoor 

De finaleronden worden geschoten volgens het ‘knock
out’-systeem. De rangorde van het team aan het einde 
van de ‘open’ ronde van 60 pijlen wordt vastgesteld aan 
de hand van de som van de 3 hoogste individuele scores 
in het betreffende team. Deze rangorde b
plaatsingscijfer in de finale ronde.  
 
De finaleronden BK Teams volgen de regels van de 
Indoor Match Ronde voor Teams (zie 
Boek 2: art. 4.5.2.4. en World Archery Boek 3: hoofdstuk 
13 diverse artikelen) 
 
2 pijlen per persoon in 2 minuten, maximaal 6 pijlen.
 
Voor Recurve, Barebow, Longbow en Instinctive Bow is 
dit het setsysteem. (de winnaar is degene die uit 
maximaal 5 ronden het eerste 6 punten heeft gehaald.
Winnaar krijgt per ronde 2 punten, gelijk beide 1 punt, 
verliezer 0 punten.) Bij gelijke stand 5
Shoot-off op een schoon blazoen schiet men 1 pijl 
closest to center per teamlid. Bij Dutch T
middelste spot. 
 
Compound schiet cumulatief 5 x 6 pijlen
Winnaar is degene met de meeste punten na 5 ronden. 
Bij gelijk eindigen worden de tienen, dan de negens, etc 
geteld. 
 
Tegelijkertijd met de finale om plaats 1 en 2 wordt ook 
een kleine finale geschoten om plaats 3 en 4. 
 
De open ronde wordt op de volgende blazoen 
verschoten; 
de klasse Ere Recurve op een verticaal drievoudig Dutch 
Target- blazoen, maximaal een sporter per blazoen.
de klasse A t/m D Recurve, Barebow
Longbow op een 40 cm. blazoen, maximaal
sporters per blazoen. 
de klasse Ere en A Compound op een verticaal 
drievoudig Dutch Target blazoen, maximaal een sporter 
per blazoen.   
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bestaat voor alle boogtypen uit,  

25m1p 

voorafgegaan door 2x 

een kwart finale (alleen Ereklasse) waarvoor zich de acht 
hoogst geëindigde teams uit de open ronde plaatsen 

klassen) waarvoor de winnaars uit 
) c.q. de vier hoogst 

geëindigde teams (klasse A t/m D) uit de open ronde 

de finale (alle klassen), direct aansluitend aan de halve 
finale, tussen de winnaars van de halve finale.  
Tegelijkertijd met de finale om plaats 1 en 2 wordt ook 
een kleine finale geschoten om plaats 3 en 4.  

Geen proefpijlen voor de finaleronden. 

De Nederlandse en Bonds kampioenschappen teams 
worden per klasse verschoten over een wedstrijd van 
50 pijlen per sporter waarbij de 
teamleden telt als teamresultaat
5 proefpijlen. 
 

25m1p 

De finaleronden worden geschoten volgens het ‘knock-
systeem. De rangorde van het team aan het einde 

van de ‘open’ ronde van 60 pijlen wordt vastgesteld aan 
de hand van de som van de 3 hoogste individuele scores 
in het betreffende team. Deze rangorde bepaalt het 

De finaleronden BK Teams volgen de regels van de 
zie World Archery 

4.5.2.4. en World Archery Boek 3: hoofdstuk 

nuten, maximaal 6 pijlen. 

en Instinctive Bow is 
dit het setsysteem. (de winnaar is degene die uit 
maximaal 5 ronden het eerste 6 punten heeft gehaald. 
Winnaar krijgt per ronde 2 punten, gelijk beide 1 punt, 
verliezer 0 punten.) Bij gelijke stand 5-5 volgt er een 

op een schoon blazoen schiet men 1 pijl 
Dutch Target op de 

ief 5 x 6 pijlen (2 per teamlid). 
Winnaar is degene met de meeste punten na 5 ronden. 
Bij gelijk eindigen worden de tienen, dan de negens, etc 

Tegelijkertijd met de finale om plaats 1 en 2 wordt ook 
een kleine finale geschoten om plaats 3 en 4.  

De open ronde wordt op de volgende blazoen 

op een verticaal drievoudig Dutch 
blazoen, maximaal een sporter per blazoen. 

Barebow, Instinctive Bow en 
op een 40 cm. blazoen, maximaal twee 

ompound op een verticaal 
blazoen, maximaal een sporter 

Er worden géén finaleronden geschoten.
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kampioenschappen teams 
worden per klasse verschoten over een wedstrijd van 

waarbij de som van de vier 
t als teamresultaat, vooraf gegaan door 

Er worden géén finaleronden geschoten. 
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Alle finaleronden worden geschoten op hetzelfde type 
blazoen als waarop in de ‘open’ ronde geschoten is.
 
Bij gelijke eindigen volgt er een Shoot
6 Gelijk Eindigen. 

 
Art. 8.307 

Indoor 

De schietvolgorde bij de open ronde 
Schema van de ERE-klasse Teams 

1   
  

8  
 

5   
 

4   

  
3   

  
6  

 
7   

 
2   

   

 
Schema van de A t/m D klasse Teams

1   
  

4  
 

   
3   

 
2   

  
                                                                           
 

 
Art. 8.308 
Per Rayon Kampioenschap worden er per klasse 1 prijs en individuele medailles beschikbaar gesteld voor de 
winnaar. Voor de nummer twee en drie zijn er
beschikbaar gesteld. 
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Alle finaleronden worden geschoten op hetzelfde type 
in de ‘open’ ronde geschoten is. 

Shoot-off, zie hoofdstuk 

 

De schietvolgorde bij de open ronde voor teams is A-B-C-D. 
 

  
  
  
  
  
  
 1

e
 en 2

e
 plaats 

 
  
  
  
  
  
 3

e
 en 4

e
 plaats 

  
  

Teams 
 
 
 
1

e
 en 2

e
 plaats 

 
 
 
 

                                                                           3
e
 en 4

e
 plaats 

Per Rayon Kampioenschap worden er per klasse 1 prijs en individuele medailles beschikbaar gesteld voor de 
winnaar. Voor de nummer twee en drie zijn er medailles beschikbaar gesteld. Er worden vier medailles per team 
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25m1p 

 

 

Per Rayon Kampioenschap worden er per klasse 1 prijs en individuele medailles beschikbaar gesteld voor de 
Er worden vier medailles per team 
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Hoofdstuk 9 Klasse indelingen
 
9.1 INDIVIDUELE KLASSE INDELING
 
Art. 9.101 
Deze klassenindeling van de Regio geldt eveneens voor het aansluitende Rayonkampioenschap, het 
Bondskampioenschap en het Nederlands Kampioenschap. 
 
Art. 9.102 
Alleen via het Rayonkampioenschap kan men zich plaatsen voor het Bondskampioenschap en/of het Ne
Kampioenschap. 
 
Art. 9.103  
De individuele competitie kent de leeftijdsklassen Senioren, Junioren, Cadetten en Aspiranten.
voor Recurve en Compound.  
 
Recurve  Senioren  
Recurve  Senioren  
Recurve  Senioren  
Recurve  Senioren   
Recurve  Senioren   
Recurve  Senioren   
Recurve  Aspiranten   
Recurve  Aspiranten   
Recurve  Cadetten   
Recurve  Cadetten   
Recurve  Junioren   
Recurve  Junioren   
 
Compound Senioren   
Compound Senioren   
Compound Aspiranten   
Compound Aspiranten   
Compound Cadetten   
Compound Cadetten   
Compound Junioren   
Compound Junioren   
 
Barebow Senioren   
Barebow Senioren   
  
Longbow Senioren   
Longbow Senioren   
 
Instinctive Bow Senioren   
Instinctive Bow Senioren   
 
 
Voor BB, LB en IB is er maar 1 leeftijdsgroep per klasse, genaamd 
besluit dat er voldoende deelnemers zijn om meerdere klassen te maken.
 
Art. 9.104 
Leeftijdsgroepen jeugd: 
Aspiranten t/m 10; zij die in het huidige kalenderjaar hun 11de verjaardag vieren en jonger;
Aspiranten t/m 12; zij die in het huidige kalenderjaar hun 13e verjaardag vieren en jonger.
Cadetten 13 t/m 15 jaar  
Junioren 16 t/m 18 jaar 
 
Voor de indeling in leeftijdsklassen (categorieën) wordt uitgegaan van de leeftijdsklasse die geldt op 1 januari 
volgend op de start van de competitie. Voor de indelingen in leeftijdsklassen zal het jaar dat start op 1 januari 
volgend op de start van de competitie beschouwd worden als ‘het huidige jaar’. 
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indelingen 

INDIVIDUELE KLASSE INDELING 

Deze klassenindeling van de Regio geldt eveneens voor het aansluitende Rayonkampioenschap, het 
Bondskampioenschap en het Nederlands Kampioenschap.  

Alleen via het Rayonkampioenschap kan men zich plaatsen voor het Bondskampioenschap en/of het Ne

De individuele competitie kent de leeftijdsklassen Senioren, Junioren, Cadetten en Aspiranten.

 Klasse 1 
 Klasse 2 
 Klasse 3 
 Klasse 4  
 Klasse 5  
 Klasse 6  
 <11 jaar 
 11 - 12 jaar 
 Klasse 1 
 Klasse 2 
 Klasse 1 
 Klasse 2 

 Klasse 1  
 Klasse 2 
 <11 jaar 
 11 - 12 jaar 
 Klasse 1  
 Klasse 2  
 Klasse 1 
 Klasse 2 

 Klasse 1  
 Klasse 2  

 Klasse 1  
 Klasse 2 

 Klasse 1  
 Klasse 2  

Voor BB, LB en IB is er maar 1 leeftijdsgroep per klasse, genaamd Senioren totdat de Discipline Commissie 
besluit dat er voldoende deelnemers zijn om meerdere klassen te maken. 

Aspiranten t/m 10; zij die in het huidige kalenderjaar hun 11de verjaardag vieren en jonger;
2; zij die in het huidige kalenderjaar hun 13e verjaardag vieren en jonger.  

Voor de indeling in leeftijdsklassen (categorieën) wordt uitgegaan van de leeftijdsklasse die geldt op 1 januari 
art van de competitie. Voor de indelingen in leeftijdsklassen zal het jaar dat start op 1 januari 

volgend op de start van de competitie beschouwd worden als ‘het huidige jaar’.  
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Deze klassenindeling van de Regio geldt eveneens voor het aansluitende Rayonkampioenschap, het 

Alleen via het Rayonkampioenschap kan men zich plaatsen voor het Bondskampioenschap en/of het Nederlands 

De individuele competitie kent de leeftijdsklassen Senioren, Junioren, Cadetten en Aspiranten. 

Senioren totdat de Discipline Commissie 

Aspiranten t/m 10; zij die in het huidige kalenderjaar hun 11de verjaardag vieren en jonger; 
 

Voor de indeling in leeftijdsklassen (categorieën) wordt uitgegaan van de leeftijdsklasse die geldt op 1 januari 
art van de competitie. Voor de indelingen in leeftijdsklassen zal het jaar dat start op 1 januari 
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Datum: 26-05-2018 

 

 
9.2  TEAM KLASSE INDELING 
 
Art. 9.201 
De team competitie kent de leeftijdsklassen Senioren, 
voor Recurve en Compound. Voor Barebow
 
Recurve  Senioren  
Recurve  Senioren  
Recurve  Senioren  
Recurve  Senioren   
Recurve  Senioren   
 
Compound Senioren   
Compound Senioren   
 
Barebow Senioren   
 
Longbow Senioren   
 
Instinctive Bow Senioren   
 
Art. 9.202  
De winnaars in de Ereklassen  zijn Nederlands Kampioen, de winnaars van alle overige onderliggende klassen 
zijn Bondskampioen. 
 
Art. 9.203 
De klassenindeling komt als volgt tot stand:
Na de competitie wordt een klassenindeling opgemaakt door eerst van alle individuele 
van de Regiocompetitie per discipline 
gemiddelde berekent. Het totale landelijke volume aan 
Compound in 2 groepen; overige boogtypes 1 groep per boogtype. 
De boven- en ondergrens in punten van een groep bepaalt de boven
teams met de hoogste score wordt Ere klasse genoemd, de daaronder volgende groep A klas
 
Art. 9.204 
De klassentoekenning aan een team gebeurt als volgt:
Bij de teams die de vereniging voor de nieuwe competitie opgeeft, worden de individuele gemiddelden uit de 
achterliggende competitie van  

Indoor 

de hoogste 3 van de 4 teamleden samenges
 

Het resultaat wordt vermenigvuldigd met 30 
 

Indien een team onvolledig is, wordt voor de ontbrekende sporters ‘0’ punten genoteerd.
 
Het resultaat daarvan wordt daarna verge
bondsbureau (gemiddelden tabel klassenindeling) 
van een team vastgelegd. Voor personen die geen individueel gemiddelde hebbe
competitie wordt door de competitieleider van de Regio in overleg met de vereniging een te verwachten 
gemiddelde vastgelegd om de indeling van de teams te bepalen. 
 
Aan de hand van de verenigingsopgaven stelt de Regio klassen samen
voor alle klassen 
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competitie kent de leeftijdsklassen Senioren,  
Barebow, Instinctive Bow en Longbow kent de competitie alleen de Ere klasse.

 Klasse ERE 
 Klasse A 
 Klasse B 
 Klasse C 
 Klasse D 

 Klasse ERE  
 Klasse A 

 Klasse ERE 

 Klasse ERE 

 Klasse ERE  

Nederlands Kampioen, de winnaars van alle overige onderliggende klassen 

De klassenindeling komt als volgt tot stand: 
Na de competitie wordt een klassenindeling opgemaakt door eerst van alle individuele deelnemers de 

discipline te bepalen. Dan worden de resultaten van de teamleden opgeteld en een 
Het totale landelijke volume aan Recurve teams wordt dan in 5 gelijke groepen verd

ge boogtypes 1 groep per boogtype.  
ten van een groep bepaalt de boven- en ondergrens van een klasse. De groep 

teams met de hoogste score wordt Ere klasse genoemd, de daaronder volgende groep A klas

De klassentoekenning aan een team gebeurt als volgt:. 
Bij de teams die de vereniging voor de nieuwe competitie opgeeft, worden de individuele gemiddelden uit de 

25m1p 

samengesteld. alle 4 de teamleden samengesteld
 

Het resultaat wordt vermenigvuldigd met 30  Het resultaat wordt vermenigvuldigd met 25.
 

Indien een team onvolledig is, wordt voor de ontbrekende sporters ‘0’ punten genoteerd. 

daarna vergeleken met de klassenindeling van teams zoals voorgeschreven door het 
bondsbureau (gemiddelden tabel klassenindeling) . Aan de hand van de vergelijking wordt dan de klassenindeling 
van een team vastgelegd. Voor personen die geen individueel gemiddelde hebben uit de achterliggende 
competitie wordt door de competitieleider van de Regio in overleg met de vereniging een te verwachten 
gemiddelde vastgelegd om de indeling van de teams te bepalen.  

Aan de hand van de verenigingsopgaven stelt de Regio klassen samen met daarin maximaal 8 teams per poule 
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kent de competitie alleen de Ere klasse. 

Nederlands Kampioen, de winnaars van alle overige onderliggende klassen 

deelnemers de resultaten 
te bepalen. Dan worden de resultaten van de teamleden opgeteld en een 

teams wordt dan in 5 gelijke groepen verdeeld. 

en ondergrens van een klasse. De groep 
teams met de hoogste score wordt Ere klasse genoemd, de daaronder volgende groep A klasse enzovoorts. 

Bij de teams die de vereniging voor de nieuwe competitie opgeeft, worden de individuele gemiddelden uit de 

samengesteld. 

Het resultaat wordt vermenigvuldigd met 25. 

voorgeschreven door het 
. Aan de hand van de vergelijking wordt dan de klassenindeling 

n uit de achterliggende 
competitie wordt door de competitieleider van de Regio in overleg met de vereniging een te verwachten 

met daarin maximaal 8 teams per poule 
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Hoofdstuk 10 Scoreverwerking
 
Art. 10.101  
Binnen drie dagen na elke competitieweek zorgt de organiserende vereni
de wedstrijdformulieren bij de verantwoordelijke Regio Competitie Leider zijn.
Binnen 1 week dienen alle scores door de RCL verwerkt te zijn in het scoreprogramma van de NHB.
 
Art. 10.102 
Regiocompetitieleiders zijn voor de uitslagenverwerking van de Regiocompetitie verplicht gebruik te
het NHB Scoreprogramma. 
 
Scorebriefjes dienen ondertekend te worden door de schutter(s) en schrijver.
 
Art. 10.103  
Indien beoogde tegenstanders die voor enige competitiewedstrijd af willen wijken van het geldende 
wedstrijdprogramma van de Regio, en in onderling overleg niet tot overeenstemming kunnen komen over een 
nieuwe datum dan is op verzoek, met kennisgeving van de reden tot afwijken, van minimaal een van de partijen 
de betreffende regiocompetitieleider bevoegd na overleg dwingend een 
partijen. 
 
Art. 10.104 
Voor de Rayon en Bonds Kampioenschappen dient het scorespreadsheet gebruikt te worden die door de NHB 
wordt aangeleverd. De uitslag van de Rayon 
dagen na de finaledag opgestuurd te zijn aan het bondsbureau en de bestuurder Indoor of 25 meter 1 pijl.
 
Totdat er door de NHB voorzien wordt in een alternatief scoreverwerking procedure, wordt artikel 10.104 
gehanteerd.  
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Scoreverwerking 

Binnen drie dagen na elke competitieweek zorgt de organiserende vereniging ervoor dat de volledige uitslagen en 
verantwoordelijke Regio Competitie Leider zijn. 

Binnen 1 week dienen alle scores door de RCL verwerkt te zijn in het scoreprogramma van de NHB.

Regiocompetitieleiders zijn voor de uitslagenverwerking van de Regiocompetitie verplicht gebruik te

Scorebriefjes dienen ondertekend te worden door de schutter(s) en schrijver. 

Indien beoogde tegenstanders die voor enige competitiewedstrijd af willen wijken van het geldende 
Regio, en in onderling overleg niet tot overeenstemming kunnen komen over een 

nieuwe datum dan is op verzoek, met kennisgeving van de reden tot afwijken, van minimaal een van de partijen 
de betreffende regiocompetitieleider bevoegd na overleg dwingend een nieuwe datum op te leggen aan beide 

ampioenschappen dient het scorespreadsheet gebruikt te worden die door de NHB 
wordt aangeleverd. De uitslag van de Rayon c.q. Bonds / Nederlandse Kampioenschappen dienen binnen drie 

urd te zijn aan het bondsbureau en de bestuurder Indoor of 25 meter 1 pijl.

Totdat er door de NHB voorzien wordt in een alternatief scoreverwerking procedure, wordt artikel 10.104 
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ging ervoor dat de volledige uitslagen en 

Binnen 1 week dienen alle scores door de RCL verwerkt te zijn in het scoreprogramma van de NHB. 

Regiocompetitieleiders zijn voor de uitslagenverwerking van de Regiocompetitie verplicht gebruik te maken van 

Indien beoogde tegenstanders die voor enige competitiewedstrijd af willen wijken van het geldende 
Regio, en in onderling overleg niet tot overeenstemming kunnen komen over een 

nieuwe datum dan is op verzoek, met kennisgeving van de reden tot afwijken, van minimaal een van de partijen 
nieuwe datum op te leggen aan beide 

ampioenschappen dient het scorespreadsheet gebruikt te worden die door de NHB 
Kampioenschappen dienen binnen drie 

urd te zijn aan het bondsbureau en de bestuurder Indoor of 25 meter 1 pijl. 

Totdat er door de NHB voorzien wordt in een alternatief scoreverwerking procedure, wordt artikel 10.104 
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Hoofdstuk 11 Uitrusting accommodaties
 
11.1 BAANINDELING 
 
Art. 11.101  
1. De baan van elk doel naar de schietlijn, zal zuiver haaks uitgezet moeten zijn. De tolerantie in de lengte 

mag niet meer dan 10 cm bedragen.
2. Een wachtlijn moet zijn aangegeven op tenminste 1 meter achter de schietlijn. Tijdens het schieten mag 

alleen de sporter zich voor de wachtlijn bevinden. Alle overige deelnemers bevinden zich met hun 
uitrusting achter de wachtlijn.

3. Een lijn moet zijn aangegeven op 3 meter vóór
4. De doelen mogen worden opgezet onder elke hoek tussen de verticaal en 15 graden met de verticaal, 

maar een rij van doelen moet worden opgezet onder eenzelfde hoek. Ieder doel zal vanaf links 
opvolgend worden genummerd.

5. a. Het centrum van de roos moet 130 cm boven de grond zijn. Een tolerantie van ± 2 cm is toegestaan. 
b. Indien gebruikt wordt gemaakt van 
elkaar worden gehangen. Het centrum van de beide rozen zal dan respectiev
boven de grond zijn. Een tolerantie van ± 2 cm is toegestaan. Maximaal 4 centerb
schutter) per baan zijn toegestaan.

6. De as van de baan moet op de schietlijn zijn aangegeven. Dit merkteken mag tot ten hoogste
voor de schietlijn zijn doorgetrokken.

7. Per baan dient per sporter tenminste 80 cm breedte beschikbaar te zijn.
8. Er dient voldoende gelijkmatig natuurlijk of kunstmatig licht te zijn dat de doelen verlicht. (zie hiervoor 

Normen en Richtlijnen voor Handboogaccommodaties, 6.4 Verlichting)
 
11.2 BAANUITRUSTING 
 
Art. 11.201  
1. Doelen, Semi overdekte Banen
a. De afmeting van de doelen, hetzij rond of vierkant, moet tenminste 65 cm zijn.
b. De doelen moeten goed windvast zijn opgesteld. Delen van 

kunnen veroorzaken, moeten worden afgeschermd.
c. De doelen moeten opvolgend van links naar rechts zijn genummerd.
 De nummers moeten in het midden onder of boven het doel zijn geplaatst.
2. Geluidssignalen voor de tijdcontrole.
 De wedstrijd wordt geleid met behulp van een fluit of enig ander geluidssignaal.
3. Op en in het vlak van het blazoen mogen geen bijzondere merktekens als richtpunt worden aangebracht.
 
Art. 11.202 art 4.302  
Ter controle van het piekgewicht van 
of een ander daartoe geschikt middel ter beschikking van de scheidsrechter. Ingeval van twijfel is het 
meetinstrument beschikbaar gesteld door de organisator bepalend.
 
11.3 Mindervaliden  
 
Art. 11.301 
De accommodatie dient toegankelijk en te gebruiken te zijn door 
gehouden te worden bij onder andere de aanleg van parkeerplaatsen, breedte van de toegangswegen, 
niveauverschillen en toiletten. Voor het geschikt maken van de accommodatie voor 
richtlijnen uit het ‘Handboek Toegankelijkheid’ te worden gevolgd. Deze richtlijnen zijn eveneens terug te vinden 
in hoofdstuk F2 van het ‘Handboek Sportaccommodaties’, samengest
ARKO Uitgeverij te Nieuwegein. 
 
11.4 Inrichting wedstrijdruimte 
 
Art. 11.401  
De inrichting van het wedstrijdruimte moet voldoen aan de bepalingen van de Regelgeving Veiligheid 
Handboogbanen, uitgave NHB 2 oktober 1998.
 
Voor de inrichting van de teamwedstrijden zie uitgave NHB Handleiding Team
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accommodaties 

De baan van elk doel naar de schietlijn, zal zuiver haaks uitgezet moeten zijn. De tolerantie in de lengte 
mag niet meer dan 10 cm bedragen. 

aangegeven op tenminste 1 meter achter de schietlijn. Tijdens het schieten mag 
alleen de sporter zich voor de wachtlijn bevinden. Alle overige deelnemers bevinden zich met hun 
uitrusting achter de wachtlijn. 
Een lijn moet zijn aangegeven op 3 meter vóór de schietlijn. 
De doelen mogen worden opgezet onder elke hoek tussen de verticaal en 15 graden met de verticaal, 
maar een rij van doelen moet worden opgezet onder eenzelfde hoek. Ieder doel zal vanaf links 
opvolgend worden genummerd. 

van de roos moet 130 cm boven de grond zijn. Een tolerantie van ± 2 cm is toegestaan. 
b. Indien gebruikt wordt gemaakt van 40cm centerblazoenen, dan mogen maximaal 2 blazoenen boven 
elkaar worden gehangen. Het centrum van de beide rozen zal dan respectievelijk 145 cm en 115 cm 
boven de grond zijn. Een tolerantie van ± 2 cm is toegestaan. Maximaal 4 centerb

per baan zijn toegestaan.   
De as van de baan moet op de schietlijn zijn aangegeven. Dit merkteken mag tot ten hoogste
voor de schietlijn zijn doorgetrokken. 
Per baan dient per sporter tenminste 80 cm breedte beschikbaar te zijn. 
Er dient voldoende gelijkmatig natuurlijk of kunstmatig licht te zijn dat de doelen verlicht. (zie hiervoor 

voor Handboogaccommodaties, 6.4 Verlichting) 

, Semi overdekte Banen  
De afmeting van de doelen, hetzij rond of vierkant, moet tenminste 65 cm zijn. 
De doelen moeten goed windvast zijn opgesteld. Delen van de doelopstelling die schade aan de pijlen 
kunnen veroorzaken, moeten worden afgeschermd. 
De doelen moeten opvolgend van links naar rechts zijn genummerd. 
De nummers moeten in het midden onder of boven het doel zijn geplaatst. 

de tijdcontrole. 
De wedstrijd wordt geleid met behulp van een fluit of enig ander geluidssignaal. 
Op en in het vlak van het blazoen mogen geen bijzondere merktekens als richtpunt worden aangebracht.

cht van Compound bogen (60 pond of 300 ft/sc) stelt de organisator een zgn. unster 
of een ander daartoe geschikt middel ter beschikking van de scheidsrechter. Ingeval van twijfel is het 
meetinstrument beschikbaar gesteld door de organisator bepalend. 

De accommodatie dient toegankelijk en te gebruiken te zijn door Mindervaliden. Hiermee dient rekening 
gehouden te worden bij onder andere de aanleg van parkeerplaatsen, breedte van de toegangswegen, 

ten. Voor het geschikt maken van de accommodatie voor Mindervaliden
richtlijnen uit het ‘Handboek Toegankelijkheid’ te worden gevolgd. Deze richtlijnen zijn eveneens terug te vinden 
in hoofdstuk F2 van het ‘Handboek Sportaccommodaties’, samengesteld door NOC*NSF en uitgegeven door 

De inrichting van het wedstrijdruimte moet voldoen aan de bepalingen van de Regelgeving Veiligheid 
Handboogbanen, uitgave NHB 2 oktober 1998. 

Voor de inrichting van de teamwedstrijden zie uitgave NHB Handleiding Team schieten.  
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De baan van elk doel naar de schietlijn, zal zuiver haaks uitgezet moeten zijn. De tolerantie in de lengte 

aangegeven op tenminste 1 meter achter de schietlijn. Tijdens het schieten mag 
alleen de sporter zich voor de wachtlijn bevinden. Alle overige deelnemers bevinden zich met hun 

De doelen mogen worden opgezet onder elke hoek tussen de verticaal en 15 graden met de verticaal, 
maar een rij van doelen moet worden opgezet onder eenzelfde hoek. Ieder doel zal vanaf links 

van de roos moet 130 cm boven de grond zijn. Een tolerantie van ± 2 cm is toegestaan.  
0cm centerblazoenen, dan mogen maximaal 2 blazoenen boven 

elijk 145 cm en 115 cm 
boven de grond zijn. Een tolerantie van ± 2 cm is toegestaan. Maximaal 4 centerblazoenen (1 voor elke 

De as van de baan moet op de schietlijn zijn aangegeven. Dit merkteken mag tot ten hoogste 1 meter 

Er dient voldoende gelijkmatig natuurlijk of kunstmatig licht te zijn dat de doelen verlicht. (zie hiervoor 

de doelopstelling die schade aan de pijlen 

Op en in het vlak van het blazoen mogen geen bijzondere merktekens als richtpunt worden aangebracht. 

stelt de organisator een zgn. unster 
of een ander daartoe geschikt middel ter beschikking van de scheidsrechter. Ingeval van twijfel is het 

. Hiermee dient rekening 
gehouden te worden bij onder andere de aanleg van parkeerplaatsen, breedte van de toegangswegen, 

Mindervaliden dienen de 
richtlijnen uit het ‘Handboek Toegankelijkheid’ te worden gevolgd. Deze richtlijnen zijn eveneens terug te vinden 

eld door NOC*NSF en uitgegeven door 

De inrichting van het wedstrijdruimte moet voldoen aan de bepalingen van de Regelgeving Veiligheid 
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Hoofdstuk 12 Veiligheidsregels
 
12.1 Actieve veiligheid 
 
Art.12.101 
Het is niet toegestaan om te schieten indien zich persone
Sporters dienen aanwijzingen van de leiding op te volgen. 
Het gedrag van de sporter bepaalt de actieve veiligheid. 
 
12.2 VEILIGHEID 
 
Art. 12.201  
1. De boog mag, met of zonder pijl, alleen worden uitgetrokken op de standplaats van de sporter indien 

zich niemand in de onveilige zone bevindt. Tijdens het uittrekken en lossen dient steeds op het blazoen 
te worden gericht om te voorkomen dat de pijl buiten de veiligheidszone terecht komt als deze te vroeg 
of per ongeluk wordt losgelaten.

2. Indien een sporter na een waarschuwing van de wedstrijdleiding aan deze veiligheidseis geen gevolg 
geeft, leidt dit onherroepelijk tot uitsluiting van verdere deelname aan de wedstrijd of training.

3. Als een sporter zijn boog trekt voor of tussen de voor het schieten beste
ongeluk een pijl schiet of laat gaan, zal deze pijl worden geteld als een scorende pijl van de 
eerstvolgende schietbeurt en zal worden genoteerd als een misser.

4. Als er wordt geschoten mogen zich alleen die sporters aan de 
te schieten. Alle andere sporters moeten zich met hun materiaal achter de wachtlijn bevinden. Als een 
sporter zijn pijl geschoten heeft moet hij zich terstond achter de wachtlijn begeven.

5. Geen sporter mag het materiaal van een andere sporter zonder diens toestemming aanraken. Ernstige 
gevallen kunnen leiden tot het nemen van strafmaatregelen.

6. Sporters mogen de boogarm niet heffen voordat het signaal om met schieten te beginnen is gegeven.
7. Tussen de sporters en de doelen mag zich niets bevinden dat gevaar of hinder kan veroorzaken.
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Veiligheidsregels 

niet toegestaan om te schieten indien zich personen in de onveilige zone bevinden. 
aanwijzingen van de leiding op te volgen.  

Het gedrag van de sporter bepaalt de actieve veiligheid.  

De boog mag, met of zonder pijl, alleen worden uitgetrokken op de standplaats van de sporter indien 
niemand in de onveilige zone bevindt. Tijdens het uittrekken en lossen dient steeds op het blazoen 

te worden gericht om te voorkomen dat de pijl buiten de veiligheidszone terecht komt als deze te vroeg 
of per ongeluk wordt losgelaten. 

na een waarschuwing van de wedstrijdleiding aan deze veiligheidseis geen gevolg 
geeft, leidt dit onherroepelijk tot uitsluiting van verdere deelname aan de wedstrijd of training.
Als een sporter zijn boog trekt voor of tussen de voor het schieten bestemde tijden en met opzet of per 
ongeluk een pijl schiet of laat gaan, zal deze pijl worden geteld als een scorende pijl van de 
eerstvolgende schietbeurt en zal worden genoteerd als een misser. 
Als er wordt geschoten mogen zich alleen die sporters aan de schietlijn bevinden wiens beurt het is om 
te schieten. Alle andere sporters moeten zich met hun materiaal achter de wachtlijn bevinden. Als een 
sporter zijn pijl geschoten heeft moet hij zich terstond achter de wachtlijn begeven.

teriaal van een andere sporter zonder diens toestemming aanraken. Ernstige 
gevallen kunnen leiden tot het nemen van strafmaatregelen. 
Sporters mogen de boogarm niet heffen voordat het signaal om met schieten te beginnen is gegeven.

en de doelen mag zich niets bevinden dat gevaar of hinder kan veroorzaken.
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De boog mag, met of zonder pijl, alleen worden uitgetrokken op de standplaats van de sporter indien 
niemand in de onveilige zone bevindt. Tijdens het uittrekken en lossen dient steeds op het blazoen 

te worden gericht om te voorkomen dat de pijl buiten de veiligheidszone terecht komt als deze te vroeg 

na een waarschuwing van de wedstrijdleiding aan deze veiligheidseis geen gevolg 
geeft, leidt dit onherroepelijk tot uitsluiting van verdere deelname aan de wedstrijd of training. 

mde tijden en met opzet of per 
ongeluk een pijl schiet of laat gaan, zal deze pijl worden geteld als een scorende pijl van de 

schietlijn bevinden wiens beurt het is om 
te schieten. Alle andere sporters moeten zich met hun materiaal achter de wachtlijn bevinden. Als een 
sporter zijn pijl geschoten heeft moet hij zich terstond achter de wachtlijn begeven. 

teriaal van een andere sporter zonder diens toestemming aanraken. Ernstige 

Sporters mogen de boogarm niet heffen voordat het signaal om met schieten te beginnen is gegeven. 
en de doelen mag zich niets bevinden dat gevaar of hinder kan veroorzaken. 
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Hoofdstuk 13 Veteranen dag
 
13.1 VETERANENDAG 
 
Art. 13.101 
De veteranen dag wordt alleen georganiseerd in de discipline 25 meter 1 pijl.
 
Art. 13.102 
Voor sporters van 50 jaar en ouder wordt jaarlijks een veteranen dag georganiseerd. 
Gerechtigd tot deelname zijn alle bij de NHB geregistreerde leden die op de dag van de wedstrijd 50 jaar of ouder 
zijn.  
 
Art. 13.103 
De Recurve klassen zijn onderverdeeld
jaar, 60 t/m 64 jaar, 65 t/m 69 jaar, 70 t/m 74 jaar, 75 t/m 79 jaar en 80 jaar en ouder. 
LB en IB schieten in 1 klasse (50+)  
Bij voldoende deelnemers zullen er door de DC voor de klassen CP, BB, LB en IB een nieuwe onderverdeling 
gemaakt worden op basis van leeftijdsgroepen.
  
Het aantal pijlen bedraagt 1 x 25 pijlen per sporter, voorafgegaan door 5 proefpijlen. Na 10 tellende pijlen is er 
een pauze. 
 
13.2 NHB BEKER 
 
Art. 13.201 
De NHB Beker wordt alleen georganiseerd in de discipline 25 meter 1 pijl.
De NHB bekerwedstrijden voor verenigingsteams worden gehouden in de periode oktober tot april.
De voorronde en eerste ronde onder auspiciën van de Regio Competitie Leider 
De tweede ronde onder auspiciën van de Rayonbesturen. 
De finale onder auspiciën van de Discipline Commissie 25m1p
Er is een NHB beker voor Recurve teams en een NHB
Gerechtigd tot deelname zijn:  
a. In de voorronde: alle verenigingen met één team die vóór 15 augustus zijn ingeschreven bij de RCL. 
b. In de eerste ronde/ Regiofase: per Regio de 8 hoogste teams uit de voorronde; 1 team per
vereniging. In totaal 16 x 8 teams.  
c. In de tweede ronde/ Rayonfase; per Regio de 2 hoogste teams uit de eerste ronde, totaal 4 x 8 teams. 
d. In de landelijke finale; per Rayon de 2 hoogste teams uit de tweede ronde, totaal 1 x 8 teams.
 
Art. 13.202 
a. De voorronde wordt op minimaal één accommodatie in de Regio gehouden. Indien er meer dan één 
accommodatie wordt gebruikt, dan dient op dezelfde dag en op hetzelfde tijdstip te worden geschoten. 
b. De eerste ronde wordt gehouden op een gepaste accommoda
c. De tweede ronde wordt gehouden op een accommodatie in elk Rayon. 
d. De finale wordt gehouden op een daarvoor door de disciplinecommissie aangewezen
 
Art. 13.203 
a. De voorronde wordt gehouden over 1 x 25 pijlen per spo
proefpijlen, Verenigingen zijn vrij in het samenstellen van de teams.
b. De eerste ronde, tweede ronde en finale worden gehouden volgens matches over 5 x 1 pijl per
sporter, 20 pijlen per team.  
 
Art. 13.204 
De 8 teams schieten allen één match tegen elkaar. 
Een match bestaat uit 5 games. In elk game schiet het team 4 pijlen; d.w.z. per sporter 1 pijl.
Per game wordt de totaalscore van een team vergeleken met de totaalscore van de tegenstander.
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dag en NHB Beker 

De veteranen dag wordt alleen georganiseerd in de discipline 25 meter 1 pijl. 

Voor sporters van 50 jaar en ouder wordt jaarlijks een veteranen dag georganiseerd.  
Gerechtigd tot deelname zijn alle bij de NHB geregistreerde leden die op de dag van de wedstrijd 50 jaar of ouder 

De Recurve klassen zijn onderverdeeld in de volgende  zeven leeftijdsgroepen, te weten: 50 t/m 54, 55 t/m 59 
jaar, 60 t/m 64 jaar, 65 t/m 69 jaar, 70 t/m 74 jaar, 75 t/m 79 jaar en 80 jaar en ouder. De overige Klassen CP, BB, 

 
n er door de DC voor de klassen CP, BB, LB en IB een nieuwe onderverdeling 

gemaakt worden op basis van leeftijdsgroepen. 

Het aantal pijlen bedraagt 1 x 25 pijlen per sporter, voorafgegaan door 5 proefpijlen. Na 10 tellende pijlen is er 

De NHB Beker wordt alleen georganiseerd in de discipline 25 meter 1 pijl. 
De NHB bekerwedstrijden voor verenigingsteams worden gehouden in de periode oktober tot april.
De voorronde en eerste ronde onder auspiciën van de Regio Competitie Leider  
De tweede ronde onder auspiciën van de Rayonbesturen.  
De finale onder auspiciën van de Discipline Commissie 25m1p 

beker voor Recurve teams en een NHB beker voor Compound teams. 

a. In de voorronde: alle verenigingen met één team die vóór 15 augustus zijn ingeschreven bij de RCL. 
b. In de eerste ronde/ Regiofase: per Regio de 8 hoogste teams uit de voorronde; 1 team per

c. In de tweede ronde/ Rayonfase; per Regio de 2 hoogste teams uit de eerste ronde, totaal 4 x 8 teams. 
d. In de landelijke finale; per Rayon de 2 hoogste teams uit de tweede ronde, totaal 1 x 8 teams.

a. De voorronde wordt op minimaal één accommodatie in de Regio gehouden. Indien er meer dan één 
accommodatie wordt gebruikt, dan dient op dezelfde dag en op hetzelfde tijdstip te worden geschoten. 
b. De eerste ronde wordt gehouden op een gepaste accommodatie in elke Regio.  
c. De tweede ronde wordt gehouden op een accommodatie in elk Rayon.  
d. De finale wordt gehouden op een daarvoor door de disciplinecommissie aangewezen accommodatie.

a. De voorronde wordt gehouden over 1 x 25 pijlen per sporter, 100 pijlen per team. Voorafgegaan door 5 
zijn vrij in het samenstellen van de teams. 

b. De eerste ronde, tweede ronde en finale worden gehouden volgens matches over 5 x 1 pijl per

De 8 teams schieten allen één match tegen elkaar.  
Een match bestaat uit 5 games. In elk game schiet het team 4 pijlen; d.w.z. per sporter 1 pijl.
Per game wordt de totaalscore van een team vergeleken met de totaalscore van de tegenstander.
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Gerechtigd tot deelname zijn alle bij de NHB geregistreerde leden die op de dag van de wedstrijd 50 jaar of ouder 

zeven leeftijdsgroepen, te weten: 50 t/m 54, 55 t/m 59 
De overige Klassen CP, BB, 

n er door de DC voor de klassen CP, BB, LB en IB een nieuwe onderverdeling 

Het aantal pijlen bedraagt 1 x 25 pijlen per sporter, voorafgegaan door 5 proefpijlen. Na 10 tellende pijlen is er 

De NHB bekerwedstrijden voor verenigingsteams worden gehouden in de periode oktober tot april. 

a. In de voorronde: alle verenigingen met één team die vóór 15 augustus zijn ingeschreven bij de RCL.  
b. In de eerste ronde/ Regiofase: per Regio de 8 hoogste teams uit de voorronde; 1 team per 

c. In de tweede ronde/ Rayonfase; per Regio de 2 hoogste teams uit de eerste ronde, totaal 4 x 8 teams.  
d. In de landelijke finale; per Rayon de 2 hoogste teams uit de tweede ronde, totaal 1 x 8 teams. 

a. De voorronde wordt op minimaal één accommodatie in de Regio gehouden. Indien er meer dan één 
accommodatie wordt gebruikt, dan dient op dezelfde dag en op hetzelfde tijdstip te worden geschoten.  

accommodatie. 

Voorafgegaan door 5 

b. De eerste ronde, tweede ronde en finale worden gehouden volgens matches over 5 x 1 pijl per 

Een match bestaat uit 5 games. In elk game schiet het team 4 pijlen; d.w.z. per sporter 1 pijl. 
Per game wordt de totaalscore van een team vergeleken met de totaalscore van de tegenstander. 
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Hoofdstuk 14: REGELINGEN ERKENNING RECORD
 
14.1 RECORDS 
 
Art. 14.101  
 

1. Records kunnen alleen geschoten 
2. Een nieuw record zal worden erkend, wanneer de score één punt hoger is dan het bestaande record. 
3. De NHB erkent Nederlandse records voor het onderdeel 25m1p. 
4. De onder punt 2 genoemde records kunnen worden gevestigd over de wedstrijd van 50 pijlen bij:

• interlands 
• individuele Rayon- en Nederlandse 
• Rayon- en Nederlandse Team

 
Hierbij behoren de categorieën: cadetten, junioren, senioren
Compound, Barebow, Instinctive Bow
 
Voor het behalen van een nieuw record zal door de NHB een oorkonde worden verstr
 
14.2 PRESTATIE EN GEMIDDELDE SPELDEN
 
Art. 14.201 Prestatiespelden 
 
De discipline Indoor en 25 mtr 1 pijl ken
 
Art. 14.202 Gemiddelde spelden 
 
Verenigingen hebben de mogelijkheid om binnen de periode oktober 
een gemiddelde per schutter wordt berekend.
 
Alle leden van een vereniging kunnen in aanmerking komen voor de gemiddelde speld. 
 
Na de optelling van de 7 scores van de deelnemer wordt het gemiddelde per pijl berekend tot
komma.  
 
Vanuit het bondsbureau wordt in het tweede kwartaal van het jaar een opgave gestuurd naar de verenigingen. 
Die kunnen dan tegen betaling gemiddelden spelden aanschaffen.
bondsbureau terug te zijn. De spelden worden dan eind oktober begin november naar de verenging gestuurd 
samen met de rekening. 
 
De verenigingen kunnen de 7 wedstrijden van de Indoor of 25 meter 1 pijl competitie aanwijzen om hun leden een 
gemiddelde speld te verzorgen. 
 
De verenigingen kunnen ook eigen wedstrijden aanwijzen hiervoor.
 
Meer informatie of voor het opvragen van het opgave
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: REGELINGEN ERKENNING RECORD SCORES 

Records kunnen alleen geschoten worden in de discipline 25 meter 1 pijl. 
Een nieuw record zal worden erkend, wanneer de score één punt hoger is dan het bestaande record. 
De NHB erkent Nederlandse records voor het onderdeel 25m1p.  
De onder punt 2 genoemde records kunnen worden gevestigd over de wedstrijd van 50 pijlen bij:

en Nederlandse Kampioenschappen 
eam Kampioenschappen.  

Hierbij behoren de categorieën: cadetten, junioren, senioren en verenigingsteams in de boog
Bow en Longbow.  

Voor het behalen van een nieuw record zal door de NHB een oorkonde worden verstrekt. 

PRESTATIE EN GEMIDDELDE SPELDEN 

kennen geen prestatiespelden.  

Verenigingen hebben de mogelijkheid om binnen de periode oktober – april 7 wedstrijden aan te wijzen waarover 
een gemiddelde per schutter wordt berekend. 

Alle leden van een vereniging kunnen in aanmerking komen voor de gemiddelde speld.  

Na de optelling van de 7 scores van de deelnemer wordt het gemiddelde per pijl berekend tot

Vanuit het bondsbureau wordt in het tweede kwartaal van het jaar een opgave gestuurd naar de verenigingen. 
Die kunnen dan tegen betaling gemiddelden spelden aanschaffen. Deze opgave dient uiterlijk 1 juli bij het 

rug te zijn. De spelden worden dan eind oktober begin november naar de verenging gestuurd 

De verenigingen kunnen de 7 wedstrijden van de Indoor of 25 meter 1 pijl competitie aanwijzen om hun leden een 

De verenigingen kunnen ook eigen wedstrijden aanwijzen hiervoor. 

Meer informatie of voor het opvragen van het opgave formulier contact prestatiespelden@handboogsport.nl
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Een nieuw record zal worden erkend, wanneer de score één punt hoger is dan het bestaande record.  

De onder punt 2 genoemde records kunnen worden gevestigd over de wedstrijd van 50 pijlen bij: 

en verenigingsteams in de boogklassen Recurve, 

 

wedstrijden aan te wijzen waarover 

Na de optelling van de 7 scores van de deelnemer wordt het gemiddelde per pijl berekend tot 1 cijfer achter de 

Vanuit het bondsbureau wordt in het tweede kwartaal van het jaar een opgave gestuurd naar de verenigingen. 
Deze opgave dient uiterlijk 1 juli bij het 

rug te zijn. De spelden worden dan eind oktober begin november naar de verenging gestuurd 

De verenigingen kunnen de 7 wedstrijden van de Indoor of 25 meter 1 pijl competitie aanwijzen om hun leden een 

prestatiespelden@handboogsport.nl  
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14.3 PRESTATIE INSIGNES 

Art. 14.301 

De Indoor kent Prestatie Insignes, de 25 meter 1 pijl kent geen prestatie insignes.
 
De NHB erkent bij de internationaal erkende disciplines een prestatie insigne systeem. De insignes kunnen 
worden behaald tijdens Nederlandse A
De kwalificatiescores zijn als volgt:  
     

a. Indoor Fita-ronde (geel)  
    Recurve en Compound  
    (60 pijlen)   
 

b. Algemene insignes (in samen
 
3 van de 4 onderdelen   
3 van de 4 onderdelen   
alle onderdelen    

 
De prestatie insignes kunnen jaarlijks worden behaald.
Zie voor de andere onderdelen de uitleg in het Deel 2 van de reglementen Nationale Bepalingen hoofdstuk 4
 
Art. 14.302  
 

a. De prestatie insignes kunnen tegen kostprijs worden aangevraagd via het bondsbureau door 
overlegging van de scorebriefjes. Buitenlandse scorebriefjes 
gewaarmerkt. 

 
b. Wanneer de sporter uit een vorig seizoen reeds in het bezit is van een 

worden niet gedateerd) en later in aanmerking wil komen voor een algemeen insigne, kan de 
sporter zich laten registreren b
opgenomen, waarvoor men als bewijs een certificaat ontvangt.

 

Hiervoor dient de sporter een schriftelijke aanvraag in te dienen bij het bondsbureau, met mee
van de scorebriefjes en een aan zich
worden samen met het certificaat aan de sporter teruggezonden..
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De Indoor kent Prestatie Insignes, de 25 meter 1 pijl kent geen prestatie insignes. 

De NHB erkent bij de internationaal erkende disciplines een prestatie insigne systeem. De insignes kunnen 
worden behaald tijdens Nederlandse A-status wedstrijden en officiële buitenlandse wedstrijden.

 
   Heren  Dames  

 1
e
 graad  560  550 

 2
e
 graad  520  510 

 3
e
 graad  460  450 

Algemene insignes (in samenhang met Outdoor en Veld): 

 1
e
 graad: Grootmeester schutter 

 2
e
 graad: Meester schutter 

 3
e
 graad: Allround schutter 

De prestatie insignes kunnen jaarlijks worden behaald. 
onderdelen de uitleg in het Deel 2 van de reglementen Nationale Bepalingen hoofdstuk 4

De prestatie insignes kunnen tegen kostprijs worden aangevraagd via het bondsbureau door 
overlegging van de scorebriefjes. Buitenlandse scorebriefjes moeten voldoende zijn 

Wanneer de sporter uit een vorig seizoen reeds in het bezit is van een prestatie insigne
worden niet gedateerd) en later in aanmerking wil komen voor een algemeen insigne, kan de 
sporter zich laten registreren bij het bondsbureau. De gegevens worden in een register 
opgenomen, waarvoor men als bewijs een certificaat ontvangt. 

Hiervoor dient de sporter een schriftelijke aanvraag in te dienen bij het bondsbureau, met mee
van de scorebriefjes en een aan zichzelf geadresseerde en gefrankeerde envelop. De scorebriefjes 
worden samen met het certificaat aan de sporter teruggezonden.. 
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De NHB erkent bij de internationaal erkende disciplines een prestatie insigne systeem. De insignes kunnen 
en en officiële buitenlandse wedstrijden. 

onderdelen de uitleg in het Deel 2 van de reglementen Nationale Bepalingen hoofdstuk 4 

De prestatie insignes kunnen tegen kostprijs worden aangevraagd via het bondsbureau door 
moeten voldoende zijn 

prestatie insigne (deze 
worden niet gedateerd) en later in aanmerking wil komen voor een algemeen insigne, kan de 

ij het bondsbureau. De gegevens worden in een register 

Hiervoor dient de sporter een schriftelijke aanvraag in te dienen bij het bondsbureau, met mee zending 
zelf geadresseerde en gefrankeerde envelop. De scorebriefjes 
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Hoofdstuk 15 Tuchtzaken en arbitrage
 
15.1 VRAGEN, BEROEPEN EN GESCHILLEN
 
Art.15.101  
1. Protesten met betrekking tot het wedstrijdverloop of het gedrag van deelnemers dienen dezelfde
scheidsrechter te worden ingediend. 
2. Protesten met betrekking tot de dagelijkse publicatie van uitslagen moeten met de minst mogelijke vertraging 
bij de scheidsrechters worden ingediend, doch in ieder geval tijdig, voor het maken van correcties, voordat de 
prijsuitreiking zal plaatsvinden.  
3. In het geval dat een deelnemer niet tevreden is met een uitspraak van de scheidsrechter(s), kan,
aanwezig een beroep worden gedaan op 
hoofdscheidsrechter, de wedstrijdleider en de organisator. Dit beroep dient schriftelijk te gebeuren. Deze 
beroepsmogelijkheid bestaat niet indien het de puntenwaardering van een pijl betreft (zie sub.1)
prijzen die worden betwist zullen niet worden uitgereikt voordat de jury een uitspraak heeft gedaan. Eventuele 
bezwaren kunnen tot 15 minuten na afloop van de wedstrijd worden ingediend. 
4. Overige klachten met betrekking tot de organisatie 
disciplinecommissie van de NHB worden ingediend. De klachten moeten uiterlijk zeven dagen na afloop van de 
wedstrijd op het bondsbureau aanwezig zijn.
 
15.2 REGLEMENTSWIJZIGINGEN 
 
Art. 15.201  
Voorstellen tot Schiettechnisch reglementswijzigingen dienen, vergezeld van een motivatie, schriftelijk te worden 
ingediend bij de Desbetreffende Discipline Commissie.
De voorstellen dienen te verwijzen naar het desbetreffende hoofdstuk en artikelnummer. De tekst van het 
of te wijzigen artikel dient letterlijk te worden weergegeven.
 
Art. 15.202  
Wijzigingen treden in werking nadat deze 
Officiële Mededelingen zoals beschreven in de Statuten van de NHB of 
leden zijn kenbaar gemaakt. 
 
Art. 15.203  
Voorstellen tot reglementswijzigingen worden voorgelegd aan de bondsraad, dit zoals gesteld in artikel 026 van 
de statuten.  
 
art.15.204 Ingediende voorstellen worden door de D
de Rayons Het schriftelijk commentaar van de 
zijn ingediend bij de Disciplinecommissie.
 
15.3 SANCTIES 
 
art. 15.301  
Indien wordt geconstateerd dat de competitiewedstrijd(en) niet volgens de geldende regels worden gehouden
schutters niet voldoen aan de geldende regels
Rayon Discipline Bestuurder (bij Rayonkampioe
nemen. 
 
Deze bestaan o.a. uit: 

a. Het ongeldig verklaren van de wedstrijd en het overschieten daarvan.
b. Het in mindering brengen van wed
c. Het diskwalificeren van een schutter of team en 
d. Het vooraf weigeren van een deelnemer of team om mee te doen aan de wedstrijd.
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Hoofdstuk 15 Tuchtzaken en arbitrage 

.1 VRAGEN, BEROEPEN EN GESCHILLEN 

wedstrijdverloop of het gedrag van deelnemers dienen dezelfde
scheidsrechter te worden ingediend.  
2. Protesten met betrekking tot de dagelijkse publicatie van uitslagen moeten met de minst mogelijke vertraging 

diend, doch in ieder geval tijdig, voor het maken van correcties, voordat de 

3. In het geval dat een deelnemer niet tevreden is met een uitspraak van de scheidsrechter(s), kan,
aanwezig een beroep worden gedaan op een jury. Deze zal bestaan uit drie personen, nl. de 
hoofdscheidsrechter, de wedstrijdleider en de organisator. Dit beroep dient schriftelijk te gebeuren. Deze 
beroepsmogelijkheid bestaat niet indien het de puntenwaardering van een pijl betreft (zie sub.1)
prijzen die worden betwist zullen niet worden uitgereikt voordat de jury een uitspraak heeft gedaan. Eventuele 
bezwaren kunnen tot 15 minuten na afloop van de wedstrijd worden ingediend.  
4. Overige klachten met betrekking tot de organisatie moeten schriftelijk bij de desbetreffende
disciplinecommissie van de NHB worden ingediend. De klachten moeten uiterlijk zeven dagen na afloop van de 
wedstrijd op het bondsbureau aanwezig zijn. 

 

reglementswijzigingen dienen, vergezeld van een motivatie, schriftelijk te worden 
Desbetreffende Discipline Commissie. 

De voorstellen dienen te verwijzen naar het desbetreffende hoofdstuk en artikelnummer. De tekst van het 
of te wijzigen artikel dient letterlijk te worden weergegeven. 

Wijzigingen treden in werking nadat deze zijn goedgekeurd in de Bondsraad en daarna gepu
Officiële Mededelingen zoals beschreven in de Statuten van de NHB of via een afzonderlijk schrijven aan de 

Voorstellen tot reglementswijzigingen worden voorgelegd aan de bondsraad, dit zoals gesteld in artikel 026 van 

Ingediende voorstellen worden door de Discipline Commissie voorzien van een advies verspreid naar 
de Rayons Het schriftelijk commentaar van de Rayons dient uiterlijk zes weken voor de bondsraadvergadering te 

iend bij de Disciplinecommissie. 

geconstateerd dat de competitiewedstrijd(en) niet volgens de geldende regels worden gehouden
schutters niet voldoen aan de geldende regels, is de desbetreffende Competitie Leider (bij regiowedstrijden) of de 
Rayon Discipline Bestuurder (bij Rayonkampioenschappen) bevoegd om één of meerdere sanctiemaatregelen te 

et ongeldig verklaren van de wedstrijd en het overschieten daarvan. 
et in mindering brengen van wedstrijdpunten. 

Het diskwalificeren van een schutter of team en zijn/hun score uit de resultaten te halen.
Het vooraf weigeren van een deelnemer of team om mee te doen aan de wedstrijd.
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wedstrijdverloop of het gedrag van deelnemers dienen dezelfde dag bij de 

2. Protesten met betrekking tot de dagelijkse publicatie van uitslagen moeten met de minst mogelijke vertraging 
diend, doch in ieder geval tijdig, voor het maken van correcties, voordat de 

3. In het geval dat een deelnemer niet tevreden is met een uitspraak van de scheidsrechter(s), kan, indien 
een jury. Deze zal bestaan uit drie personen, nl. de 

hoofdscheidsrechter, de wedstrijdleider en de organisator. Dit beroep dient schriftelijk te gebeuren. Deze 
beroepsmogelijkheid bestaat niet indien het de puntenwaardering van een pijl betreft (zie sub.1). Trofeeën en 
prijzen die worden betwist zullen niet worden uitgereikt voordat de jury een uitspraak heeft gedaan. Eventuele 

moeten schriftelijk bij de desbetreffende 
disciplinecommissie van de NHB worden ingediend. De klachten moeten uiterlijk zeven dagen na afloop van de 

reglementswijzigingen dienen, vergezeld van een motivatie, schriftelijk te worden 

De voorstellen dienen te verwijzen naar het desbetreffende hoofdstuk en artikelnummer. De tekst van het nieuwe 

gepubliceerd in de 
via een afzonderlijk schrijven aan de 

Voorstellen tot reglementswijzigingen worden voorgelegd aan de bondsraad, dit zoals gesteld in artikel 026 van 

iscipline Commissie voorzien van een advies verspreid naar 
dient uiterlijk zes weken voor de bondsraadvergadering te 

geconstateerd dat de competitiewedstrijd(en) niet volgens de geldende regels worden gehouden of 
(bij regiowedstrijden) of de 

meerdere sanctiemaatregelen te 

zijn/hun score uit de resultaten te halen. 
Het vooraf weigeren van een deelnemer of team om mee te doen aan de wedstrijd. 
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Hoofdstuk 16 Wedstrijd format
 
Art. 16.101  
De Regio competitie voor verenigingsteams en individuel

Indoor 

over een afstand van 18 meter op een blazoen met een 
doorsnee van 40 centimeter.   
 
Scores worden gelijk gewaardeerd.  
 
Compound schutters en de Recurve Klasse 1 
op een drievoudig blazoen. (Dutch Target)
De Recurve Klasse 2 schiet bij voorkeur op 40 cm 
blazoen maar mag in overleg met de wedstrijdleider op 
een Dutch Target indien de locatie dit toelaat.
 
De competitie vindt plaats in (semi-)overdekte 
accommodaties waarbij de voorkeur uitgaat naar een 
volledig overdekte accommodatie.  
 
Indien in de Regio volledig overdekte accommodaties 
beschikbaar zijn, dan moet de competitie op  deze 
accommodaties worden verschoten. 
 

 
Art. 16.102  
De regio competitie individueel bestaat uit 6 wedstrijden.
De regio competitie teams bestaat uit 7 wedstrijden.
 
Art. 16.103 Het RK en BK/NK individueel 
 

Indoor 

een open ronde van 2 x 30 pijlen, voorafgegaan door 
2x 2 minuten proefpijlen,  
 
een finaleronde waarvoor zich de 16
deelnemers uit de open ronde plaatsen
 
een kwartfinale waarvoor zich de 8 winnaars uit de 
finaleronde zich plaatsen. 
 
een halve finale waarvoor de 4 winnaars uit de kwart 
finale zich plaatsen. 
 
de finale, direct aansluitend aan de halve finale, tussen 
de winnaars van de halve finale.  
Tegelijkertijd met de finale om plaats 1 en 2 wordt ook 
een kleine finale geschoten om plaats 3 en 4. 
 
De finaleronden worden volgens het set systeem 
gespeeld. 
 
De schutter die het eerst 6 punten heeft gehaald wint 
de set. Bij een gelijke stand van 5-5 volgt een S
off. 
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format 

competitie voor verenigingsteams en individuele sporters wordt georganiseerd: 

25m1p 

over een afstand van 18 meter op een blazoen met een 

 

Recurve Klasse 1 schieten 
op een drievoudig blazoen. (Dutch Target)  

ij voorkeur op 40 cm 
blazoen maar mag in overleg met de wedstrijdleider op 
een Dutch Target indien de locatie dit toelaat. 

)overdekte 
accommodaties waarbij de voorkeur uitgaat naar een 

Indien in de Regio volledig overdekte accommodaties 
beschikbaar zijn, dan moet de competitie op  deze 

 

over een afstand van 25 meter op een 60 cm blazoen.
 
De competitie wordt gehouden op een (semi
overdekte accommodatie. 
 
Compound schutters schieten RK’s en NK’s
een 5-rings 60cm Centerblazoen. 
 
Deze blazoenen kunnen in onderling overleg ook 
worden ingezet tijdens competitiewedstrijden in de 
regio. 
 

bestaat uit 6 wedstrijden. 
competitie teams bestaat uit 7 wedstrijden. 

individueel bestaat uit: 

25m1p 

een open ronde van 2 x 30 pijlen, voorafgegaan door 

16 hoogst geëindigde 
it de open ronde plaatsen. 

winnaars uit de 

winnaars uit de kwart 

de finale, direct aansluitend aan de halve finale, tussen 

Tegelijkertijd met de finale om plaats 1 en 2 wordt ook 
een kleine finale geschoten om plaats 3 en 4.  

De finaleronden worden volgens het set systeem 

schutter die het eerst 6 punten heeft gehaald wint 
5 volgt een Shoot-

De Nederlandse en Bonds kampioenschappen teams 
worden per klasse verschoten over een wedstrijd van 
50 pijlen per sporter waarbij de som
teamleden telt als teamresultaat
proefpijlen.  
 
Er zijn geen finaleronden. 
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over een afstand van 25 meter op een 60 cm blazoen. 

De competitie wordt gehouden op een (semi-) 

schutters schieten RK’s en NK’s /BK’s op 
rings 60cm Centerblazoen.  

Deze blazoenen kunnen in onderling overleg ook 
worden ingezet tijdens competitiewedstrijden in de 

De Nederlandse en Bonds kampioenschappen teams 
worden per klasse verschoten over een wedstrijd van 

som van de vier 
t als teamresultaat, vooraf gegaan door 5 
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Datum: 26-05-2018 

 

 
 
16.2 SPEELSCHEMA’S 
 
 
Art. 16.201 Speelschema finaleronden 

Indoor 

Schema van de laatste 16 
1   

  
16  

 
9   

 
8   

  
5   

  
12  

 
13   

 
4   

  
3   

  
14  

 
11   

 
6   

  
7   

  
10  

 
15   

 
2   
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Speelschema finaleronden Individueel 

  
  
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
 1

e
 en 2

e
 plaats 

  
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
 3

e
 en 4

e
 plaats 
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25m1p 
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Art. 16.202 Het RK en BK/NK teams 

Indoor 

een open ronde van 2 x 30 pijlen, waarbij de resultaten 
van drie van de vier teamleden tellen,
door 2x 2 minuten proefpijlen,  
 
een kwart finale (alleen Ereklasse) waarvoor zich de 
acht hoogst geëindigde teams uit de open ronde 
plaatsen 
 
een halve finale (alle klassen) waarvoor de winnaars uit 
de kwart finale (Ereklasse) c.q. de vier hoogst 
geëindigde teams (klasse A t/m D) uit de open ronde 
zich plaatsen 
 
de finale (alle klassen), direct aanslui
finale, tussen de winnaars van de halve finale. 
Tegelijkertijd met de finale om plaats 1 en 2 wordt ook 
een kleine finale geschoten om plaats 3 en 4. 
 
De finaleronden worden volgens het set systeem 
gespeeld. 
 
Het team die het eerst 5 punten heeft gehaald wint de 
set. Bij een gelijke stand van 4-4 volgt een 
Alle drie de teamleden schieten 1 pijl, de pijl die het 
closest to center is bepaalt welk team wind.
 
In de Compound klasse wint het team dat cumu
de meeste punten heeft na 5 schietbeurten.
 

 
 
Art. 16.203 Speelschema finaleronden teams

Indoor 

Schema van de ERE-klasse Teams 
1   

  
8  

 
5   

 
4   

  
3   

  
6  

 
7   

 
2   

   

 
Schema van de A t/m D klasse Teams

1   
  

4  
 

   
3   

 
2   
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teams bestaat uit: 

25m1p 

waarbij de resultaten 
teamleden tellen, voorafgegaan 

een kwart finale (alleen Ereklasse) waarvoor zich de 
eëindigde teams uit de open ronde 

een halve finale (alle klassen) waarvoor de winnaars uit 
de kwart finale (Ereklasse) c.q. de vier hoogst 
geëindigde teams (klasse A t/m D) uit de open ronde 

de finale (alle klassen), direct aansluitend aan de halve 
finale, tussen de winnaars van de halve finale.  
Tegelijkertijd met de finale om plaats 1 en 2 wordt ook 
een kleine finale geschoten om plaats 3 en 4.  

De finaleronden worden volgens het set systeem 

Het team die het eerst 5 punten heeft gehaald wint de 
4 volgt een Shoot-off. 

Alle drie de teamleden schieten 1 pijl, de pijl die het 
closest to center is bepaalt welk team wind. 

In de Compound klasse wint het team dat cumulatief 
de meeste punten heeft na 5 schietbeurten. 

De Nederlandse en Bonds kampioenschappen teams 
worden per klasse verschoten over een wedstrijd van 
50 pijlen per sporter waarbij de som
teamleden telt, vooraf gegaan door 5 proefpijlen.
 

Speelschema finaleronden teams 

 
  
  
  
  
  
  
 1

e
 en 2

e
 plaats 

 
  
  
  
  
  
 3

e
 en 4

e
 plaats 

  
  

Teams 
 
 
 
1

e
 en 2

e
 plaats 

 
 
 
 

                                                                           3
e
 en 4

e
 plaats 

Reglement Bondscompetitie versie 8.0 

------------------------------------------------------------------ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pagina 28 van 48 

De Nederlandse en Bonds kampioenschappen teams 
worden per klasse verschoten over een wedstrijd van 

som van de vier 
, vooraf gegaan door 5 proefpijlen. 

25m1p 
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Hoofdstuk 17: SOORTEN WEDSTRIJDEN en de ORGANISATIE daarvan
 
17.1 STATUS WEDSTRIJDEN 
 
Art, 17.101  
1.  De wedstrijden worden onderscheiden in 2 categorieën te weten: 

a. Wedstrijden uit het officiële programma van de NHB, verder te noemen wedstrijden met A
b. Overige wedstrijden, verder te noemen met B

 
2. Ten aanzien van wedstrijden met A

a. De wedstrijden moeten voldoen aan voorwaarden die door de NHB worden gesteld. 
b. De aard en inrichting van deze wedstrijden dienen in overeenstemming te zijn met de
desbetreffende discipline binnen de NHB. 
c. De wedstrijden worden gehouden onder auspiciën van de desbetreffende Discipline 
d. Voor het houden van de wedstrijden is goedkeuring nodig van de Discipline Commissie. 
e. De Discipline Commissie beslist over datumafspraken voor deze wedstrij
f. De wedstrijden worden vermeld in de officiële wedstrijdkalender van de NHB. 
g. De wedstrijden zijn uitsluitend toegankelijk voor sporters welke zijn geregistreerd als lid van de
NHB of een nationale  Nederlandse bond, aangesloten bij WA.

 
Art. 17.102 

Indoor  

Officiële erkenning kan slechts worden verkregen voor 
toernooien, welke genoemd worden in WA  Boek 
4.7 

 
Art. 17.103 

Indoor 

Indien een wedstrijd in aanmerking wil komen voor een 
internationale status dienen er  minimaal 12 banen 
beschikbaar te zijn.  
De internationale status dient nadrukkelijk bij de 
aanvraag voor de wedstrijd te worden vermeld. 
NB.! Eventuele Europese- en wereldrecords komen voor 
erkenning in aanmerking. 

Indien een Indoorwedstrijd in aanmerking wil komen voor 
de A-status dan dienen er minimaal 8 banen 
te zijn.  
NB.! Alleen Nederlandse records komen voor erkenning 
in aanmerking.  
 

 
Art. 17.104  
De sporter is verplicht zijn ‘bewijs van registratie bij de NHB’ bij de inschrijving te tonen, voor aanvang van de 
wedstrijd. Tevens dient het inschrijfgeld van de wedstrijd te zijn voldaan. 
De organisator is verantwoordelijk voor de controle van de registratiekaarten van de NHB. Sporters die geen 
registratiebewijs kunnen tonen mogen niet aan een wedstrijd deelnemen. 
 

Indoor 

Op voorschrift van WA moeten buitenlandse sporters 
worden gecontroleerd op het lidmaatschap van de 
desbetreffende bond. Kunnen zij geen bewijs tonen dan 
mogen zij niet aan een wedstrijd deelnemen.
 

 
 
Art. 17.105  
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: SOORTEN WEDSTRIJDEN en de ORGANISATIE daarvan

1.  De wedstrijden worden onderscheiden in 2 categorieën te weten:  
a. Wedstrijden uit het officiële programma van de NHB, verder te noemen wedstrijden met A
b. Overige wedstrijden, verder te noemen met B-status 

dstrijden met A-status geldt het volgende:  
a. De wedstrijden moeten voldoen aan voorwaarden die door de NHB worden gesteld. 
b. De aard en inrichting van deze wedstrijden dienen in overeenstemming te zijn met de
desbetreffende discipline binnen de NHB.  
. De wedstrijden worden gehouden onder auspiciën van de desbetreffende Discipline 

d. Voor het houden van de wedstrijden is goedkeuring nodig van de Discipline Commissie. 
e. De Discipline Commissie beslist over datumafspraken voor deze wedstrijden.  
f. De wedstrijden worden vermeld in de officiële wedstrijdkalender van de NHB.  
g. De wedstrijden zijn uitsluitend toegankelijk voor sporters welke zijn geregistreerd als lid van de
NHB of een nationale  Nederlandse bond, aangesloten bij WA. 

25m1p 

Officiële erkenning kan slechts worden verkregen voor 
toernooien, welke genoemd worden in WA  Boek 2, art 

De NHB erkent buiten de competitiewedstrijden de 
volgende wedstrijdvormen: 
• Wedstrijdprogramma voor aspiranten
• Veteranen dag 
• NHB bekerronde 
• Interland 
 

25m1p 

Indien een wedstrijd in aanmerking wil komen voor een 
internationale status dienen er  minimaal 12 banen 

De internationale status dient nadrukkelijk bij de 
aanvraag voor de wedstrijd te worden vermeld.  

en wereldrecords komen voor 

 
De 25 mtr 1 pijl kent geen internationale erkenning.
Behalve de Interland Nederland 
 
 
 

Indien een Indoorwedstrijd in aanmerking wil komen voor 
status dan dienen er minimaal 8 banen beschikbaar 

NB.! Alleen Nederlandse records komen voor erkenning 

 

porter is verplicht zijn ‘bewijs van registratie bij de NHB’ bij de inschrijving te tonen, voor aanvang van de 
wedstrijd. Tevens dient het inschrijfgeld van de wedstrijd te zijn voldaan.  
De organisator is verantwoordelijk voor de controle van de registratiekaarten van de NHB. Sporters die geen 
registratiebewijs kunnen tonen mogen niet aan een wedstrijd deelnemen.  

25m1p 

moeten buitenlandse sporters 
gecontroleerd op het lidmaatschap van de 

desbetreffende bond. Kunnen zij geen bewijs tonen dan 
mogen zij niet aan een wedstrijd deelnemen. 
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: SOORTEN WEDSTRIJDEN en de ORGANISATIE daarvan 

a. Wedstrijden uit het officiële programma van de NHB, verder te noemen wedstrijden met A-status.  

a. De wedstrijden moeten voldoen aan voorwaarden die door de NHB worden gesteld.  
b. De aard en inrichting van deze wedstrijden dienen in overeenstemming te zijn met de 

. De wedstrijden worden gehouden onder auspiciën van de desbetreffende Discipline Commissie.  
d. Voor het houden van de wedstrijden is goedkeuring nodig van de Discipline Commissie.  

 

g. De wedstrijden zijn uitsluitend toegankelijk voor sporters welke zijn geregistreerd als lid van de 

De NHB erkent buiten de competitiewedstrijden de 

• Wedstrijdprogramma voor aspiranten 

De 25 mtr 1 pijl kent geen internationale erkenning. 
Behalve de Interland Nederland – België. 

porter is verplicht zijn ‘bewijs van registratie bij de NHB’ bij de inschrijving te tonen, voor aanvang van de 

De organisator is verantwoordelijk voor de controle van de registratiekaarten van de NHB. Sporters die geen 
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De inrichting van de wedstrijdterreinen moet voldoen aan de bepalingen van de Regelgeving Veilighei
Handboogbanen, uitgave NHB 2 oktober 1998. 
 
 
Art. 17.106  
Klachten of protesten van deelnemers die niet op de wedstrijd zelf opgelost blijken te kunnen worden, moeten 
binnen 1 week schriftelijk worden ingediend bij het bondsbureau. 
 
Art. 17.107  
Binnen 3 werkdagen na afloop van de wedstrijd zendt de organisator een volledige uitslag van de wedstrijd 
digitaal naar het bondsbureau.  
 
17.2 INSCHRIJVING VOOR A-WEDSTRIJDEN
 
Art. 17.201  
Bij de aanmelding dienen de gegevens te worden vermeld die door de
 
Art. 17.202  
De organisator stelt de aanmelders tijdig op de hoogte indien men niet kan deelnemen.
 
Art. 17.203  
Deelnemers melden zich uiterlijk een half uur vóór aanvang van de wedstrijd bij de organisatie onder vertoon van 
een geldige bondspas. 
 
Art. 17.204  
De organisator kan opengevallen plaatsen binnen een half uur vóór aanvang van de wedstrijd als nog toewijzen 
aan sporters die zich ter plaatse melden. 
reserve lijst) 
 
Art. 17.205  
Voor B-status wedstrijden behoeft geen aanvraag te worden ingediend. B
van een organisator wel opgenomen worden in de officiële wedstrijdkalender tegen een door het bondsbestuur 
vastgesteld tarief.  
 
17.3 TOEKENNING SCHEIDSRECHTERS
 
Art. 17.301  
Bij A-status wedstrijden is één scheidsrechter voor rekening van de NHB. De overige benodigde scheidsrechters 
zijn voor rekening van de organisator. Tot drie maanden vóór de wedstrijd kan de organisator in overleg treden 
met de Commissie Scheidsrechters. Uiterlijk één maand voor aanvang van de wedstrijd ontvangt de organisator 
bericht van de Commissie Scheidsrechters wie de aangewezen scheidsrechters zullen zijn. 
 
Art. 17.302  
Indien een vereniging in aanmerking wenst te komen 
gediplomeerd wedstrijdleider en scheidsrechter op de wedstrijd te worden ingezet. Deze scheidsrechter zal bij 
voorkeur niet als hoofdscheidsrechter optreden.
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De inrichting van de wedstrijdterreinen moet voldoen aan de bepalingen van de Regelgeving Veilighei
Handboogbanen, uitgave NHB 2 oktober 1998.  

Klachten of protesten van deelnemers die niet op de wedstrijd zelf opgelost blijken te kunnen worden, moeten 
binnen 1 week schriftelijk worden ingediend bij het bondsbureau.  

werkdagen na afloop van de wedstrijd zendt de organisator een volledige uitslag van de wedstrijd 

WEDSTRIJDEN 

en de gegevens te worden vermeld die door de organisatie wordt gevraagd.

De organisator stelt de aanmelders tijdig op de hoogte indien men niet kan deelnemen. 

Deelnemers melden zich uiterlijk een half uur vóór aanvang van de wedstrijd bij de organisatie onder vertoon van 

De organisator kan opengevallen plaatsen binnen een half uur vóór aanvang van de wedstrijd als nog toewijzen 
aan sporters die zich ter plaatse melden. (bij RK’s, BK’s en NK’s Indoor en 25 meter 1 pijl alleen schutters va

status wedstrijden behoeft geen aanvraag te worden ingediend. B-status wedstrijden kunnen op verzoek 
van een organisator wel opgenomen worden in de officiële wedstrijdkalender tegen een door het bondsbestuur 

EIDSRECHTERS 

status wedstrijden is één scheidsrechter voor rekening van de NHB. De overige benodigde scheidsrechters 
zijn voor rekening van de organisator. Tot drie maanden vóór de wedstrijd kan de organisator in overleg treden 

ommissie Scheidsrechters. Uiterlijk één maand voor aanvang van de wedstrijd ontvangt de organisator 
bericht van de Commissie Scheidsrechters wie de aangewezen scheidsrechters zullen zijn. 

Indien een vereniging in aanmerking wenst te komen voor de organisatie van een A-status wedstrijd dient een 
gediplomeerd wedstrijdleider en scheidsrechter op de wedstrijd te worden ingezet. Deze scheidsrechter zal bij 
voorkeur niet als hoofdscheidsrechter optreden. 
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De inrichting van de wedstrijdterreinen moet voldoen aan de bepalingen van de Regelgeving Veiligheid 

Klachten of protesten van deelnemers die niet op de wedstrijd zelf opgelost blijken te kunnen worden, moeten 

werkdagen na afloop van de wedstrijd zendt de organisator een volledige uitslag van de wedstrijd 

organisatie wordt gevraagd. 

Deelnemers melden zich uiterlijk een half uur vóór aanvang van de wedstrijd bij de organisatie onder vertoon van 

De organisator kan opengevallen plaatsen binnen een half uur vóór aanvang van de wedstrijd als nog toewijzen 
alleen schutters van de 

status wedstrijden kunnen op verzoek 
van een organisator wel opgenomen worden in de officiële wedstrijdkalender tegen een door het bondsbestuur 

status wedstrijden is één scheidsrechter voor rekening van de NHB. De overige benodigde scheidsrechters 
zijn voor rekening van de organisator. Tot drie maanden vóór de wedstrijd kan de organisator in overleg treden 

ommissie Scheidsrechters. Uiterlijk één maand voor aanvang van de wedstrijd ontvangt de organisator 
bericht van de Commissie Scheidsrechters wie de aangewezen scheidsrechters zullen zijn.  

status wedstrijd dient een 
gediplomeerd wedstrijdleider en scheidsrechter op de wedstrijd te worden ingezet. Deze scheidsrechter zal bij 
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Hoofdstuk 18 HET ORGANISEREN VAN HET SC
 
18.1 Schieten 
 
Art. 18.101  
Wedstrijden kunnen op 2 manieren geleid worden: middels geluidsignalen of middels tijdcontrole met lichten. 
1. De wedstrijdleider, of een door hem aangewezen vervanger, leidt de wedstrijd met het geven van een 
geluidssignaal: 

 
Eén signaal betekent dat de wedstrijd of schietbeurt begint. 
Twee signalen betekend dat de sporters van de schietlijn moeten terugtreden. De volgende sporters 
kunnen hun plaats aan de schietlijn innemen en wachten op het groene licht alvo
beginnen. 
Drie signalen betekenen dat de sporters naar de schijven mogen gaan om de punten te noteren en de 
pijlen te halen. 
Een serie signalen betekent dat er niet meer mag worden geschoten. 
 

2. Als het schieten wordt geleid door mid
 
De wedstrijdleider geeft 2 geluidssignalen voor de desbetreffende sporters om plaats te nemen aan de schietlijn. 
 

Indoor 

ROOD verboden om naar de schietlijn te gaan.
 
Na het aanvang signaal mag de schutter naar de 
schietlijn toe 
 
Na 10 seconden: GROEN Gelijktijdig een 
geluidssignaal voor de aanvang van de 2 minuten 
schiettijd. 
 
Na 90 seconden: GEEL gedurende de laatste 30 
seconden van de 2 minuten schiettijd. 
 
ROOD Dit betekent dat de tijdlimiet van 2 minuten is 
bereikt en dat het schieten moet worden gestopt, ook 
indien de pijl nog niet is geschoten.  
 
Gelijktijdig worden 2 geluidssignalen gegeven.
 

 
De sporters moeten van de schietlijn terugtreden. De volgende sporters kunnen
innemen en wachten op het groene licht alvorens met schieten te beginnen.
 
Na de laatste schietbeurt gaat het licht op rood en worden er 3 geluidssignalen gegeven als teken om zich naar 
de doelen te begeven om de scores vast t
 
Art. 18.102  
Rayonkampioenschappen en Bonds/
Bij regiowedstrijden is dit wenselijk. 
 
Art. 18.103 
In geen enkel geval mag een pijl opnieuw worden geschoten.
 
Art. 18.104 
Bij kampioenschappen worden de sporters of teams ingedeeld in volgorde van de behaalde resultaten in de 
voorgaande wedstrijden. De hoogste op de eerste baan enz.
 
Bij wedstrijden in teamverband schieten alle leden van het team tijdens dezelfde 
dezelfde baan. Indien de ruimte dit toelaat is het echter toegestaan dat de sporters over de banen worden 
verdeeld met een minimum van drie sporters per baan.
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HET ORGANISEREN VAN HET SCHIETEN 

Wedstrijden kunnen op 2 manieren geleid worden: middels geluidsignalen of middels tijdcontrole met lichten. 
1. De wedstrijdleider, of een door hem aangewezen vervanger, leidt de wedstrijd met het geven van een 

Eén signaal betekent dat de wedstrijd of schietbeurt begint.  
Twee signalen betekend dat de sporters van de schietlijn moeten terugtreden. De volgende sporters 
kunnen hun plaats aan de schietlijn innemen en wachten op het groene licht alvorens met schieten te 

Drie signalen betekenen dat de sporters naar de schijven mogen gaan om de punten te noteren en de 

Een serie signalen betekent dat er niet meer mag worden geschoten.  

2. Als het schieten wordt geleid door middel van lichten: 

De wedstrijdleider geeft 2 geluidssignalen voor de desbetreffende sporters om plaats te nemen aan de schietlijn. 

25m1p 

ROOD verboden om naar de schietlijn te gaan. 

chutter naar de 

Na 10 seconden: GROEN Gelijktijdig een 
geluidssignaal voor de aanvang van de 2 minuten 

Na 90 seconden: GEEL gedurende de laatste 30 
seconden van de 2 minuten schiettijd.  

ROOD Dit betekent dat de tijdlimiet van 2 minuten is 
bereikt en dat het schieten moet worden gestopt, ook 

 

Gelijktijdig worden 2 geluidssignalen gegeven. 

ROOD verboden om naar de schietlijn te gaan.
 
Na het aanvang signaal mag de schutter naar de 
schietlijn toe 
 
Na 10 seconden: GROEN Gelijktijdig een 
geluidssignaal voor de aanvang van de 4
schiettijd. 
 
Na 30 seconden: GEEL gedurende de laatste 15 
seconden van de 40 seconden schiettijd. 
 
ROOD Dit betekent dat de tijdlimiet van 4
bereikt en dat het schieten moet
indien de pijl nog niet is geschoten. 
 
Gelijktijdig worden 2 geluidssignalen gegeven. 
 

De sporters moeten van de schietlijn terugtreden. De volgende sporters kunnen hun plaats aan de schietlijn 
innemen en wachten op het groene licht alvorens met schieten te beginnen. 

Na de laatste schietbeurt gaat het licht op rood en worden er 3 geluidssignalen gegeven als teken om zich naar 
de doelen te begeven om de scores vast te stellen en te noteren.  

Bonds/Nederlandse Kampioenschappen zullen door middel van licht geleid worden. 
 

In geen enkel geval mag een pijl opnieuw worden geschoten. 

Bij kampioenschappen worden de sporters of teams ingedeeld in volgorde van de behaalde resultaten in de 
voorgaande wedstrijden. De hoogste op de eerste baan enz. 

Bij wedstrijden in teamverband schieten alle leden van het team tijdens dezelfde schietbeurt en in beginsel op 
dezelfde baan. Indien de ruimte dit toelaat is het echter toegestaan dat de sporters over de banen worden 
verdeeld met een minimum van drie sporters per baan. 
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Wedstrijden kunnen op 2 manieren geleid worden: middels geluidsignalen of middels tijdcontrole met lichten.  
1. De wedstrijdleider, of een door hem aangewezen vervanger, leidt de wedstrijd met het geven van een 

Twee signalen betekend dat de sporters van de schietlijn moeten terugtreden. De volgende sporters 
rens met schieten te 

Drie signalen betekenen dat de sporters naar de schijven mogen gaan om de punten te noteren en de 

De wedstrijdleider geeft 2 geluidssignalen voor de desbetreffende sporters om plaats te nemen aan de schietlijn.  

ROOD verboden om naar de schietlijn te gaan. 

ignaal mag de schutter naar de 

seconden: GROEN Gelijktijdig een 
geluidssignaal voor de aanvang van de 40 seconden 

Na 30 seconden: GEEL gedurende de laatste 15 
seconden schiettijd.  

t de tijdlimiet van 40 seconden is 
bereikt en dat het schieten moet worden gestopt, ook 
indien de pijl nog niet is geschoten.  

Gelijktijdig worden 2 geluidssignalen gegeven.  

hun plaats aan de schietlijn 

Na de laatste schietbeurt gaat het licht op rood en worden er 3 geluidssignalen gegeven als teken om zich naar 

Nederlandse Kampioenschappen zullen door middel van licht geleid worden. 

Bij kampioenschappen worden de sporters of teams ingedeeld in volgorde van de behaalde resultaten in de 

schietbeurt en in beginsel op 
dezelfde baan. Indien de ruimte dit toelaat is het echter toegestaan dat de sporters over de banen worden 
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Art. 18.105  
Alle wedstrijden worden voorafgegaan door 2x 2 min
worden geschreven. Na eventuele pauzes of onderbrekingen zijn er geen proefpijlen toegestaan.
 
Art. 18.106  
Indien nodig kunnen er tijdens de competitie een of meer invallers in een team worden geplaatst. Een invaller 
mag, ten opzichte van de uitvaller geen hoger persoonlijk gemiddelde hebben dan dat van de uitvaller. 
 
Art. 18.107  
Bij onrechtmatig handelen inzake het uitvallen of invallen van een teamlid, wordt het volledige team 
gediskwalificeerd. 
 
Art. 18.110  
Wanneer sporters of teams gelijk eindigen bij toewijzing voor een plaats op een kampioenschap, valt de 
beslissing in het voordeel van de sporter of tea
wedstrijd die meetelt voor de selectie.
 
Art. 18.111  
Het startsignaal van een wedstrijd dient op tijd te worden gegeven. De aanvangstijd van een wedstrijd dient door 
de organisator vooraf te worden bekendgemaakt.
 
Art. 18.112  
Zowel vijf minuten als twee minuten voorafgaand aan elk nieuw wedstrijdonderdeel moet met een duidelijk 
hoorbaar signaal worden aangekondigd dat de wedstrijd wordt hervat.
 
Art. 18.113  
Tijdens pauzes of onderbrekingen in w
wedstrijdbanen. 
 
Art. 18.114  
De zone tussen de schietlijn en de wachtlijn dient tijdens de wedstrijd te worden vrijgehouden. Tijdens het 
schieten mogen alleen de sporter, de scheidsrechter en d
scheidsrechter kan hiervoor personen (b.v. persfotografen) ontheffing verlenen.
 
Art. 18.115  
De sporter is verplicht zijn geldige bondspas
dient bij B wedstrijden het inschrijfgeld van de wedstrijd te zijn voldaan. De organisator is verantwoordelijk voor de 
controle van de bondspas van de NHB. Sporters die geen 
wedstrijd deelnemen. 
 
Art. 18.116 

Indoor 

Bij Regio, Rayon, Bonds en Nederlandse 
kampioenschappen wordt er door twee schrijvers per 
baan geschreven. Zij controleren en noteren de 
geschoten punten.  
De twee schrijvers mogen geen lid van dezelfde 
vereniging zijn.  
Indien noodzakelijk kan er kruislings geschreven 
worden. 1 schrijver van baan 1 samen met 1 schrijver 
van baan 2. 1 schrijver van baan 2 samen met 1 
schrijver van baan 1. 
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Alle wedstrijden worden voorafgegaan door 2x 2 minuten proefpijlen. Deze zijn niet verplicht en behoeven niet te 
worden geschreven. Na eventuele pauzes of onderbrekingen zijn er geen proefpijlen toegestaan.

Indien nodig kunnen er tijdens de competitie een of meer invallers in een team worden geplaatst. Een invaller 
mag, ten opzichte van de uitvaller geen hoger persoonlijk gemiddelde hebben dan dat van de uitvaller. 

ake het uitvallen of invallen van een teamlid, wordt het volledige team 

Wanneer sporters of teams gelijk eindigen bij toewijzing voor een plaats op een kampioenschap, valt de 
beslissing in het voordeel van de sporter of team met het hoogste resultaat in de laatste (voorlaatste enz.) 
wedstrijd die meetelt voor de selectie. 

Het startsignaal van een wedstrijd dient op tijd te worden gegeven. De aanvangstijd van een wedstrijd dient door 
den bekendgemaakt. 

Zowel vijf minuten als twee minuten voorafgaand aan elk nieuw wedstrijdonderdeel moet met een duidelijk 
hoorbaar signaal worden aangekondigd dat de wedstrijd wordt hervat. 

Tijdens pauzes of onderbrekingen in wedstrijden mag niet worden geschoten op de daartoe aangewezen 

De zone tussen de schietlijn en de wachtlijn dient tijdens de wedstrijd te worden vrijgehouden. Tijdens het 
schieten mogen alleen de sporter, de scheidsrechter en de wedstrijdleider zich in dat gebied bevinden. De 
scheidsrechter kan hiervoor personen (b.v. persfotografen) ontheffing verlenen. 

geldige bondspas bij de inschrijving te tonen, voor aanvang van d
wedstrijden het inschrijfgeld van de wedstrijd te zijn voldaan. De organisator is verantwoordelijk voor de 

van de NHB. Sporters die geen geldige bondspas kunnen tonen mogen niet aan een 

25m1p 

Bonds en Nederlandse 
kampioenschappen wordt er door twee schrijvers per 
baan geschreven. Zij controleren en noteren de 

De twee schrijvers mogen geen lid van dezelfde 

noodzakelijk kan er kruislings geschreven 
worden. 1 schrijver van baan 1 samen met 1 schrijver 
van baan 2. 1 schrijver van baan 2 samen met 1 

art.3.218 Bij Regio, Rayon, Bonds en Nederlandse 
kampioenschappen, bekerronden, en korpsweds
worden twee neutrale schrijvers aangewezen, die de 
geschoten punten controleren en noteren. Schutters 
van naastgelegen banen worden als neutrale schrijvers 
beschouwd. Voor elk drietal banen geldt de volgende 
indeling: 
• Baan 1 wordt gecontroleerd door de sporters van de 
banen 2 en 3, 
• Baan 2 wordt gecontroleerd door de sporters van de 
banen 1 en 3, 
• Baan 3 wordt gecontroleerd door de sporters van de 
banen 1 en 2.  
Indien het totale aantal banen niet door drie deelbaar 
is, zal de puntennotering voor de overblijvende banen 
worden geregeld in overleg met de wedstrijdleiding.
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uten proefpijlen. Deze zijn niet verplicht en behoeven niet te 
worden geschreven. Na eventuele pauzes of onderbrekingen zijn er geen proefpijlen toegestaan. 

Indien nodig kunnen er tijdens de competitie een of meer invallers in een team worden geplaatst. Een invaller 
mag, ten opzichte van de uitvaller geen hoger persoonlijk gemiddelde hebben dan dat van de uitvaller.  

ake het uitvallen of invallen van een teamlid, wordt het volledige team 

Wanneer sporters of teams gelijk eindigen bij toewijzing voor een plaats op een kampioenschap, valt de 
m met het hoogste resultaat in de laatste (voorlaatste enz.) 

Het startsignaal van een wedstrijd dient op tijd te worden gegeven. De aanvangstijd van een wedstrijd dient door 

Zowel vijf minuten als twee minuten voorafgaand aan elk nieuw wedstrijdonderdeel moet met een duidelijk 

edstrijden mag niet worden geschoten op de daartoe aangewezen 

De zone tussen de schietlijn en de wachtlijn dient tijdens de wedstrijd te worden vrijgehouden. Tijdens het 
e wedstrijdleider zich in dat gebied bevinden. De 

bij de inschrijving te tonen, voor aanvang van de wedstrijd. Tevens 
wedstrijden het inschrijfgeld van de wedstrijd te zijn voldaan. De organisator is verantwoordelijk voor de 

kunnen tonen mogen niet aan een 

art.3.218 Bij Regio, Rayon, Bonds en Nederlandse 
kampioenschappen, bekerronden, en korpswedstrijden 
worden twee neutrale schrijvers aangewezen, die de 
geschoten punten controleren en noteren. Schutters 
van naastgelegen banen worden als neutrale schrijvers 
beschouwd. Voor elk drietal banen geldt de volgende 

oor de sporters van de 

• Baan 2 wordt gecontroleerd door de sporters van de 

• Baan 3 wordt gecontroleerd door de sporters van de 

Indien het totale aantal banen niet door drie deelbaar 
r de overblijvende banen 

worden geregeld in overleg met de wedstrijdleiding. 
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Hoofdstuk 19: BLAZOENEN
 
19.101 Typen Blazoenen 

Indoor 

Binnen de discipline Indoor wordt een 
Archery internationaal erkend blazoen gebruikt met een 
diameter van 40 cm.  
 
 

 

Binnen de discipline Indoor wordt een 
Archery internationaal erkend Dutch Target B
gebruikt met een diameter van 40 cm. 
 
Dutch Target Blazoen 
Dit is een 40cm blazoen, met drie spots met 
zone van tien tot en met zes. 
Deze kunnen zowel horizontaal als verticaal gebruikt 
worden. 
 

 
 
19.102 Hoogte Blazoenen 
Bij alle blazoenen geld dat het hart van het blazoen op 1.30 meter hangt met een marge van +/
 
19.103 Compound score 
De hoogst scorende zone voor de discipline Compound is de ‘kleine tien’. Het resterende geel geldt voor deze 
discipline als 9 punten.  
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: BLAZOENEN 

25m1p 

Binnen de discipline Indoor wordt een door World 
internationaal erkend blazoen gebruikt met een 

 

Binnen de discipline 25m1p wordt een 
Archery internationaal erkend blazoen gebruikt met een 
diameter van 60 cm.  
 
 

Binnen de discipline Indoor wordt een door World 
Dutch Target Blazoen 

gebruikt met een diameter van 40 cm.  

drie spots met een treffer 

Deze kunnen zowel horizontaal als verticaal gebruikt 

Binnen de discipline 25m1p wordt een 
Archery internationaal erkend Centrum B
gebruikt met een diameter van 60 cm. 
 
Centrumblazoenen 
Voor Compound schutters worden tijdens de RK en de 
NK de zo genaamde Centrum blazoenen gebruikt. Dit 
is een 60cm blazoen, met op elke hoek een treffer 
zone van tien tot en met zes. Dus vier C
sporters op 1 baan 
 
 
 

 

Bij alle blazoenen geld dat het hart van het blazoen op 1.30 meter hangt met een marge van +/

De hoogst scorende zone voor de discipline Compound is de ‘kleine tien’. Het resterende geel geldt voor deze 
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Binnen de discipline 25m1p wordt een door World 
internationaal erkend blazoen gebruikt met een 

 

Binnen de discipline 25m1p wordt een door World 
Centrum Blazoen 

gebruikt met een diameter van 60 cm.  

schutters worden tijdens de RK en de 
blazoenen gebruikt. Dit 

een 60cm blazoen, met op elke hoek een treffer 
tien tot en met zes. Dus vier Compound 

 

Bij alle blazoenen geld dat het hart van het blazoen op 1.30 meter hangt met een marge van +/- 2 cm. 

De hoogst scorende zone voor de discipline Compound is de ‘kleine tien’. Het resterende geel geldt voor deze 
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Hoofdstuk 20 HET SCHIETEN EN SCOREN
 
20.1 HET SCHIETEN 
 
Art. 20.101  
1. Uitgezonderd zij, die permanent gehandicapt zijn, moeten alle sporters 
één voet aan elke kant van de schietlijn, of met beide voeten op de schietlijn.
 
2. Een pijl zal worden beschouwd niet te zijn geschoten indien: 

a. De pijl van de boog valt of w
pijlschacht ligt binnen de zone tussen de schietlijn en de 3
welke zijn teruggekaatst uit het doelgebied. 
b. Het doel of de doelplaat omvalt (on
was vastgezet). De scheidsrechters zullen die maatregelen nemen die zij nodig achten met betrekking 
tot het nog te schieten aantal pijlen en de benodigde extra tijd ter beschikking stellen. Al
alleen naar beneden glijdt wordt het geheel aan de scheidsrechters overgelaten welke actie zal worden 
ondernomen.  

 
3. Terwijl een sporter aan de schietlijn staat, mag hij verbale informatie ontvangen van de teamleiding. Het 
verstrekken van informatie mag niet storend zijn voor de andere deelnemers. 
 
4. Er wordt uitsluitend in één en dezelfde richting geschoten. 
 
5. In het geval dat een sporter een pijl achterlaat op de grond in de buurt van het doel mag hij een andere 
gebruiken mits de scheidsrechter van tevoren hierover is geïnformeerd. 
 
6. Wanneer een sporter zich aan de schietlijn bevindt, mag hij, behalve voor het opheffen of doen opheffen van 
een onveilige situatie, van niemand op enigerlei hulp of informatie ontvangen. De sporter mag
toestemming van de scheidsrechter, de schietlijn niet verlaten alvorens hij zijn pijl heeft geschoten. Wordt deze 
bepaling overtreden dan wordt als sanctie een misser genoteerd. 
 
7. Indien een sporter de schietlijn wilt verlaten wegens materia
van hand opsteken, waarna de scheidsrechter of wedstrijdleider hem toestemming geeft zijn materiaal te 
repareren. 
 
Art. 20.102  
Als er zonder een lichtsysteem wordt geschoten mag e
onderbreken.  
 

Indoor 

 

 
Art. 20.103  
Indien een sporter een wedstrijd van enig type staakt is hij verplicht dit mede te delen aan de wedstrijdleider c.q. 
scheidsrechter. De sporter of het team waarvan hij deel 
wedstrijd. Het is ter beoordeling van de scheidsrechter of de sporter in een later stadium alsnog weer aan de 
wedstrijd mag deelnemen. Er is geen recht op inhalen van de reeds verschoten pijlen.
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HET SCHIETEN EN SCOREN 

gehandicapt zijn, moeten alle sporters - zonder steun - staande schieten, met 
één voet aan elke kant van de schietlijn, of met beide voeten op de schietlijn. 

2. Een pijl zal worden beschouwd niet te zijn geschoten indien:  
a. De pijl van de boog valt of wanneer het schot is mislukt, vooropgesteld, dat een deel van de 
pijlschacht ligt binnen de zone tussen de schietlijn en de 3-meterlijn daarvoor. Dit geldt niet voor pijlen 
welke zijn teruggekaatst uit het doelgebied.  
b. Het doel of de doelplaat omvalt (ondanks dat één en ander tot genoegdoening van de scheidsrechters 
was vastgezet). De scheidsrechters zullen die maatregelen nemen die zij nodig achten met betrekking 
tot het nog te schieten aantal pijlen en de benodigde extra tijd ter beschikking stellen. Al
alleen naar beneden glijdt wordt het geheel aan de scheidsrechters overgelaten welke actie zal worden 

3. Terwijl een sporter aan de schietlijn staat, mag hij verbale informatie ontvangen van de teamleiding. Het 
informatie mag niet storend zijn voor de andere deelnemers.  

4. Er wordt uitsluitend in één en dezelfde richting geschoten.  

5. In het geval dat een sporter een pijl achterlaat op de grond in de buurt van het doel mag hij een andere 
eidsrechter van tevoren hierover is geïnformeerd.  

6. Wanneer een sporter zich aan de schietlijn bevindt, mag hij, behalve voor het opheffen of doen opheffen van 
een onveilige situatie, van niemand op enigerlei hulp of informatie ontvangen. De sporter mag
toestemming van de scheidsrechter, de schietlijn niet verlaten alvorens hij zijn pijl heeft geschoten. Wordt deze 
bepaling overtreden dan wordt als sanctie een misser genoteerd.  

7. Indien een sporter de schietlijn wilt verlaten wegens materiaalpech, dient hij dit kenbaar te maken door middel 
van hand opsteken, waarna de scheidsrechter of wedstrijdleider hem toestemming geeft zijn materiaal te 

Als er zonder een lichtsysteem wordt geschoten mag een schutter mag per schot slechts 2 keer het richten 

25m1p 

Onderbreekt een schutter voor de derde keer het 
richten, dan dient hij de schietlijn te verlaten en wordt 
een misser genoteerd. Wordt naar het oordeel van de 
scheidsrechter de wedstrijd opgehouden door het 
onderbreken van het richten, het te laat aan de 
schietlijn verschijnen of andere vertragende oorzaken, 
dan is de scheidsrechter bevoegd een tijdslimiet van 
totaal 45 seconden op te leggen aan de desbetreffende 
sporter.  
De sporter is verplicht zich binnen 1
de schietlijn te begeven en binne
tijdslimiet te schieten. Bij overschrijding van de 
tijdslimiet wordt voor de desbetreffende pijl een misser 
genoteerd. De tijdslimiet gaat in en wordt opgeheven, 
nadat de scheidsrechter de desbetreffende sporter 
hiervan in kennis heeft gesteld. Hiervan zal een 
aantekening worden gemaakt op de puntenlijst.)
 

Indien een sporter een wedstrijd van enig type staakt is hij verplicht dit mede te delen aan de wedstrijdleider c.q. 
scheidsrechter. De sporter of het team waarvan hij deel uitmaakt wordt geacht te hebben deelgenomen aan de 
wedstrijd. Het is ter beoordeling van de scheidsrechter of de sporter in een later stadium alsnog weer aan de 
wedstrijd mag deelnemen. Er is geen recht op inhalen van de reeds verschoten pijlen. 
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staande schieten, met 

anneer het schot is mislukt, vooropgesteld, dat een deel van de 
meterlijn daarvoor. Dit geldt niet voor pijlen 

danks dat één en ander tot genoegdoening van de scheidsrechters 
was vastgezet). De scheidsrechters zullen die maatregelen nemen die zij nodig achten met betrekking 
tot het nog te schieten aantal pijlen en de benodigde extra tijd ter beschikking stellen. Als de doelplaat 
alleen naar beneden glijdt wordt het geheel aan de scheidsrechters overgelaten welke actie zal worden 

3. Terwijl een sporter aan de schietlijn staat, mag hij verbale informatie ontvangen van de teamleiding. Het 

5. In het geval dat een sporter een pijl achterlaat op de grond in de buurt van het doel mag hij een andere 

6. Wanneer een sporter zich aan de schietlijn bevindt, mag hij, behalve voor het opheffen of doen opheffen van 
een onveilige situatie, van niemand op enigerlei hulp of informatie ontvangen. De sporter mag tenzij met 
toestemming van de scheidsrechter, de schietlijn niet verlaten alvorens hij zijn pijl heeft geschoten. Wordt deze 

alpech, dient hij dit kenbaar te maken door middel 
van hand opsteken, waarna de scheidsrechter of wedstrijdleider hem toestemming geeft zijn materiaal te 

slechts 2 keer het richten 

Onderbreekt een schutter voor de derde keer het 
richten, dan dient hij de schietlijn te verlaten en wordt 
een misser genoteerd. Wordt naar het oordeel van de 
scheidsrechter de wedstrijd opgehouden door het 
onderbreken van het richten, het te laat aan de 

hietlijn verschijnen of andere vertragende oorzaken, 
dan is de scheidsrechter bevoegd een tijdslimiet van 
totaal 45 seconden op te leggen aan de desbetreffende 

De sporter is verplicht zich binnen 10 seconden naar 
de schietlijn te begeven en binnen de gestelde 
tijdslimiet te schieten. Bij overschrijding van de 
tijdslimiet wordt voor de desbetreffende pijl een misser 
genoteerd. De tijdslimiet gaat in en wordt opgeheven, 
nadat de scheidsrechter de desbetreffende sporter 

d. Hiervan zal een 
aantekening worden gemaakt op de puntenlijst.) 

Indien een sporter een wedstrijd van enig type staakt is hij verplicht dit mede te delen aan de wedstrijdleider c.q. 
uitmaakt wordt geacht te hebben deelgenomen aan de 

wedstrijd. Het is ter beoordeling van de scheidsrechter of de sporter in een later stadium alsnog weer aan de 
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Art. 20.104  
Sporters die op enigerlei wijze door een al dan niet permanente handicap worden gehinderd bij het schieten, 
kunnen voor het gebruik van hulpmiddelen ontheffing aanvragen bij het bondsbureau.
 
Art. 20.105  
Het is niet toegestaan bij de wedstrijd materi
gecontroleerd. Indien veranderingen of toevoegingen aan de uitrusting noodzakelijk worden, is de desbetreffende 
sporter verplicht alle veranderingen ter goedkeuring aan een scheidsrechter voor te 
regel kan tot diskwalificatie leiden. Sporters welke tijdens de wedstrijd met niet
aangetroffen, worden gediskwalificeerd.
 
Art. 20.106  
Een defect aan materiaal moet worden gemeld aan de scheidsre
verstaan een zodanige beschadiging aan de uitrusting van de schutter, dat zonder herstel of vervanging daarvan 
niet verder aan de wedstrijd kan worden deelgenomen. Onder uitrusting wordt verstaan de boog, de pij
daarbij reglementair geoorloofde onderdelen. De scheidsrechter is bevoegd het defect binnen een door hem 
bepaalde en aan de sporter bekend gemaakte tijdslimiet met een maximum van 15 minuten te laten herstellen. 
Herstel van het materiaal mag de wedstrijd niet langer dan 15 minuten ophouden. De eventuele inhaalpijlen 
worden direct aansluitend aan de serie nageschoten.
 
20.2 HET SCOREN 
 
Art. 20.201  
1. De pijlen, noch het doel mogen worden aangeraakt voordat alle scores zijn genoteerd. 
 
2. Een pijl zal worden gewaardeerd naar de plaats waar de schacht het blazoen raakt. 
 
3. Als de schacht van een pijl twee kleuren raakt, of de lijn tussen twee 
gelegen score. Als een deel van het blazoen ontbreekt, 
elkaar zouden raken, dan moet de denkbeeldig doorgetrokken lijn de waarde van de pijl bepalen. 
 
4. Een pijl die het doel raakt, maar daaruit terugkaatst, zal worden geteld overeenkomstig zijn insla
vooropgesteld, dat de inslag kan worden vastgesteld. 
 
5. Een pijl:  

a. die het doel treft en vervolgens los blijft hangen zal de sporter(s) op dat doel verplichten de
serie te staken. Pas nadat het doel weer is vrijgegeven en de reeds verschote
de serie voltooid.  
b. die een andere pijl raakt en daarin blijft steken, zal tellen overeenkomstig de getroffen pijl. 
c. die eerst een andere pijl raakt, daarna afbuigt en het blazoen treft, dient te worden geteld 
overeenkomstig zijn plaats in het blazoen. 
d. die een andere pijl treft en daaruit terugkaatst, zal tellen overeenkomstig de geraakte pijl, indien
vast te stellen is.  
e. die een ander doel treft dan dat waarop de sporter diende te schieten, zal niet worden gete

 
6. Het is geoorloofd dat een sporter een andere sporter op zijn doel of een teamleider machtigt om de pijlen te 
tellen en op te halen, vooropgesteld dat de betrokken sporter niet mee naar het doel loopt. 
 
7. De wedstrijdleider moet er op toezien dat
schieten wordt hervat. Indien dit onvoorzien toch gebeurt zal het schieten daarvoor niet worden onderbroken. Een 
sporter mag deze serie met andere pijlen schieten, of het achtergebleven aa
op de desbetreffende afstand is gesloten. In zulke omstandigheden zal een scheidsrechter deelnemen aan het 
tellen van deze serie, om er zeker van te zijn dat de tellende pijlen worden vergeleken met de scorelijst van 
betrokken sporter, voordat enige pijl uit het doel wordt getrokken. 
 
8. Scorelijsten moeten door de teller en de sporter worden getekend, als bewijs dat de sporter
de notering van iedere pijl. Als de teller tevens deelnemer aan de vers
worden getekend door één van de andere sporters op dat doel. 
 
9. De organisator moet, na beëindiging van het toernooi, het totaal publiceren van zowel de
teamresultaten. Verder zal hij een uitgewerkte uitslag per categorie, binnen 
wedstrijd aan het Bondsbureau van de NHB zenden.
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Sporters die op enigerlei wijze door een al dan niet permanente handicap worden gehinderd bij het schieten, 
kunnen voor het gebruik van hulpmiddelen ontheffing aanvragen bij het bondsbureau. 

Het is niet toegestaan bij de wedstrijd materiaal te gebruiken dat niet tevoren door de scheidsrechter is 
gecontroleerd. Indien veranderingen of toevoegingen aan de uitrusting noodzakelijk worden, is de desbetreffende 
sporter verplicht alle veranderingen ter goedkeuring aan een scheidsrechter voor te leggen. Overtreding van deze 
regel kan tot diskwalificatie leiden. Sporters welke tijdens de wedstrijd met niet-reglementair materiaal worden 
aangetroffen, worden gediskwalificeerd. 

Een defect aan materiaal moet worden gemeld aan de scheidsrechter. Onder een defect wordt in dit verband 
verstaan een zodanige beschadiging aan de uitrusting van de schutter, dat zonder herstel of vervanging daarvan 
niet verder aan de wedstrijd kan worden deelgenomen. Onder uitrusting wordt verstaan de boog, de pij
daarbij reglementair geoorloofde onderdelen. De scheidsrechter is bevoegd het defect binnen een door hem 
bepaalde en aan de sporter bekend gemaakte tijdslimiet met een maximum van 15 minuten te laten herstellen. 

wedstrijd niet langer dan 15 minuten ophouden. De eventuele inhaalpijlen 
worden direct aansluitend aan de serie nageschoten. 

1. De pijlen, noch het doel mogen worden aangeraakt voordat alle scores zijn genoteerd.  

2. Een pijl zal worden gewaardeerd naar de plaats waar de schacht het blazoen raakt.  

3. Als de schacht van een pijl twee kleuren raakt, of de lijn tussen twee zones, dan telt deze pijl voor
gelegen score. Als een deel van het blazoen ontbreekt, inclusief de scheidingslijn of het deel waar twee kleuren
elkaar zouden raken, dan moet de denkbeeldig doorgetrokken lijn de waarde van de pijl bepalen. 

4. Een pijl die het doel raakt, maar daaruit terugkaatst, zal worden geteld overeenkomstig zijn insla
vooropgesteld, dat de inslag kan worden vastgesteld.  

a. die het doel treft en vervolgens los blijft hangen zal de sporter(s) op dat doel verplichten de
serie te staken. Pas nadat het doel weer is vrijgegeven en de reeds verschoten pijlen zijn geteld, wordt 

b. die een andere pijl raakt en daarin blijft steken, zal tellen overeenkomstig de getroffen pijl. 
c. die eerst een andere pijl raakt, daarna afbuigt en het blazoen treft, dient te worden geteld 

ig zijn plaats in het blazoen.  
d. die een andere pijl treft en daaruit terugkaatst, zal tellen overeenkomstig de geraakte pijl, indien

e. die een ander doel treft dan dat waarop de sporter diende te schieten, zal niet worden gete

6. Het is geoorloofd dat een sporter een andere sporter op zijn doel of een teamleider machtigt om de pijlen te 
tellen en op te halen, vooropgesteld dat de betrokken sporter niet mee naar het doel loopt. 

7. De wedstrijdleider moet er op toezien dat na het tellen geen pijlen in de schijven achterblijven
schieten wordt hervat. Indien dit onvoorzien toch gebeurt zal het schieten daarvoor niet worden onderbroken. Een 
sporter mag deze serie met andere pijlen schieten, of het achtergebleven aantal pijlen ophalen nadat het schieten 
op de desbetreffende afstand is gesloten. In zulke omstandigheden zal een scheidsrechter deelnemen aan het 
tellen van deze serie, om er zeker van te zijn dat de tellende pijlen worden vergeleken met de scorelijst van 
betrokken sporter, voordat enige pijl uit het doel wordt getrokken.  

8. Scorelijsten moeten door de teller en de sporter worden getekend, als bewijs dat de sporter
de notering van iedere pijl. Als de teller tevens deelnemer aan de verschieting is, dan zal zijn scorelijstje moeten 
worden getekend door één van de andere sporters op dat doel.  

9. De organisator moet, na beëindiging van het toernooi, het totaal publiceren van zowel de
uitgewerkte uitslag per categorie, binnen drie dagen na afloop van het 

aan het Bondsbureau van de NHB zenden. 
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Sporters die op enigerlei wijze door een al dan niet permanente handicap worden gehinderd bij het schieten, 

aal te gebruiken dat niet tevoren door de scheidsrechter is 
gecontroleerd. Indien veranderingen of toevoegingen aan de uitrusting noodzakelijk worden, is de desbetreffende 

leggen. Overtreding van deze 
reglementair materiaal worden 

chter. Onder een defect wordt in dit verband 
verstaan een zodanige beschadiging aan de uitrusting van de schutter, dat zonder herstel of vervanging daarvan 
niet verder aan de wedstrijd kan worden deelgenomen. Onder uitrusting wordt verstaan de boog, de pijlen en alle 
daarbij reglementair geoorloofde onderdelen. De scheidsrechter is bevoegd het defect binnen een door hem 
bepaalde en aan de sporter bekend gemaakte tijdslimiet met een maximum van 15 minuten te laten herstellen. 

wedstrijd niet langer dan 15 minuten ophouden. De eventuele inhaalpijlen 

 

, dan telt deze pijl voor de hoger 
inclusief de scheidingslijn of het deel waar twee kleuren 

elkaar zouden raken, dan moet de denkbeeldig doorgetrokken lijn de waarde van de pijl bepalen.  

4. Een pijl die het doel raakt, maar daaruit terugkaatst, zal worden geteld overeenkomstig zijn inslag 

a. die het doel treft en vervolgens los blijft hangen zal de sporter(s) op dat doel verplichten de begonnen 
n pijlen zijn geteld, wordt 

b. die een andere pijl raakt en daarin blijft steken, zal tellen overeenkomstig de getroffen pijl.  
c. die eerst een andere pijl raakt, daarna afbuigt en het blazoen treft, dient te worden geteld 

d. die een andere pijl treft en daaruit terugkaatst, zal tellen overeenkomstig de geraakte pijl, indien deze 

e. die een ander doel treft dan dat waarop de sporter diende te schieten, zal niet worden geteld.  

6. Het is geoorloofd dat een sporter een andere sporter op zijn doel of een teamleider machtigt om de pijlen te 
tellen en op te halen, vooropgesteld dat de betrokken sporter niet mee naar het doel loopt.  

na het tellen geen pijlen in de schijven achterblijven voordat het 
schieten wordt hervat. Indien dit onvoorzien toch gebeurt zal het schieten daarvoor niet worden onderbroken. Een 

ntal pijlen ophalen nadat het schieten 
op de desbetreffende afstand is gesloten. In zulke omstandigheden zal een scheidsrechter deelnemen aan het 
tellen van deze serie, om er zeker van te zijn dat de tellende pijlen worden vergeleken met de scorelijst van de 

8. Scorelijsten moeten door de teller en de sporter worden getekend, als bewijs dat de sporter akkoord gaat met 
chieting is, dan zal zijn scorelijstje moeten 

9. De organisator moet, na beëindiging van het toernooi, het totaal publiceren van zowel de persoonlijke als de 
na afloop van het de 
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Art. 20.202  
Per baan moeten sporters van tenminste twee verschillende verenigingen betrokken zijn bij het opnemen van de 
score. Indien dit niet meer is gewaarborgd door uitval van één of meerdere sporters of teams dan dient de 
controle op de score door sporters van een naburige baan te geschieden. De verplichting tot regeling door 
onderling overleg rust daarbij op de betrokken spor
 
Art 20.203  
1. Tellers of sporters die vragen hebben over de waarde van een pijl zullen voor het trekken van de pijlen eerst de 
scheidsrechter moeten raadplegen. De beslissing van de scheidsrechter is bindend.
 
2. Een vergissing op een puntenlijst die wordt ontdekt voordat de pijlen zijn getrokken kan worden
maar de correctie dient te zijn aangebracht en geparafeerd door de scheidsrechter of diens vervanger voordat de 
pijlen zijn getrokken. Alle andere geschillen betreffend
voorgelegd aan een scheidsrechter of diens vervanger. 
 
3. Indien een blazoen meer dan onredelijk beschadigd is, of uit model geraakt, of indien er een
met betrekking tot de baanuitrusting, k
scheidsrechters of diens vervanger om de fout te laten herstellen.
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Per baan moeten sporters van tenminste twee verschillende verenigingen betrokken zijn bij het opnemen van de 
Indien dit niet meer is gewaarborgd door uitval van één of meerdere sporters of teams dan dient de 

controle op de score door sporters van een naburige baan te geschieden. De verplichting tot regeling door 
onderling overleg rust daarbij op de betrokken sporters zelf. 

1. Tellers of sporters die vragen hebben over de waarde van een pijl zullen voor het trekken van de pijlen eerst de 
scheidsrechter moeten raadplegen. De beslissing van de scheidsrechter is bindend. 

puntenlijst die wordt ontdekt voordat de pijlen zijn getrokken kan worden
maar de correctie dient te zijn aangebracht en geparafeerd door de scheidsrechter of diens vervanger voordat de 
pijlen zijn getrokken. Alle andere geschillen betreffende aantekeningen op de puntenlijst moeten worden 
oorgelegd aan een scheidsrechter of diens vervanger.  

3. Indien een blazoen meer dan onredelijk beschadigd is, of uit model geraakt, of indien er een
met betrekking tot de baanuitrusting, kan de betrokken sporter of zijn teamleider een beroep doen op de 
scheidsrechters of diens vervanger om de fout te laten herstellen. 
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Per baan moeten sporters van tenminste twee verschillende verenigingen betrokken zijn bij het opnemen van de 
Indien dit niet meer is gewaarborgd door uitval van één of meerdere sporters of teams dan dient de 

controle op de score door sporters van een naburige baan te geschieden. De verplichting tot regeling door 

1. Tellers of sporters die vragen hebben over de waarde van een pijl zullen voor het trekken van de pijlen eerst de 

puntenlijst die wordt ontdekt voordat de pijlen zijn getrokken kan worden gecorrigeerd, 
maar de correctie dient te zijn aangebracht en geparafeerd door de scheidsrechter of diens vervanger voordat de 

e aantekeningen op de puntenlijst moeten worden 

3. Indien een blazoen meer dan onredelijk beschadigd is, of uit model geraakt, of indien er een andere klacht is 
an de betrokken sporter of zijn teamleider een beroep doen op de 
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Hoofdstuk 21 Kledingvoorschrift
 
Het kledingvoorschrift geld alleen voor de Indoor competitie en niet voor de 25 meter 1 pi
 
art.21.101  
 
Bij A-status wedstrijden dient de gangbaar gebruikelijke kleding te worden gedragen:
 
Welke broek/rok is er toegestaan 
 
De onderstaande broeken mogen volgens het kledingvoorschrift:

Een trainingsbroek (ongeacht de kleur)
Een pantalon 
Een witte broek (geen verdere vereisten, dus bijvoorbeeld pantalon, trainingsbroek, bedrijfskleding, 
spijkerbroek) 
Een witte rok (geen verdere vereisten)

 
De korte broek mag niet korter zijn dan de vingertoppen van de sporter als hij/zij zijn armen langs zijn/
lichaam houdt.  
 
Bij veldwedstrijden zijn Outdoor broeken en spijkerbroeken wel toegestaan
 
Welke broeken zijn er niet toegestaan
 

Spijkerbroeken (uitgezonderd witte spijkerbroeken)
Cargo broeken 
Zogenaamde oversized/baggy broeken.

 
Waar moet de bovenkleding aan voldoen ( ongeacht de kleur)
 
Het bovenstuk is een poloshirt, T-shirt, bloes, top, trui, vest of shirt met korte of lange mouw. Beide schouders 
dienen bedekt te zijn. Als de boog uitgetrokken wordt/is dient het shirt het middenrif en buik 
 
Welke schoenen moeten er gedragen worden.

Dichte schoenen. (geen sandalen, slippers, of open Outdoor schoenen).
 
Opschriften 
Toestemming tot het voeren van (sponsor
vastgelegd. Afbeeldingen op kleding die betrekking hebben op de handboogsport, zoals de vereniging, 
evenementen e.d., zijn toegestaan. 
 
Art. 21.102  
In sporthallen en sportzalen kan door de organisator het dragen van sportschoenen verplicht worden gesteld. Bij 
de uitnodiging voor de wedstrijd dient dit te worden vermeld.
 
Art. 21.104  
Indien een of meerdere sporters namens hun vereniging aantreden, kan de vereniging een voorgeschreven 
clubtenue verplicht stellen. Een clubtenue mag niet in strijd zijn met het ges
 
Art. 21.105  
Deelnemers aan een interland zijn verplicht zich te houden aan de door de NHB voorgeschreven kleding. In het 
algemeen bestaat deze uit een witte rok of broek met een NHB shirt.
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Hoofdstuk 21 Kledingvoorschrift 

Het kledingvoorschrift geld alleen voor de Indoor competitie en niet voor de 25 meter 1 pijl.

status wedstrijden dient de gangbaar gebruikelijke kleding te worden gedragen: 

 

De onderstaande broeken mogen volgens het kledingvoorschrift: 
Een trainingsbroek (ongeacht de kleur) 

witte broek (geen verdere vereisten, dus bijvoorbeeld pantalon, trainingsbroek, bedrijfskleding, 

Een witte rok (geen verdere vereisten) 

zijn dan de vingertoppen van de sporter als hij/zij zijn armen langs zijn/

broeken en spijkerbroeken wel toegestaan 

Welke broeken zijn er niet toegestaan 

Spijkerbroeken (uitgezonderd witte spijkerbroeken) 

Zogenaamde oversized/baggy broeken. 

bovenkleding aan voldoen ( ongeacht de kleur) 

shirt, bloes, top, trui, vest of shirt met korte of lange mouw. Beide schouders 
dienen bedekt te zijn. Als de boog uitgetrokken wordt/is dient het shirt het middenrif en buik 

Welke schoenen moeten er gedragen worden. 
Dichte schoenen. (geen sandalen, slippers, of open Outdoor schoenen). 

Toestemming tot het voeren van (sponsor-) reclame, individueel of in clubverband, is bij afzonderlijk reglement 
elegd. Afbeeldingen op kleding die betrekking hebben op de handboogsport, zoals de vereniging, 

 

In sporthallen en sportzalen kan door de organisator het dragen van sportschoenen verplicht worden gesteld. Bij 
de uitnodiging voor de wedstrijd dient dit te worden vermeld. 

Indien een of meerdere sporters namens hun vereniging aantreden, kan de vereniging een voorgeschreven 
clubtenue verplicht stellen. Een clubtenue mag niet in strijd zijn met het gestelde in de voorgaande artikelen.

Deelnemers aan een interland zijn verplicht zich te houden aan de door de NHB voorgeschreven kleding. In het 
algemeen bestaat deze uit een witte rok of broek met een NHB shirt. 
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jl. 

witte broek (geen verdere vereisten, dus bijvoorbeeld pantalon, trainingsbroek, bedrijfskleding, 

zijn dan de vingertoppen van de sporter als hij/zij zijn armen langs zijn/haar 

shirt, bloes, top, trui, vest of shirt met korte of lange mouw. Beide schouders 
dienen bedekt te zijn. Als de boog uitgetrokken wordt/is dient het shirt het middenrif en buik te bedekken. 

) reclame, individueel of in clubverband, is bij afzonderlijk reglement 
elegd. Afbeeldingen op kleding die betrekking hebben op de handboogsport, zoals de vereniging, 

In sporthallen en sportzalen kan door de organisator het dragen van sportschoenen verplicht worden gesteld. Bij 

Indien een of meerdere sporters namens hun vereniging aantreden, kan de vereniging een voorgeschreven 
telde in de voorgaande artikelen. 

Deelnemers aan een interland zijn verplicht zich te houden aan de door de NHB voorgeschreven kleding. In het 



----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum: 26-05-2018 

 

Hoofdstuk 22: Uitrusting van de sporters 
 
Indoor Competitie 18 meter 3 pijl en 25 meter 1 pijl
 
Dit artikel bepaalt het materiaaltype dat door sporters gebruikt mag worden, bij deelname aan WA 
bondscompetities.  
Het is de verantwoordelijkheid van de sport
reglementen. In geval van twijfel zal de sporter dit materiaal tonen aan de scheidsrechter(s) alvorens het in de 
wedstrijd te gebruiken.  
Elke sporter die materiaal gebruikt dat de WA reglemente
gediskwalificeerd.  
Hieronder beschreven zijn de algemene verordeningen die op alle divisies van toepassing zijn, gevolgd door 
verordeningen die slechts op bepaalde divisies van toepassing zijn. 
 
Er zijn 5 boogklassen: 
 
Compound 
(vizier, stabilisatoren, release) 
 
Recurve 
(vizier, stabilisatoren, anker tab) 
 
Barebow,  
(kale Recurve met face en stringwalking, 
 
Longbow, 
(Amerikaanse Longbow, Engelse Longbow
 
Instinctive Bow, 
(kale Recurve met houten middenstuk, géén face of stringwalking en de ruiterboog, alle soorten pijlen.)
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Hoofdstuk 22: Uitrusting van de sporters  

en 25 meter 1 pijl 

Dit artikel bepaalt het materiaaltype dat door sporters gebruikt mag worden, bij deelname aan WA 

Het is de verantwoordelijkheid van de sporter om materiaal te gebruiken dat in overeenstemming is met de 
reglementen. In geval van twijfel zal de sporter dit materiaal tonen aan de scheidsrechter(s) alvorens het in de 

Elke sporter die materiaal gebruikt dat de WA reglementen overtreedt, kan zijn scores verliezen en worden 

Hieronder beschreven zijn de algemene verordeningen die op alle divisies van toepassing zijn, gevolgd door 
verordeningen die slechts op bepaalde divisies van toepassing zijn.  

walking, metalen middenstuk, boog moet door ring 12,2 cm diameter kunnen.)

Longbow, Vlaamse lattenboog en alleen houten pijlen.) 

met houten middenstuk, géén face of stringwalking en de ruiterboog, alle soorten pijlen.)
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Dit artikel bepaalt het materiaaltype dat door sporters gebruikt mag worden, bij deelname aan WA 

er om materiaal te gebruiken dat in overeenstemming is met de 
reglementen. In geval van twijfel zal de sporter dit materiaal tonen aan de scheidsrechter(s) alvorens het in de 

n overtreedt, kan zijn scores verliezen en worden 

Hieronder beschreven zijn de algemene verordeningen die op alle divisies van toepassing zijn, gevolgd door 

m diameter kunnen.) 

met houten middenstuk, géén face of stringwalking en de ruiterboog, alle soorten pijlen.) 
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Datum: 26-05-2018 

 

 

22.1. Voor de Recurve divisie zijn de volgende zaken toegestaan: 
 
22.1.1. Een boog van om het even welk type, op voorwaarde dat het aan het toegelaten principe en in de 
betekenis van het woord ‘boog ‘zoals gebruikt in doel
bestaat (greep), middenstuk (geen shoot
in een lattop. De boog wordt gespannen voor gebruik door één enkele pees direct bevestigd tussen de twee 
lattoppen en wanneer gebruikt, vastgehouden wordt door een hand aan het middenst
van de andere hand de pees uitrekken, vasthouden en loslaten. 
 
22.1.1.1. Meerkleurige middenstukken en handelsmerken aangebracht op de binnenkant van de bovenste en 
onderste lat zijn toegelaten.  
 
22.1.1.2. De middenstukken met een beugel zijn toegelaten vooropgesteld dat de beugel niet constant de hand of 
de pols van de sporter raakt.  
 
22.1.2. Een pees mag bestaan uit een onbeperkt aantal strengen.
 
22.1.2.1. De strengen kunnen van verschillende kleuren en materialen zijn. 
behoeve van de trekvingers, een nok punt waaraan extra draad, indien noodzakelijk, kan zijn toegevoegd ten 
behoeve van de pijlnok, en om de plaats te bepalen van deze nok mogen 1 of 2 nokmerktekens geplaatst 
worden. Aan het einde van de pees een oog dat geplaatst kan worden op de lattop wanneer de boog 
opgespannen is. Voorts mag er aan de pees 1 neus
is uitgetrokken niet op ooghoogte zitten. De pees mag onder gee
worden bij het richten, zoals een peephole, marker of andere zaken. 
 
22.1.3. Een pijlsteun die verstelbaar mag zijn. 
 
22.1.3.1. Een pijlsteun welke verstelbaar mag zijn, een verschuifbaar drukpunt of oplegger
gebruikt worden mits zij niet elektrisch of elektronisch zin en geen enkele extra hulp bieden bij het richten. Het 
drukpunt mag niet meer dan 4 cm ( van binnen) vanaf het draaipunt van het handvat van de boog ( pivot point) 
naar binnen staan.  
 
22.1.4. Een treklengte indicator (clicker), hoorbaar en/of visueel, kan worden gebruikt op voorwaarde dat deze 
niet elektrisch of elektronisch is.  
 
22.1.5. Een vizier om te richten is toegestaan, maar in geen geval mag er meer dan één vizier op de 
gemonteerd.  
 
22.1.5.1. Het mag geen prisma of lens bevatten, of enig ander vergrotend apparaat, geen nivelleerde, elektrische 
of elektronische apparaten, noch mag het meer dan één richtpunt hebben. 
 
22.1.5.2. De algemene lengte van het vizier (tunnel, buis, speld en/of andere gelijkaardig verlengende 
component) zal niet langer zijn dan 2 cm in de gezichtslijn van de sporter. 
 
22.1.5.3. Een vizier gemonteerd op de boog mag gebruik maken van zijwaartse
het is gehouden aan de volgende bepalingen: Een extensie voor het vizier is toegestaan; Een plaat of tape met 
afstandsnoteringen mag gemonteerd zijn als hulp bij het richten, maar mag in geen enkel geval dienen als extra 
hulp; Het vizier punt kan een optische pin zijn. Het totaal van de lengte van de optische pin kan 2 cm 
overschrijden, op voorwaarde dat één eind vast zit buiten het gezichtsveld van de schutter als hij onder schot 
staat, terwijl het deel binnen de gezichtsli
slechts één verlichte vlek geven onder schot. De optische pin wordt onafhankelijk gemeten van de tunnel waarin 
hij zit.  
 
22.1.5.4. Op ongemarkeerde parkoersen mag het vizier niet aangepast worden ten behoeve van afstandmeting. 
 
22.1.6. Stabilisatoren en de compensatoren van de torsievlucht (TFC) op de boog zijn toegestaan. 
 
22.1.6.1. Zij mogen niet: Dienen als een peesgele
opleveren voor andere sporters. 
 
22.1.7. Elk type pijl kan worden gebruikt op voorwaarde dat zij aan de omschrijving en betekenis van het woord 
pijl voldoen zoals die bij doel boogschieten wordt ge
blazoenen of doelen veroorzaken.  
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divisie zijn de volgende zaken toegestaan: 

22.1.1. Een boog van om het even welk type, op voorwaarde dat het aan het toegelaten principe en in de 
betekenis van het woord ‘boog ‘zoals gebruikt in doel boogschieten, namelijk een instrument dat uit een handvat 
bestaat (greep), middenstuk (geen shoot-through types worden toegelaten) en twee flexibele latten elk eindigend 
in een lattop. De boog wordt gespannen voor gebruik door één enkele pees direct bevestigd tussen de twee 
lattoppen en wanneer gebruikt, vastgehouden wordt door een hand aan het middenstuk (greep), terwijl de vingers 
van de andere hand de pees uitrekken, vasthouden en loslaten.  

22.1.1.1. Meerkleurige middenstukken en handelsmerken aangebracht op de binnenkant van de bovenste en 

met een beugel zijn toegelaten vooropgesteld dat de beugel niet constant de hand of 

22.1.2. Een pees mag bestaan uit een onbeperkt aantal strengen. 

22.1.2.1. De strengen kunnen van verschillende kleuren en materialen zijn. De pees kan een serving hebben ten 
behoeve van de trekvingers, een nok punt waaraan extra draad, indien noodzakelijk, kan zijn toegevoegd ten 
behoeve van de pijlnok, en om de plaats te bepalen van deze nok mogen 1 of 2 nokmerktekens geplaatst 

et einde van de pees een oog dat geplaatst kan worden op de lattop wanneer de boog 
opgespannen is. Voorts mag er aan de pees 1 neus- of lipmarkering zitten. De serving van de pees mag als deze 
is uitgetrokken niet op ooghoogte zitten. De pees mag onder geen voorwaarde zaken hebben die gebruikt kunnen 
worden bij het richten, zoals een peephole, marker of andere zaken.  

22.1.3. Een pijlsteun die verstelbaar mag zijn.  

22.1.3.1. Een pijlsteun welke verstelbaar mag zijn, een verschuifbaar drukpunt of oplegger 
gebruikt worden mits zij niet elektrisch of elektronisch zin en geen enkele extra hulp bieden bij het richten. Het 
drukpunt mag niet meer dan 4 cm ( van binnen) vanaf het draaipunt van het handvat van de boog ( pivot point) 

22.1.4. Een treklengte indicator (clicker), hoorbaar en/of visueel, kan worden gebruikt op voorwaarde dat deze 

22.1.5. Een vizier om te richten is toegestaan, maar in geen geval mag er meer dan één vizier op de 

22.1.5.1. Het mag geen prisma of lens bevatten, of enig ander vergrotend apparaat, geen nivelleerde, elektrische 
of elektronische apparaten, noch mag het meer dan één richtpunt hebben.  

22.1.5.2. De algemene lengte van het vizier (tunnel, buis, speld en/of andere gelijkaardig verlengende 
component) zal niet langer zijn dan 2 cm in de gezichtslijn van de sporter.  

22.1.5.3. Een vizier gemonteerd op de boog mag gebruik maken van zijwaartse en hoogte verstellingen, echter 
het is gehouden aan de volgende bepalingen: Een extensie voor het vizier is toegestaan; Een plaat of tape met 
afstandsnoteringen mag gemonteerd zijn als hulp bij het richten, maar mag in geen enkel geval dienen als extra 

lp; Het vizier punt kan een optische pin zijn. Het totaal van de lengte van de optische pin kan 2 cm 
overschrijden, op voorwaarde dat één eind vast zit buiten het gezichtsveld van de schutter als hij onder schot 
staat, terwijl het deel binnen de gezichtslijn, 2 cm in een rechte lijn niet overschrijdt alvorens te buigen. Het mag 
slechts één verlichte vlek geven onder schot. De optische pin wordt onafhankelijk gemeten van de tunnel waarin 

22.1.5.4. Op ongemarkeerde parkoersen mag het vizier niet aangepast worden ten behoeve van afstandmeting. 

22.1.6. Stabilisatoren en de compensatoren van de torsievlucht (TFC) op de boog zijn toegestaan. 

22.1.6.1. Zij mogen niet: Dienen als een peesgeleider; Iets anders raken dan de boog; Enig gevaar of hinder 

22.1.7. Elk type pijl kan worden gebruikt op voorwaarde dat zij aan de omschrijving en betekenis van het woord 
pijl voldoen zoals die bij doel boogschieten wordt gebruikt, en dat dergelijke pijlen niet onnodige schade aan 
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divisie zijn de volgende zaken toegestaan:  

22.1.1. Een boog van om het even welk type, op voorwaarde dat het aan het toegelaten principe en in de 
boogschieten, namelijk een instrument dat uit een handvat 

hrough types worden toegelaten) en twee flexibele latten elk eindigend 
in een lattop. De boog wordt gespannen voor gebruik door één enkele pees direct bevestigd tussen de twee 

uk (greep), terwijl de vingers 

22.1.1.1. Meerkleurige middenstukken en handelsmerken aangebracht op de binnenkant van de bovenste en 

met een beugel zijn toegelaten vooropgesteld dat de beugel niet constant de hand of 

De pees kan een serving hebben ten 
behoeve van de trekvingers, een nok punt waaraan extra draad, indien noodzakelijk, kan zijn toegevoegd ten 
behoeve van de pijlnok, en om de plaats te bepalen van deze nok mogen 1 of 2 nokmerktekens geplaatst 

et einde van de pees een oog dat geplaatst kan worden op de lattop wanneer de boog 
of lipmarkering zitten. De serving van de pees mag als deze 

n voorwaarde zaken hebben die gebruikt kunnen 

 mogen op de boog 
gebruikt worden mits zij niet elektrisch of elektronisch zin en geen enkele extra hulp bieden bij het richten. Het 
drukpunt mag niet meer dan 4 cm ( van binnen) vanaf het draaipunt van het handvat van de boog ( pivot point) 

22.1.4. Een treklengte indicator (clicker), hoorbaar en/of visueel, kan worden gebruikt op voorwaarde dat deze 

22.1.5. Een vizier om te richten is toegestaan, maar in geen geval mag er meer dan één vizier op de boog zijn 

22.1.5.1. Het mag geen prisma of lens bevatten, of enig ander vergrotend apparaat, geen nivelleerde, elektrische 

22.1.5.2. De algemene lengte van het vizier (tunnel, buis, speld en/of andere gelijkaardig verlengende 

en hoogte verstellingen, echter 
het is gehouden aan de volgende bepalingen: Een extensie voor het vizier is toegestaan; Een plaat of tape met 
afstandsnoteringen mag gemonteerd zijn als hulp bij het richten, maar mag in geen enkel geval dienen als extra 

lp; Het vizier punt kan een optische pin zijn. Het totaal van de lengte van de optische pin kan 2 cm 
overschrijden, op voorwaarde dat één eind vast zit buiten het gezichtsveld van de schutter als hij onder schot 

jn, 2 cm in een rechte lijn niet overschrijdt alvorens te buigen. Het mag 
slechts één verlichte vlek geven onder schot. De optische pin wordt onafhankelijk gemeten van de tunnel waarin 

22.1.5.4. Op ongemarkeerde parkoersen mag het vizier niet aangepast worden ten behoeve van afstandmeting.  

22.1.6. Stabilisatoren en de compensatoren van de torsievlucht (TFC) op de boog zijn toegestaan.  

ider; Iets anders raken dan de boog; Enig gevaar of hinder 

22.1.7. Elk type pijl kan worden gebruikt op voorwaarde dat zij aan de omschrijving en betekenis van het woord 
bruikt, en dat dergelijke pijlen niet onnodige schade aan 
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22.1.7.1. Een pijl bestaat uit een schacht met hoofd (punt), nok, veren en, indien gewenst, merktekens (of 
fabrieksnaam) De maximumdiameter van een pijlschacht za
onderdeel van de schacht als deze niet langer zijn dan 22 cm. Dit dient gemeten te worden vanaf de bovenkant 
van de pijl naar de pijlpunt toe. Het punt waar van af de meting plaats dient te vinden is de
de schacht wordt ingebracht.);de punt voor deze pijlen mag een maximumdiameter hebben van 9,4 mm. Alle 
pijlen van elke sporter moeten worden gemerkt met de naam of initialen van de sporter op de schacht en alle 
pijlen die op een doel worden gebruikt zullen hetzelfde patroon dragen, kleur(en) van de bevedering, nokken en 
de merktekens, indien aanwezig. Traceer nokken ( 
 
22.1.8. Vingerbescherming in de vorm van vingerhoeze
om de pees uit te trekken vast te houden en te lossen zijn toegelaten, maar mogen geen zaken bevatten die de 
sporter hulp bieden bij het trekken en loslaten van de pees. 
 
22.1.8.1. Een verdeler tussen de vingers om het knijpen van de pijl te verhinderen. Een ankerplaat of 
gelijkwaardig apparaat dat aan de tab zit om te kunnen ankeren is toegestaan. Op de booghand mag een gewone 
handschoen, want of een gelijkaardig artikel worden gedragen, maar het mag
 
22.1.9. Veldkijkers, telescopen en andere optische hulpmiddelen kunnen voor spotten van pijlen worden gebruikt:
 
22.1.9.1. Op voorwaarde dat zij geen hinder veroorzaken voor andere sporters. 
 
22.1.9.2. Voorgeschreven brillen, schietbrillen en zonnebrillen mogen worden gebruikt. Geen van boven staande 
mag een micro-gat in de lens hebben, of gelijkwaardige apparaten, noch mogen zij merktekens dragen die 
kunnen helpen bij het richten..  
 
22.1.9.3. Als een sporter het brillengla
moeten worden of afgeplakt, of er mag een ooglap gebruikt worden. 
 
22.1.10. Accessoires zijn toegestaan: 
 
22.1.10.1. Inclusief een armbeschermer, borstbeschermer, boogsling,
voet of een deel daarvan op te liften, verbonden of onafhankelijk van de schoen, zijn toegestaan, zolang het 
apparaat de andere sporters niet hindert aan de schietpost of meer dan 2 cm uitsteken buiten de voetzool van de 
schoen. Latten beschermers/dempers zijn toegestaan. Windindicatoren (niet 
met het materiaal, dat aan de schietpost wordt gebruikt , verbonden worden (lichtgewicht stroken/touwtje). 
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22.1.7.1. Een pijl bestaat uit een schacht met hoofd (punt), nok, veren en, indien gewenst, merktekens (of 
fabrieksnaam) De maximumdiameter van een pijlschacht zal 9,3 mm, niet overschrijden. ( Arrow
onderdeel van de schacht als deze niet langer zijn dan 22 cm. Dit dient gemeten te worden vanaf de bovenkant 
van de pijl naar de pijlpunt toe. Het punt waar van af de meting plaats dient te vinden is de 
de schacht wordt ingebracht.);de punt voor deze pijlen mag een maximumdiameter hebben van 9,4 mm. Alle 
pijlen van elke sporter moeten worden gemerkt met de naam of initialen van de sporter op de schacht en alle 

worden gebruikt zullen hetzelfde patroon dragen, kleur(en) van de bevedering, nokken en 
de merktekens, indien aanwezig. Traceer nokken ( elektrisch/elektronisch verlichte nokken) zijn niet toegestaan. 

22.1.8. Vingerbescherming in de vorm van vingerhoezen of uiteinden, handschoenen, of tab of plakband (tape) 
om de pees uit te trekken vast te houden en te lossen zijn toegelaten, maar mogen geen zaken bevatten die de 
sporter hulp bieden bij het trekken en loslaten van de pees.  

n de vingers om het knijpen van de pijl te verhinderen. Een ankerplaat of 
gelijkwaardig apparaat dat aan de tab zit om te kunnen ankeren is toegestaan. Op de booghand mag een gewone 
handschoen, want of een gelijkaardig artikel worden gedragen, maar het mag niet vastzitten aan de boog. 

22.1.9. Veldkijkers, telescopen en andere optische hulpmiddelen kunnen voor spotten van pijlen worden gebruikt:

22.1.9.1. Op voorwaarde dat zij geen hinder veroorzaken voor andere sporters.  

n, schietbrillen en zonnebrillen mogen worden gebruikt. Geen van boven staande 
gat in de lens hebben, of gelijkwaardige apparaten, noch mogen zij merktekens dragen die 

22.1.9.3. Als een sporter het brillenglas van het niet waarnemend oog wil bedekken dan zal het volledig bedekt 
moeten worden of afgeplakt, of er mag een ooglap gebruikt worden.  

zijn toegestaan:  

22.1.10.1. Inclusief een armbeschermer, borstbeschermer, boogsling, riem- of grond pijlentas. Apparaten om de 
voet of een deel daarvan op te liften, verbonden of onafhankelijk van de schoen, zijn toegestaan, zolang het 
apparaat de andere sporters niet hindert aan de schietpost of meer dan 2 cm uitsteken buiten de voetzool van de 

hoen. Latten beschermers/dempers zijn toegestaan. Windindicatoren (niet elektronisch of 
met het materiaal, dat aan de schietpost wordt gebruikt , verbonden worden (lichtgewicht stroken/touwtje). 
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22.1.7.1. Een pijl bestaat uit een schacht met hoofd (punt), nok, veren en, indien gewenst, merktekens (of 
Arrow wraps zijn geen 

onderdeel van de schacht als deze niet langer zijn dan 22 cm. Dit dient gemeten te worden vanaf de bovenkant 
 plaats waar de nok in 

de schacht wordt ingebracht.);de punt voor deze pijlen mag een maximumdiameter hebben van 9,4 mm. Alle 
pijlen van elke sporter moeten worden gemerkt met de naam of initialen van de sporter op de schacht en alle 

worden gebruikt zullen hetzelfde patroon dragen, kleur(en) van de bevedering, nokken en 
verlichte nokken) zijn niet toegestaan.  

n of uiteinden, handschoenen, of tab of plakband (tape) 
om de pees uit te trekken vast te houden en te lossen zijn toegelaten, maar mogen geen zaken bevatten die de 

n de vingers om het knijpen van de pijl te verhinderen. Een ankerplaat of 
gelijkwaardig apparaat dat aan de tab zit om te kunnen ankeren is toegestaan. Op de booghand mag een gewone 

niet vastzitten aan de boog.  

22.1.9. Veldkijkers, telescopen en andere optische hulpmiddelen kunnen voor spotten van pijlen worden gebruikt: 

n, schietbrillen en zonnebrillen mogen worden gebruikt. Geen van boven staande 
gat in de lens hebben, of gelijkwaardige apparaten, noch mogen zij merktekens dragen die 

s van het niet waarnemend oog wil bedekken dan zal het volledig bedekt 

pijlentas. Apparaten om de 
voet of een deel daarvan op te liften, verbonden of onafhankelijk van de schoen, zijn toegestaan, zolang het 
apparaat de andere sporters niet hindert aan de schietpost of meer dan 2 cm uitsteken buiten de voetzool van de 

of elektrisch) mogen 
met het materiaal, dat aan de schietpost wordt gebruikt , verbonden worden (lichtgewicht stroken/touwtje).  
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22.2. Voor de Compound 
 
Alle soorten van toegevoegde middelen zijn toegestaan, zolang ze niet 
weg staan of op een onsportieve wijze de andere sporters storen. 
 
22.2.1. Een Compound boog, mag een shoot
wordt door katrollen en/of Cams. De boog is opgespannen door een pees of pezen tussen de twee lattoppen, of 
vastgezet aan kabels afhankelijk van het ontwerp 
 
22.2.1.1. Het piek trekgewicht mag de 60 pond (lbs) niet overschrijden. 
 
22.2.1.2. Kabelgeleiders zijn toegestaan. 
 
22.2.1.3. Een steun of gespleten kabels zijn toegestaan, op voorwaarde dat zij niet constant de hand of pols of 
arm van de sporter raken.  
 
22.2.1.4. Hulpmiddelen op de pees worden toegelaten om te dienen als lip of neus markering (kisser), een kijkgat 
(peephole), kijkglas ‘uitlijner’ (waterpas), lus (loop of string), etc. 
 
22.2.1.5. Het drukpunt van de pijlsteun mag niet meer dan 6 cm ( van binnen) 
handvat van de boog (pivot point) naar binnen staan 
 
22.2.2. Een treklengte indicator (clicker), hoorbaar en/of visueel, kan worden gebruikt. 
 
22.2.3. Een vizier aan de boog kan worden gebruikt. 
 
22.2.3.1. Die gebruikt wordt voor het instellen van de vlucht van de pijl en die ook een waterpas en/of lenzen 
en/of prisma's mag bevatten.  
 
22.2.3.2. Het vizierpunt kan een optische pin en/of chemische gloeip
ingepakt is dat andere schutters niet gestoord en dat het slechts één vizierpunt is. 
 
22.2.3.3. Veelvoudige vizier pinnen en een peep eliminator is alleen toegestaan op parkoersen met bekende 
afstanden.  
 
22.2.3.4. Bij rondes met onbekende afstanden mag geen enkel deel van het vizier dusdan
het gebruikt kan worden om te meten. 
 
22.2.4. Elk type pijl kan worden gebruikt op voorwaarde dat zij aan de omschrijving en betekenis van het woord 
pijl voldoen zoals die bij doel boogschieten wordt gebruikt, en dat dergelijke pijlen niet onnodige schade aan 
blazoenen of doelen veroorzaken.  
 
22.2.4.1. Een pijl bestaat uit een schacht met hoofd (punt), nok, veren en, indien gewenst, merktekens (of 
fabrieksnaam) De maximumdiameter van een pijlschacht zal 9,3 mm, niet overschrijden. ( Arrow wraps zijn geen 
onderdeel van de schacht als deze niet langer
van de pijl naar de pijlpunt toe. Het punt waar van af de meting plaats dient te vinden is de plaats waar de nok in 
de schacht wordt ingebracht.);de punt voor deze pijlen mag een maximumdiamet
pijlen van elke sporter moeten worden gemerkt met de naam of initialen van de sporter op de schacht en alle 
pijlen die op een doel worden gebruikt zullen hetzelfde patroon dragen, kleur(en) van de bevedering, nokken en 
de merktekens, indien aanwezig. Traceer nokken ( elektrisch/elektronisch verlichte nokken) zijn niet toegestaan. 
 
22.2.5. Een release mag gebruikt worden, zolang deze niet aan de boog is bevestigd.
 
22.2.6. De volgende restricties gelden: 
Artikel 22.1.10.1. Peep sights mogen gebruikt worden in de Compound Divisie met uitzondering van parkoersen 
met onbekende afstanden, en er vanuit gaande dat dit item geen 
heeft.  
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 divisie is het volgende materiaal toegestaan. 

Alle soorten van toegevoegde middelen zijn toegestaan, zolang ze niet elektrisch, Elektronisch
weg staan of op een onsportieve wijze de andere sporters storen.  

boog, mag een shoot-through type zijn, is mechanisch, waarvan de treklengte gevarie
ams. De boog is opgespannen door een pees of pezen tussen de twee lattoppen, of 

vastgezet aan kabels afhankelijk van het ontwerp  

Het piek trekgewicht mag de 60 pond (lbs) niet overschrijden.  

22.2.1.2. Kabelgeleiders zijn toegestaan.  

22.2.1.3. Een steun of gespleten kabels zijn toegestaan, op voorwaarde dat zij niet constant de hand of pols of 

. Hulpmiddelen op de pees worden toegelaten om te dienen als lip of neus markering (kisser), een kijkgat 
(peephole), kijkglas ‘uitlijner’ (waterpas), lus (loop of string), etc.  

22.2.1.5. Het drukpunt van de pijlsteun mag niet meer dan 6 cm ( van binnen) vanaf het draaipunt van het 
point) naar binnen staan  

22.2.2. Een treklengte indicator (clicker), hoorbaar en/of visueel, kan worden gebruikt.  

22.2.3. Een vizier aan de boog kan worden gebruikt.  

r het instellen van de vlucht van de pijl en die ook een waterpas en/of lenzen 

22.2.3.2. Het vizierpunt kan een optische pin en/of chemische gloeipin zijn. De chemische gloeipin zodanig 
t gestoord en dat het slechts één vizierpunt is.  

22.2.3.3. Veelvoudige vizier pinnen en een peep eliminator is alleen toegestaan op parkoersen met bekende 

22.2.3.4. Bij rondes met onbekende afstanden mag geen enkel deel van het vizier dusdanig aangepast zijn dat 
het gebruikt kan worden om te meten.  

. Elk type pijl kan worden gebruikt op voorwaarde dat zij aan de omschrijving en betekenis van het woord 
pijl voldoen zoals die bij doel boogschieten wordt gebruikt, en dat dergelijke pijlen niet onnodige schade aan 

.1. Een pijl bestaat uit een schacht met hoofd (punt), nok, veren en, indien gewenst, merktekens (of 
fabrieksnaam) De maximumdiameter van een pijlschacht zal 9,3 mm, niet overschrijden. ( Arrow wraps zijn geen 
onderdeel van de schacht als deze niet langer zijn dan 22 cm. Dit dient gemeten te worden vanaf de bovenkant 
van de pijl naar de pijlpunt toe. Het punt waar van af de meting plaats dient te vinden is de plaats waar de nok in 
de schacht wordt ingebracht.);de punt voor deze pijlen mag een maximumdiameter hebben van 9,4 mm. Alle 
pijlen van elke sporter moeten worden gemerkt met de naam of initialen van de sporter op de schacht en alle 
pijlen die op een doel worden gebruikt zullen hetzelfde patroon dragen, kleur(en) van de bevedering, nokken en 

ens, indien aanwezig. Traceer nokken ( elektrisch/elektronisch verlichte nokken) zijn niet toegestaan. 

. Een release mag gebruikt worden, zolang deze niet aan de boog is bevestigd. 

. De volgende restricties gelden: Artikel 22.1.8.1. Artikel 22.1.9. zoals gelimiteerd door 
22.1.10.1. Peep sights mogen gebruikt worden in de Compound Divisie met uitzondering van parkoersen 

met onbekende afstanden, en er vanuit gaande dat dit item geen elektrische of elektronische
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divisie is het volgende materiaal toegestaan.  

Elektronisch, de veiligheid in de 

through type zijn, is mechanisch, waarvan de treklengte gevarieerd 
ams. De boog is opgespannen door een pees of pezen tussen de twee lattoppen, of 

22.2.1.3. Een steun of gespleten kabels zijn toegestaan, op voorwaarde dat zij niet constant de hand of pols of 

. Hulpmiddelen op de pees worden toegelaten om te dienen als lip of neus markering (kisser), een kijkgat 

vanaf het draaipunt van het 

r het instellen van de vlucht van de pijl en die ook een waterpas en/of lenzen 

n zijn. De chemische gloeipin zodanig 

22.2.3.3. Veelvoudige vizier pinnen en een peep eliminator is alleen toegestaan op parkoersen met bekende 

ig aangepast zijn dat 

. Elk type pijl kan worden gebruikt op voorwaarde dat zij aan de omschrijving en betekenis van het woord 
pijl voldoen zoals die bij doel boogschieten wordt gebruikt, en dat dergelijke pijlen niet onnodige schade aan 

.1. Een pijl bestaat uit een schacht met hoofd (punt), nok, veren en, indien gewenst, merktekens (of 
fabrieksnaam) De maximumdiameter van een pijlschacht zal 9,3 mm, niet overschrijden. ( Arrow wraps zijn geen 

zijn dan 22 cm. Dit dient gemeten te worden vanaf de bovenkant 
van de pijl naar de pijlpunt toe. Het punt waar van af de meting plaats dient te vinden is de plaats waar de nok in 

er hebben van 9,4 mm. Alle 
pijlen van elke sporter moeten worden gemerkt met de naam of initialen van de sporter op de schacht en alle 
pijlen die op een doel worden gebruikt zullen hetzelfde patroon dragen, kleur(en) van de bevedering, nokken en 

ens, indien aanwezig. Traceer nokken ( elektrisch/elektronisch verlichte nokken) zijn niet toegestaan.  

door Artikel 22.1.9.2. 
22.1.10.1. Peep sights mogen gebruikt worden in de Compound Divisie met uitzondering van parkoersen 

elektronische zaken ingevoegd 
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22.3. Voor de Barebow divisie zijn de volgende zaken toegestaan: 
 
22.3.1. Een boog van om het even welk type, op voorwaarde dat het aan het toegelaten principe en in de 
betekenis van het woord ‘boog ‘zoals gebruikt in doel
bestaat (greep), middenstuk (geen shoot
in een lattop. De boog wordt gespannen voor gebruik door één enkele pees direct bevest
lattoppen en wanneer gebruikt, vastgehouden wordt door een hand aan het middenstuk (greep), terwijl de vingers 
van de andere hand de pees uitrekken, vasthouden en loslaten. De boog zoals hierboven beschreven moet, 
behalve de pijlsteun, kaal zijn en vrij van uitsteeksels, markeringstekens, tekens of smetten of gelamineerde 
stukken (binnen het boogvenster) die gebruikt zouden kunnen worden om mee te richten. De afgespannen boog 
tezamen met de toegestane attributen moet door een gesloten rin
met een tolerantie van ongeveer 0,5 mm 
 
22.3.1.1. Veelkleurige middenstukken, en handelsmerken aan de binnenkant van de bovenste en onderste latten 
zijn toegestaan. Echter als het gebied rondom het richtpunt ge
kan worden om te richten, dan dient het afgeplakt te worden. 
 
22.3.1.2. Middenstukken met een steun zijn toegestaan, zolang de steun niet 
sporter raakt. 22.3.2. Een pees bestaat uit een onbeperkt aantal strengen. 
 
22.3.2.1. De strengen kunnen van verschillende kleuren en materialen zijn. De pees kan een serving hebben ten 
behoeve van de trekvingers, een nok punt waaraan extra draad, indien noodzakelijk, kan zijn toegevoegd te
behoeve van de pijlnok, en om de plaats te bepalen van deze nok mogen 1 of 2 nokmerktekens geplaatst 
worden. Aan het einde van de pees een oog dat geplaatst kan worden op de lattop wanneer de boog 
opgespannen is. Neus - en lip markering is niet toegestaa
niet op ooghoogte zitten. De pees mag onder geen voorwaarde zaken hebben die gebruikt kunnen worden bij het 
richten, zoals een peephole, marker of andere zaken 
 
22.3.3. Een pijlsteun die verstelbaar m
 
22.3.3.1. Een pijlsteun welke verstelbaar mag zijn, een verschuifbaar drukpunt of oplegger mogen op de boog 
gebruikt worden mits zij niet elektrisch of elektronisch zin en geen enkele extra hulp bieden bij het richten. Het 
drukpunt mag niet meer dan 2 cm ( van binnen) vanaf het draaipunt van het handvat van de boog ( pivot point) 
naar binnen staan.  
 
22.3.4. Er mag geen release gebruikt worden. 
 
22.3.5. Face- en String walking zijn toegestaan. 
 
22.3.6. Stabilisatoren zijn niet toegestaan. 
 
22.3.6.1. TFC die onderdeel van de boog zijn
 
22.3.6.2. Gewicht(en) mag (mogen) aan de onderkant van het middenstuk worden aangebracht. Alle gewicht(en), 
ongeacht vorm, moeten rechtstreeks aan het middenstuk zijn gemonteerd, zonder staven, extensies, hoekige 
verbindingen of schok dempende items. 
 
22.3.7. Elk type pijl kan worden gebruikt op voorwaarde dat zij aan de omschrijving en betekenis van het woord 
pijl voldoen zoals die bij doel boogschieten wordt gebruikt, en dat dergelijke pijlen niet onnodige schade aan 
blazoenen of doelen veroorzaken.  
 
22.3.7.1. Een pijl bestaat uit een schacht punt, nok, veren en indien gewenst, merktekens ( of fabrieksnaam). De 
maximale diameter van de schacht zal de 9,3 mm niet overschrijden. (Arrow
schacht als deze niet langer zijn dan 
pijlpunt toe waar de meting zal plaats vinden op de plaats waar pees zit in de nok); De punt van de pijl mag een 
maximum diameter hebben van 9,4mm. Alle pijlen van de sporter moeten 
van de sporter op de schacht. Alle pijlen. die tijdens het evenement gebruikt worden moeten identiek zijnen het 
zelfde patroon te dragen, kleuren, van de bevedering, nokken en merktekens indien aanwezig. Traceer nokken 
elektrisch/elektronisch verlichte nokken) zijn niet toegestaan. 
 
22.3.8. Vingerbescherming in de vorm van vingerhoezen of uiteinden, handschoenen, of tab of plakband (tape) 
om de pees uit te trekken vast te houden en te lossen zijn toegelaten, maar moge
sporter hulp bieden bij het trekken en loslaten van de pees. 
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divisie zijn de volgende zaken toegestaan: 

22.3.1. Een boog van om het even welk type, op voorwaarde dat het aan het toegelaten principe en in de 
betekenis van het woord ‘boog ‘zoals gebruikt in doel boogschieten, namelijk een instrument dat uit een handvat 
bestaat (greep), middenstuk (geen shoot-through types worden toegelaten) en twee flexibele latten elk eindigend 
in een lattop. De boog wordt gespannen voor gebruik door één enkele pees direct bevestigd tussen de twee 
lattoppen en wanneer gebruikt, vastgehouden wordt door een hand aan het middenstuk (greep), terwijl de vingers 
van de andere hand de pees uitrekken, vasthouden en loslaten. De boog zoals hierboven beschreven moet, 

aal zijn en vrij van uitsteeksels, markeringstekens, tekens of smetten of gelamineerde 
stukken (binnen het boogvenster) die gebruikt zouden kunnen worden om mee te richten. De afgespannen boog 
tezamen met de toegestane attributen moet door een gesloten ring kunnen, met een binnendiameter van 12,2 cm 
met een tolerantie van ongeveer 0,5 mm  

22.3.1.1. Veelkleurige middenstukken, en handelsmerken aan de binnenkant van de bovenste en onderste latten 
zijn toegestaan. Echter als het gebied rondom het richtpunt gekleurd is op een dusdanige wijze dat het gebruikt 
kan worden om te richten, dan dient het afgeplakt te worden.  

22.3.1.2. Middenstukken met een steun zijn toegestaan, zolang de steun niet constant de arm of pols van de 
aat uit een onbeperkt aantal strengen.  

22.3.2.1. De strengen kunnen van verschillende kleuren en materialen zijn. De pees kan een serving hebben ten 
behoeve van de trekvingers, een nok punt waaraan extra draad, indien noodzakelijk, kan zijn toegevoegd te
behoeve van de pijlnok, en om de plaats te bepalen van deze nok mogen 1 of 2 nokmerktekens geplaatst 
worden. Aan het einde van de pees een oog dat geplaatst kan worden op de lattop wanneer de boog 

en lip markering is niet toegestaan. De serving van de pees mag als deze is uitgetrokken 
niet op ooghoogte zitten. De pees mag onder geen voorwaarde zaken hebben die gebruikt kunnen worden bij het 
richten, zoals een peephole, marker of andere zaken  

22.3.3. Een pijlsteun die verstelbaar mag zijn.  

22.3.3.1. Een pijlsteun welke verstelbaar mag zijn, een verschuifbaar drukpunt of oplegger mogen op de boog 
gebruikt worden mits zij niet elektrisch of elektronisch zin en geen enkele extra hulp bieden bij het richten. Het 

dan 2 cm ( van binnen) vanaf het draaipunt van het handvat van de boog ( pivot point) 

22.3.4. Er mag geen release gebruikt worden.  

en String walking zijn toegestaan.  

22.3.6. Stabilisatoren zijn niet toegestaan.  

3.6.1. TFC die onderdeel van de boog zijn, zijn toegestaan zolang zij maar geen stabilisatoren hebben. 

22.3.6.2. Gewicht(en) mag (mogen) aan de onderkant van het middenstuk worden aangebracht. Alle gewicht(en), 
ongeacht vorm, moeten rechtstreeks aan het middenstuk zijn gemonteerd, zonder staven, extensies, hoekige 

items.  

3.7. Elk type pijl kan worden gebruikt op voorwaarde dat zij aan de omschrijving en betekenis van het woord 
pijl voldoen zoals die bij doel boogschieten wordt gebruikt, en dat dergelijke pijlen niet onnodige schade aan 

.3.7.1. Een pijl bestaat uit een schacht punt, nok, veren en indien gewenst, merktekens ( of fabrieksnaam). De 
maximale diameter van de schacht zal de 9,3 mm niet overschrijden. (Arrow wraps zijn geen onderdeel van de 
schacht als deze niet langer zijn dan 22 cm. Dit dient gemeten te worden vanaf de bovenkant van de pijl naar de 
pijlpunt toe waar de meting zal plaats vinden op de plaats waar pees zit in de nok); De punt van de pijl mag een 
maximum diameter hebben van 9,4mm. Alle pijlen van de sporter moeten worden gemerkt met naam of initialen 
van de sporter op de schacht. Alle pijlen. die tijdens het evenement gebruikt worden moeten identiek zijnen het 

van de bevedering, nokken en merktekens indien aanwezig. Traceer nokken 
verlichte nokken) zijn niet toegestaan.  

22.3.8. Vingerbescherming in de vorm van vingerhoezen of uiteinden, handschoenen, of tab of plakband (tape) 
om de pees uit te trekken vast te houden en te lossen zijn toegelaten, maar mogen geen zaken bevatten die de 
sporter hulp bieden bij het trekken en loslaten van de pees.  
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divisie zijn de volgende zaken toegestaan:  

22.3.1. Een boog van om het even welk type, op voorwaarde dat het aan het toegelaten principe en in de 
boogschieten, namelijk een instrument dat uit een handvat 

through types worden toegelaten) en twee flexibele latten elk eindigend 
igd tussen de twee 

lattoppen en wanneer gebruikt, vastgehouden wordt door een hand aan het middenstuk (greep), terwijl de vingers 
van de andere hand de pees uitrekken, vasthouden en loslaten. De boog zoals hierboven beschreven moet, 

aal zijn en vrij van uitsteeksels, markeringstekens, tekens of smetten of gelamineerde 
stukken (binnen het boogvenster) die gebruikt zouden kunnen worden om mee te richten. De afgespannen boog 

g kunnen, met een binnendiameter van 12,2 cm 

22.3.1.1. Veelkleurige middenstukken, en handelsmerken aan de binnenkant van de bovenste en onderste latten 
kleurd is op een dusdanige wijze dat het gebruikt 

de arm of pols van de 

22.3.2.1. De strengen kunnen van verschillende kleuren en materialen zijn. De pees kan een serving hebben ten 
behoeve van de trekvingers, een nok punt waaraan extra draad, indien noodzakelijk, kan zijn toegevoegd ten 
behoeve van de pijlnok, en om de plaats te bepalen van deze nok mogen 1 of 2 nokmerktekens geplaatst 
worden. Aan het einde van de pees een oog dat geplaatst kan worden op de lattop wanneer de boog 

n. De serving van de pees mag als deze is uitgetrokken 
niet op ooghoogte zitten. De pees mag onder geen voorwaarde zaken hebben die gebruikt kunnen worden bij het 

22.3.3.1. Een pijlsteun welke verstelbaar mag zijn, een verschuifbaar drukpunt of oplegger mogen op de boog 
gebruikt worden mits zij niet elektrisch of elektronisch zin en geen enkele extra hulp bieden bij het richten. Het 

dan 2 cm ( van binnen) vanaf het draaipunt van het handvat van de boog ( pivot point) 

zijn toegestaan zolang zij maar geen stabilisatoren hebben.  

22.3.6.2. Gewicht(en) mag (mogen) aan de onderkant van het middenstuk worden aangebracht. Alle gewicht(en), 
ongeacht vorm, moeten rechtstreeks aan het middenstuk zijn gemonteerd, zonder staven, extensies, hoekige 

3.7. Elk type pijl kan worden gebruikt op voorwaarde dat zij aan de omschrijving en betekenis van het woord 
pijl voldoen zoals die bij doel boogschieten wordt gebruikt, en dat dergelijke pijlen niet onnodige schade aan 

.3.7.1. Een pijl bestaat uit een schacht punt, nok, veren en indien gewenst, merktekens ( of fabrieksnaam). De 
wraps zijn geen onderdeel van de 

22 cm. Dit dient gemeten te worden vanaf de bovenkant van de pijl naar de 
pijlpunt toe waar de meting zal plaats vinden op de plaats waar pees zit in de nok); De punt van de pijl mag een 

worden gemerkt met naam of initialen 
van de sporter op de schacht. Alle pijlen. die tijdens het evenement gebruikt worden moeten identiek zijnen het 

van de bevedering, nokken en merktekens indien aanwezig. Traceer nokken ( 

22.3.8. Vingerbescherming in de vorm van vingerhoezen of uiteinden, handschoenen, of tab of plakband (tape) 
n geen zaken bevatten die de 
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22.3.8.1. Een verdeler tussen de vingers om het knijpen van de pijl te verhinderen. Een ankerplaat of 
gelijkwaardig apparaat dat aan de tab zit om te kunnen ankere
en van kleur te zijn. Markeringen en lijnen mogen direct op de tab geplaatst worden en dienen uniform van maat, 
grootte en kleur te zijn. Toegevoegde beschrijvingen en markeringen zijn niet toegestaan. Op
een gewone handschoen, want of een gelijkaardig artikel worden gedragen, maar het mag niet vastzitten aan de 
boog  
 
22.3.9. Veldkijkers, telescopen en andere optische hulpmiddelen kunnen voor spotten van pijlen worden gebruikt: 
 
22.3.9.1. Op voorwaarde dat zij geen hinder veroorzaken voor andere sporters. 
 
22.3.9.2. Voorgeschreven brillen, schietbrillen en zonnebrillen mogen worden gebruikt. Geen van boven staande 
mag een micro-gat in de lens hebben, of gelijkwaardige apparaten, 
kunnen helpen bij het richten.  
 
22.3.9.3. Als een sporter het brillenglas van het niet waarnemend oog wil bedekken dan zal het volledig bedekt 
moeten worden of afgeplakt, of er mag een ooglap gebruikt worden. 
 
22.3.10. Accessoires zijn toegestaan: 
 
22.3.10.1. Inclusief een armbeschermer, borstbeschermer, boog
om de voet of een deel daarvan op te liften, verbonden of onafhankelijk van de schoen, zijn toegestaan, zolang 
het apparaat de andere sporters niet hindert aan de schietpost of meer dan 2 cm uitsteken buiten de voetzool van 
de schoen of een platform construeren dat voor de schietpost ligt of een platvorm dat vast in de grond zit of een 
platvorm dat aan de voet verankerd is. Latten beschermers/ dempers zijn toegestaan. 
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22.3.8.1. Een verdeler tussen de vingers om het knijpen van de pijl te verhinderen. Een ankerplaat of 
gelijkwaardig apparaat dat aan de tab zit om te kunnen ankeren is toegestaan. De stiksels dienen uniform grootte 
en van kleur te zijn. Markeringen en lijnen mogen direct op de tab geplaatst worden en dienen uniform van maat, 
grootte en kleur te zijn. Toegevoegde beschrijvingen en markeringen zijn niet toegestaan. Op
een gewone handschoen, want of een gelijkaardig artikel worden gedragen, maar het mag niet vastzitten aan de 

22.3.9. Veldkijkers, telescopen en andere optische hulpmiddelen kunnen voor spotten van pijlen worden gebruikt: 

22.3.9.1. Op voorwaarde dat zij geen hinder veroorzaken voor andere sporters.  

22.3.9.2. Voorgeschreven brillen, schietbrillen en zonnebrillen mogen worden gebruikt. Geen van boven staande 
gat in de lens hebben, of gelijkwaardige apparaten, noch mogen zij merktekens dragen die 

22.3.9.3. Als een sporter het brillenglas van het niet waarnemend oog wil bedekken dan zal het volledig bedekt 
moeten worden of afgeplakt, of er mag een ooglap gebruikt worden.  

zijn toegestaan:  

22.3.10.1. Inclusief een armbeschermer, borstbeschermer, boog sling, riem-, rug- of grond pijlentas. Apparaten 
om de voet of een deel daarvan op te liften, verbonden of onafhankelijk van de schoen, zijn toegestaan, zolang 

et apparaat de andere sporters niet hindert aan de schietpost of meer dan 2 cm uitsteken buiten de voetzool van 
de schoen of een platform construeren dat voor de schietpost ligt of een platvorm dat vast in de grond zit of een 

kerd is. Latten beschermers/ dempers zijn toegestaan.  
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22.3.8.1. Een verdeler tussen de vingers om het knijpen van de pijl te verhinderen. Een ankerplaat of 
n is toegestaan. De stiksels dienen uniform grootte 

en van kleur te zijn. Markeringen en lijnen mogen direct op de tab geplaatst worden en dienen uniform van maat, 
grootte en kleur te zijn. Toegevoegde beschrijvingen en markeringen zijn niet toegestaan. Op de booghand mag 
een gewone handschoen, want of een gelijkaardig artikel worden gedragen, maar het mag niet vastzitten aan de 

22.3.9. Veldkijkers, telescopen en andere optische hulpmiddelen kunnen voor spotten van pijlen worden gebruikt:  

22.3.9.2. Voorgeschreven brillen, schietbrillen en zonnebrillen mogen worden gebruikt. Geen van boven staande 
noch mogen zij merktekens dragen die 

22.3.9.3. Als een sporter het brillenglas van het niet waarnemend oog wil bedekken dan zal het volledig bedekt 

of grond pijlentas. Apparaten 
om de voet of een deel daarvan op te liften, verbonden of onafhankelijk van de schoen, zijn toegestaan, zolang 

et apparaat de andere sporters niet hindert aan de schietpost of meer dan 2 cm uitsteken buiten de voetzool van 
de schoen of een platform construeren dat voor de schietpost ligt of een platvorm dat vast in de grond zit of een 
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22.4. Voor de Instinctive Boog divisie van de volgende zaken toestaan: 
 
22.4.1. Een boog van om het even welk type, op voorwaarde dat het aan het toegelaten principe en in de 
betekenis van het woord "boog" voldoet zoals g
handvat (greep), middenstuk ( geen shoot
lattoppen waarin de pees gehaakt kan worden. Het midde
materialen gemaakt (bijv. hout, bamboe, hoorn,
carbon/grafiet of metaal bevatten).Het middenstuk is van een gelami
boog kan van een "uit elkaar te halen" type zijn en mag door de fabriek ingezette metalen zettingen bevatten voor 
de werp arm om deze vast te zetten, maar alleen inserts die aan de zijkanten zitten, 
voor stabilisatie zorgen .De boog mag een enkele verstelbare 
aanpassingen en niet voor gewichtsaanpassingen.
breedte bevatten die gebruikt worden om de 
de constructie van het middenstuk mag gemaakt zijn van metaal of synthetisch materiaal.
hout en bamboe bevatten. Voor niet uit
het middenstuk toegestaan. De boog wordt gespannen voor gebruik door 1 enkele pees en is direct bevestigd 
tussen de twee lattoppen en wanneer de boog gebruikt wordt, wordt deze vastgehouden door een hand aan het 
middenstuk (greep), terwijl de vingers 
zoals deze hierboven is beschreven dient kaal te zijn, uitgezonderd een simpele gefabriceerde standaard 
geplakte pijlsteun (zie Artikel 22.4.3. ) en verder dient de boog vrij te zijn va
markeringspunten, blussen en delen van laminaat ( ter hoogte van het richtpunt) die gebruikt kunnen worden voor 
het richten. Gewichten in het middenstuk zijn toegestaan, mits zij ingebracht zijn tijdens de fabricage van de 
boog. Deze gewichten mogen niet zichtbaar zijn
door laminaat tijdens de originele constructie maar zonder gaten of pluggen of andere bedekkingen tenzij
aangebracht tijdens de originele fabricage of ingezet 
 
22.4.1.1. Veelkleurige middenstukken, en handelsmerken aan de binnenkant van de bovenste en onderste latten 
zijn toegestaan. Echter als het gebied rondom het richtpunt gekleurd is op een dusdanige wijze dat het gebruikt 
kan worden om te richten, dan dient het afgeplakt te worden. 
 
22.4.2. Een pees bestaat uit een onbeperkt aantal strengen. 
 
22.4.2.1. De strengen kunnen van verschillende kleuren en materialen zijn. De pees kan een serving hebben ten 
behoeve van de trekvingers, een nok punt waaraan extra draad, indien noodzakelijk, kan zijn toegevoegd ten 
behoeve van de pijlnok, en om de plaats
worden. Aan het einde van de pees een oog dat geplaatst kan worden op de lattop wanneer de boog 
opgespannen is. Neus - en lip markering is niet toegestaan. De serving van de pees mag als deze is
niet op ooghoogte zitten. De pees mag onder geen voorwaarde zaken hebben die gebruikt kunnen worden bij het 
richten, zoals een peephole, marker of andere zaken 
 
22.4.2.2. Peesdempers zijn toegestaan, maar alleen al ze 30 cm van het nocking
 
22.4.3. De pijlsteun mag niet verstelbaar zijn. 
 
22.4.3.1. De pijlsteun mag een simpele gefabriceerde plastic standaard gelijmde steun zijn en veren steun zoals 
door de fabrikant is aangebracht of de sporter gebruikt zijn boog richel
soorten materiaal ( maar alleen of de richel). Het verticale deel mag beschermd zijn met materiaal dat niet meer 
dan 1 cm boven de op de richel rustende pijl uitkomen of dikker is dan 3mm, direct gemeten vanaf h
middenstuk waar het materiaal is bevestigd. Andere types of pijlsteunen zijn niet toegestaan. 
 
22.4.4. Een clicker is niet toegestaan. 
 
22.4.5. String- en Face walking zijn niet toegestaan. 
 
22.4.6. Elk type pijl kan worden gebruikt op voorwaarde dat
pijl voldoen zoals die bij doel boogschieten wordt gebruikt, en dat dergelijke pijlen niet onnodige schade aan 
blazoenen of doelen veroorzaken.  
 
22.4.6.1. Een pijl bestaat uit een schacht punt, nok, vere
maximale diameter van de schacht zal de 9,3 mm niet overschrijden. (Arrow
schacht als deze niet langer zijn dan 22 cm. Dit dient gemeten te worden vanaf de bovenkant va
pijlpunt toe waar de meting zal plaats vinden op de plaats waar pees zit in de nok); De punt van de pijl mag een 
maximum diameter hebben van 9,4mm. Alle pijlen van de sporter moeten worden gemerkt met naam of initialen 
van de sporter op de schacht. Alle pijlen. die tijdens het evenement gebruikt worden moeten identiek zijnen het 
zelfde patroon te dragen, kleuren, van de bevedering, nokken en merktekens indien aanwezig. 
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22.4. Voor de Instinctive Boog divisie van de volgende zaken toestaan: 

22.4.1. Een boog van om het even welk type, op voorwaarde dat het aan het toegelaten principe en in de 
voldoet zoals gebruikt bij handboogschieten, namelijk een instrument dat uit een 

greep), middenstuk ( geen shoot-through types zijn toegestaan) en twee flexibele latten die eindigen in 
lattoppen waarin de pees gehaakt kan worden. Het middenstuk is gemaakt van natuurlijke of harsachtige 
materialen gemaakt (bijv. hout, bamboe, hoorn, textiel, fiberglas, en een deel van het middenstuk
carbon/grafiet of metaal bevatten).Het middenstuk is van een gelamineerde constructie of bestaat uit 1 stu
boog kan van een "uit elkaar te halen" type zijn en mag door de fabriek ingezette metalen zettingen bevatten voor 

om deze vast te zetten, maar alleen inserts die aan de zijkanten zitten, schok opvangend
.De boog mag een enkele verstelbare werp arm hebben, maar alleen voor tiller 

aanpassingen en niet voor gewichtsaanpassingen. Het middenstuk mag dunne synthetische laminaten van 6 mm 
die gebruikt worden om de werp arm/inkeping te beschermen, maar niet meer dan een 1/4 van 

de constructie van het middenstuk mag gemaakt zijn van metaal of synthetisch materiaal. Het middenstukmoet 
hout en bamboe bevatten. Voor niet uit elkaar te halen bogen is elk gelamineerd materiaal dat verbonden is

De boog wordt gespannen voor gebruik door 1 enkele pees en is direct bevestigd 
tussen de twee lattoppen en wanneer de boog gebruikt wordt, wordt deze vastgehouden door een hand aan het 
middenstuk (greep), terwijl de vingers van de andere hand de pees uittrekken, vasthouden en loslaten.
zoals deze hierboven is beschreven dient kaal te zijn, uitgezonderd een simpele gefabriceerde standaard 

22.4.3. ) en verder dient de boog vrij te zijn van uitsteeksels, vizier, 
markeringspunten, blussen en delen van laminaat ( ter hoogte van het richtpunt) die gebruikt kunnen worden voor 

Gewichten in het middenstuk zijn toegestaan, mits zij ingebracht zijn tijdens de fabricage van de 
e gewichten mogen niet zichtbaar zijn aan de buitenkant van het middenstuk en mogen bedekt zijn 

constructie maar zonder gaten of pluggen of andere bedekkingen tenzij
fabricage of ingezet logo.  

22.4.1.1. Veelkleurige middenstukken, en handelsmerken aan de binnenkant van de bovenste en onderste latten 
zijn toegestaan. Echter als het gebied rondom het richtpunt gekleurd is op een dusdanige wijze dat het gebruikt 

n dient het afgeplakt te worden.  

22.4.2. Een pees bestaat uit een onbeperkt aantal strengen.  

22.4.2.1. De strengen kunnen van verschillende kleuren en materialen zijn. De pees kan een serving hebben ten 
behoeve van de trekvingers, een nok punt waaraan extra draad, indien noodzakelijk, kan zijn toegevoegd ten 
behoeve van de pijlnok, en om de plaats te bepalen van deze nok mogen 1 of 2 nokmerktekens geplaatst 
worden. Aan het einde van de pees een oog dat geplaatst kan worden op de lattop wanneer de boog 

en lip markering is niet toegestaan. De serving van de pees mag als deze is
niet op ooghoogte zitten. De pees mag onder geen voorwaarde zaken hebben die gebruikt kunnen worden bij het 
richten, zoals een peephole, marker of andere zaken  

22.4.2.2. Peesdempers zijn toegestaan, maar alleen al ze 30 cm van het nocking punt vandaan zitten. 

22.4.3. De pijlsteun mag niet verstelbaar zijn.  

22.4.3.1. De pijlsteun mag een simpele gefabriceerde plastic standaard gelijmde steun zijn en veren steun zoals 
door de fabrikant is aangebracht of de sporter gebruikt zijn boog richel, in dat geval mag deze bedekt zijn met alle 
soorten materiaal ( maar alleen of de richel). Het verticale deel mag beschermd zijn met materiaal dat niet meer 
dan 1 cm boven de op de richel rustende pijl uitkomen of dikker is dan 3mm, direct gemeten vanaf h
middenstuk waar het materiaal is bevestigd. Andere types of pijlsteunen zijn niet toegestaan. 

22.4.4. Een clicker is niet toegestaan.  

en Face walking zijn niet toegestaan.  

22.4.6. Elk type pijl kan worden gebruikt op voorwaarde dat zij aan de omschrijving en betekenis van het woord 
pijl voldoen zoals die bij doel boogschieten wordt gebruikt, en dat dergelijke pijlen niet onnodige schade aan 

22.4.6.1. Een pijl bestaat uit een schacht punt, nok, veren en indien gewenst, merktekens ( of fabrieksnaam). De 
maximale diameter van de schacht zal de 9,3 mm niet overschrijden. (Arrow wraps zijn geen onderdeel van de 
schacht als deze niet langer zijn dan 22 cm. Dit dient gemeten te worden vanaf de bovenkant va
pijlpunt toe waar de meting zal plaats vinden op de plaats waar pees zit in de nok); De punt van de pijl mag een 
maximum diameter hebben van 9,4mm. Alle pijlen van de sporter moeten worden gemerkt met naam of initialen 

e schacht. Alle pijlen. die tijdens het evenement gebruikt worden moeten identiek zijnen het 
van de bevedering, nokken en merktekens indien aanwezig. 
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22.4. Voor de Instinctive Boog divisie van de volgende zaken toestaan:  

22.4.1. Een boog van om het even welk type, op voorwaarde dat het aan het toegelaten principe en in de 
ebruikt bij handboogschieten, namelijk een instrument dat uit een 

types zijn toegestaan) en twee flexibele latten die eindigen in 
nstuk is gemaakt van natuurlijke of harsachtige 

textiel, fiberglas, en een deel van het middenstuk mag 
eerde constructie of bestaat uit 1 stuk. De 

boog kan van een "uit elkaar te halen" type zijn en mag door de fabriek ingezette metalen zettingen bevatten voor 
schok opvangend zijn en die 

hebben, maar alleen voor tiller 
Het middenstuk mag dunne synthetische laminaten van 6 mm 

beschermen, maar niet meer dan een 1/4 van 
Het middenstukmoet 

elkaar te halen bogen is elk gelamineerd materiaal dat verbonden is met 
De boog wordt gespannen voor gebruik door 1 enkele pees en is direct bevestigd 

tussen de twee lattoppen en wanneer de boog gebruikt wordt, wordt deze vastgehouden door een hand aan het 
van de andere hand de pees uittrekken, vasthouden en loslaten. De boog 

zoals deze hierboven is beschreven dient kaal te zijn, uitgezonderd een simpele gefabriceerde standaard 
n uitsteeksels, vizier, 

markeringspunten, blussen en delen van laminaat ( ter hoogte van het richtpunt) die gebruikt kunnen worden voor 
Gewichten in het middenstuk zijn toegestaan, mits zij ingebracht zijn tijdens de fabricage van de 

aan de buitenkant van het middenstuk en mogen bedekt zijn 
constructie maar zonder gaten of pluggen of andere bedekkingen tenzij  

22.4.1.1. Veelkleurige middenstukken, en handelsmerken aan de binnenkant van de bovenste en onderste latten 
zijn toegestaan. Echter als het gebied rondom het richtpunt gekleurd is op een dusdanige wijze dat het gebruikt 

22.4.2.1. De strengen kunnen van verschillende kleuren en materialen zijn. De pees kan een serving hebben ten 
behoeve van de trekvingers, een nok punt waaraan extra draad, indien noodzakelijk, kan zijn toegevoegd ten 

te bepalen van deze nok mogen 1 of 2 nokmerktekens geplaatst 
worden. Aan het einde van de pees een oog dat geplaatst kan worden op de lattop wanneer de boog 

en lip markering is niet toegestaan. De serving van de pees mag als deze is uitgetrokken 
niet op ooghoogte zitten. De pees mag onder geen voorwaarde zaken hebben die gebruikt kunnen worden bij het 

unt vandaan zitten.  

22.4.3.1. De pijlsteun mag een simpele gefabriceerde plastic standaard gelijmde steun zijn en veren steun zoals 
, in dat geval mag deze bedekt zijn met alle 

soorten materiaal ( maar alleen of de richel). Het verticale deel mag beschermd zijn met materiaal dat niet meer 
dan 1 cm boven de op de richel rustende pijl uitkomen of dikker is dan 3mm, direct gemeten vanaf het 
middenstuk waar het materiaal is bevestigd. Andere types of pijlsteunen zijn niet toegestaan.  

zij aan de omschrijving en betekenis van het woord 
pijl voldoen zoals die bij doel boogschieten wordt gebruikt, en dat dergelijke pijlen niet onnodige schade aan 

n en indien gewenst, merktekens ( of fabrieksnaam). De 
wraps zijn geen onderdeel van de 

schacht als deze niet langer zijn dan 22 cm. Dit dient gemeten te worden vanaf de bovenkant van de pijl naar de 
pijlpunt toe waar de meting zal plaats vinden op de plaats waar pees zit in de nok); De punt van de pijl mag een 
maximum diameter hebben van 9,4mm. Alle pijlen van de sporter moeten worden gemerkt met naam of initialen 

e schacht. Alle pijlen. die tijdens het evenement gebruikt worden moeten identiek zijnen het 
van de bevedering, nokken en merktekens indien aanwezig.  
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22.4.7. Vingerbescherming in de vorm van vingerhoezen of uiteinden, h
om de pees uit te trekken vast te houden en te lossen zijn toegelaten, maar mogen geen zaken bevatten die de 
sporter hulp bieden bij het trekken en loslaten van de pees. Markeringen die door de sporter zijn toegevoegd
of niet uniform van grootte, kleur of vorm zijn niet toegestaan bij de 
 
22.4.7.1. Een ankerplaat of gelijkwaardig apparaat die bevestigd is aan de vingerbeschermer (tab) is niet 
toegestaan. Bij het schieten wordt de 
als vast fixeer punt, direct onder de nok ( de index vinger mag niet langer dan 2 mm onder de nok zitten). De 
sporter kiest of de Mediterranen methode of de 3 vinger methode, maar mag niet 
de 3 vinger methode wordt geschoten dan mag de vingerbeschermer niet splitsbaar zijn op het moment van 
schieten. Als de Mediterranen methode wordt gebruikt dan mag er een verdeler tussen de vinger zitten ter 
voorkoming van knijpen van de pijl.  
 
22.4.8. Veldkijkers, telescopen en andere optische hulpmiddelen kunnen voor spotten van pijlen worden gebruikt: 
 
22.4.8.1. Op voorwaarde dat zij geen hinder veroorzaken voor andere sporters. 
 
22.4.8.2. Voorgeschreven brillen, schietbrillen en zonnebrillen mogen worden gebruikt. Geen van boven staande 
mag een micro-gat in de lens hebben, of gelijkwaardige apparaten, noch mogen zij merktekens dragen die 
kunnen helpen bij het richten.  
 
22.4.8.3. Als een sporter het brillenglas van het niet waarnemend oog wil bedekken dan zal het volledig bedekt 
moeten worden of afgeplakt, of er mag een ooglap gebruikt worden. 
 
22.4.9. Accessoires zijn toegestaan. 
 
22.4.9.1. Inclusief een armbeschermer,
de voet of een deel daarvan op te liften, verbonden of onafhankelijk van de schoen, zijn toegestaan, zolang het 
apparaat de andere sporters niet hindert aan de schietpost of meer dan
schoen of een platform construeren dat voor de schietpost ligt of een platvorm dat vast in de grond zit of een 
platvorm dat aan de voet verankerd is.
elektronisch of elektrisch) mogen met het materiaal, dat aan de schietpost wordt gebruikt , verbonden worden 
(lichtgewicht stroken/touwtje). Pijlenhouders mogen niet aan de boog bevestigd zijn. 
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22.4.7. Vingerbescherming in de vorm van vingerhoezen of uiteinden, handschoenen, of tab of plakband (tape) 
om de pees uit te trekken vast te houden en te lossen zijn toegelaten, maar mogen geen zaken bevatten die de 
sporter hulp bieden bij het trekken en loslaten van de pees. Markeringen die door de sporter zijn toegevoegd

van grootte, kleur of vorm zijn niet toegestaan bij de Instinctive boog divisie. 

22.4.7.1. Een ankerplaat of gelijkwaardig apparaat die bevestigd is aan de vingerbeschermer (tab) is niet 
toegestaan. Bij het schieten wordt de Mediterranen methode gebruikt. ( met 1 vinger boven de nok) of 3 vingers, 
als vast fixeer punt, direct onder de nok ( de index vinger mag niet langer dan 2 mm onder de nok zitten). De 

methode of de 3 vinger methode, maar mag niet alle twee gebruiken. Als er met 
de 3 vinger methode wordt geschoten dan mag de vingerbeschermer niet splitsbaar zijn op het moment van 

methode wordt gebruikt dan mag er een verdeler tussen de vinger zitten ter 
 

22.4.8. Veldkijkers, telescopen en andere optische hulpmiddelen kunnen voor spotten van pijlen worden gebruikt: 

22.4.8.1. Op voorwaarde dat zij geen hinder veroorzaken voor andere sporters.  

22.4.8.2. Voorgeschreven brillen, schietbrillen en zonnebrillen mogen worden gebruikt. Geen van boven staande 
gat in de lens hebben, of gelijkwaardige apparaten, noch mogen zij merktekens dragen die 

22.4.8.3. Als een sporter het brillenglas van het niet waarnemend oog wil bedekken dan zal het volledig bedekt 
moeten worden of afgeplakt, of er mag een ooglap gebruikt worden.  

22.4.9. Accessoires zijn toegestaan.  

22.4.9.1. Inclusief een armbeschermer, borstbeschermer, boogsling, riem-, rug- of grond pijlentas. Apparaten om 
de voet of een deel daarvan op te liften, verbonden of onafhankelijk van de schoen, zijn toegestaan, zolang het 
apparaat de andere sporters niet hindert aan de schietpost of meer dan 2 cm uitsteken buiten de voetzool van de 
schoen of een platform construeren dat voor de schietpost ligt of een platvorm dat vast in de grond zit of een 
platvorm dat aan de voet verankerd is. Latten beschermers/ dempers zijn toegestaan. Windindicatoren (ni

) mogen met het materiaal, dat aan de schietpost wordt gebruikt , verbonden worden 
(lichtgewicht stroken/touwtje). Pijlenhouders mogen niet aan de boog bevestigd zijn.  
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andschoenen, of tab of plakband (tape) 
om de pees uit te trekken vast te houden en te lossen zijn toegelaten, maar mogen geen zaken bevatten die de 
sporter hulp bieden bij het trekken en loslaten van de pees. Markeringen die door de sporter zijn toegevoegd, wel 

boog divisie.  

22.4.7.1. Een ankerplaat of gelijkwaardig apparaat die bevestigd is aan de vingerbeschermer (tab) is niet 
methode gebruikt. ( met 1 vinger boven de nok) of 3 vingers, 

als vast fixeer punt, direct onder de nok ( de index vinger mag niet langer dan 2 mm onder de nok zitten). De 
twee gebruiken. Als er met 

de 3 vinger methode wordt geschoten dan mag de vingerbeschermer niet splitsbaar zijn op het moment van 
methode wordt gebruikt dan mag er een verdeler tussen de vinger zitten ter 

22.4.8. Veldkijkers, telescopen en andere optische hulpmiddelen kunnen voor spotten van pijlen worden gebruikt:  

22.4.8.2. Voorgeschreven brillen, schietbrillen en zonnebrillen mogen worden gebruikt. Geen van boven staande 
gat in de lens hebben, of gelijkwaardige apparaten, noch mogen zij merktekens dragen die 

22.4.8.3. Als een sporter het brillenglas van het niet waarnemend oog wil bedekken dan zal het volledig bedekt 

of grond pijlentas. Apparaten om 
de voet of een deel daarvan op te liften, verbonden of onafhankelijk van de schoen, zijn toegestaan, zolang het 

2 cm uitsteken buiten de voetzool van de 
schoen of een platform construeren dat voor de schietpost ligt of een platvorm dat vast in de grond zit of een 

Latten beschermers/ dempers zijn toegestaan. Windindicatoren (niet 
) mogen met het materiaal, dat aan de schietpost wordt gebruikt , verbonden worden 
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22.5. Voor de Longbow divisie zijn de volgende zaken toe
 
22.5.1. De boog zal beantwoorden aan de traditionele vorm van een 
betekent dat de opgespannen de pees geen enkel ander onderdeel van de boog mag raken behalve de 
lattoppen. De boog mag uit twee stukken best
twee delen van dezelfde lengte te bestaan. De boog kan zijn gemaakt van om het even welk type van materiaal of 
combinatie van materialen. Vorm van de greep en de werparmen zijn niet beperkt. C
toegestaan. De boog dient vrij te zijn van uitsteeksel, vizier, markeringspunten, blussen en delen van laminaat ( 
ter hoogte van het richtpunt) die gebruikt kunnen worden voor het richten. 
 
22.5.1.1. Voor junioren en vrouwen mag de boog 
opgespannen boog niet korter dan 160 cm lang zijn. Deze lengte wordt gemeten tussen de twee lattoppen, via de 
rugzijde van de latten.  
 
22.5.2. Een pees bestaat uit een onbeperkt aantal strengen 
 
22.5.2.1. De strengen kunnen van verschillende kleuren en materialen zijn. De pees kan een serving hebben ten 
behoeve van de trekvingers, een nok punt waaraan extra draad, indien noodzakelijk, kan zijn toegevoegd ten 
behoeve van de pijlnok, en om de plaats te b
worden. Aan het einde van de pees een oog dat geplaatst kan worden op de lattop wanneer de boog 
opgespannen is. De serving van de pees mag als deze is uitgetrokken niet op ooghoogte zitten. De pees m
onder geen voorwaarde zaken hebben die gebruikt kunnen worden bij het richten, zoals een peephole, marker of 
andere zaken  
 
22.5.2.2. Het is ook toegestaan om pees dempers te gebruiken zolang deze maar meer dan 30 cm van het 
nokpunt zitten.  
 
22.5.3. Pijlsteun. Als de boog een pijlen richel heeft dan mag deze als steun gebruikt worden, het horizontale vlak 
mag bedekt zijn met wat voor soort materiaal dan ook. Het verticale deel van de richel mag beschermd worden 
door materiaal, dat niet meer dan 1 cm bov
gemeten ten opzichte van het middenstuk en de pijlsteun. 
 
22.5.4. String en face walking is niet toegestaan. 
 
22.5.5. Gewichten, stabilisatie en TFC‘s
deze zijn ingebracht tijdens de fabricage van de boog en niet later. Al deze gewichten dienen onzichtbaar te zijn 
en aan de buitenkant niet voorzien zijn van gaten, pluggen, afdekkingen e.d. met uitzondering van de 
fabricage inleg of ingezet logo.  
 
22.5.6. Er mogen alleen houten pijlen gebruikt worden die voldoen aan de volgende specificaties: 
 
22.5.6.1. Een pijl bestaat uit een schacht, punt, nok, veren en indien gewenst, merktekens ( of fabrieksnaam). D
maximale diameter van de schacht zal de 9,3 mm niet overschrijden. (Arrow
schacht als deze niet langer zijn dan 22 cm. Dit dient gemeten te worden vanaf de bovenkant van de pijl naar de 
pijlpunt toe waar de meting zal plaats vinden op de plaats waar pees zit in de nok); De punt van de pijl mag een 
maximum diameter hebben van 9,4mm. Alle pijlen van de sporter moeten worden gemerkt met naam of initialen 
van de sporter op de schacht. Alle pijlen. die tijdens het evenement 
zelfde patroon te dragen, kleuren, van de bevedering, nokken en merktekens indien aanwezig. Traceer nokken ( 
elektrisch/elektronisch verlichte nokken) zijn niet toegestaan. 
 
22.5.6.2. De pijlpunten zijn van het v
 
22.5.6.3. Voor fletches worden alleen natuurlijke veren gebruikt. 
 
22.5.7. Vingerbescherming in de vorm van vingerhoezen of uiteinden, handschoenen, of tab of plakband (tape) 
om de pees uit te trekken vast te houden en te lossen zijn toegelaten, maar mogen geen zaken bevatten die de 
sporter hulp bieden bij het trekken en 
 
22.5.7.1. Een ankerplaat of gelijkwaardig apparaat die bevestigd is aan de vingerbeschermer (tab) is niet 
toegestaan. Bij het schieten wordt de 
als vast fixeer punt, direct onder de nok ( de index vinger mag niet langer dan 2 mm onder de nok zitten). De 
sporter kiest of de Mediterranen methode of de 3 vinger methode, maar mag niet alle
de 3 vinger methode wordt geschoten dan mag de vi
schieten. Als de Mediterranen methode wordt gebruikt dan mag er een verdeler tussen de vinger zitten ter 
voorkoming van knijpen van de pijl.  
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divisie zijn de volgende zaken toegestaan: 

22.5.1. De boog zal beantwoorden aan de traditionele vorm van een Longbow (of Amerikaanse Flat Bow), dat 
betekent dat de opgespannen de pees geen enkel ander onderdeel van de boog mag raken behalve de 
lattoppen. De boog mag uit twee stukken bestaan die uit elkaar gehaald kunnen worden. De stukken dienen uit 
twee delen van dezelfde lengte te bestaan. De boog kan zijn gemaakt van om het even welk type van materiaal of 
combinatie van materialen. Vorm van de greep en de werparmen zijn niet beperkt. Centrumschot wordt 
toegestaan. De boog dient vrij te zijn van uitsteeksel, vizier, markeringspunten, blussen en delen van laminaat ( 
ter hoogte van het richtpunt) die gebruikt kunnen worden voor het richten.  

22.5.1.1. Voor junioren en vrouwen mag de boog niet korter dan 150 cm lang zijn, voor mannen, mag de 
opgespannen boog niet korter dan 160 cm lang zijn. Deze lengte wordt gemeten tussen de twee lattoppen, via de 

22.5.2. Een pees bestaat uit een onbeperkt aantal strengen  

2.1. De strengen kunnen van verschillende kleuren en materialen zijn. De pees kan een serving hebben ten 
behoeve van de trekvingers, een nok punt waaraan extra draad, indien noodzakelijk, kan zijn toegevoegd ten 
behoeve van de pijlnok, en om de plaats te bepalen van deze nok mogen 1 of 2 nokmerktekens geplaatst 
worden. Aan het einde van de pees een oog dat geplaatst kan worden op de lattop wanneer de boog 
opgespannen is. De serving van de pees mag als deze is uitgetrokken niet op ooghoogte zitten. De pees m
onder geen voorwaarde zaken hebben die gebruikt kunnen worden bij het richten, zoals een peephole, marker of 

22.5.2.2. Het is ook toegestaan om pees dempers te gebruiken zolang deze maar meer dan 30 cm van het 

jlsteun. Als de boog een pijlen richel heeft dan mag deze als steun gebruikt worden, het horizontale vlak 
mag bedekt zijn met wat voor soort materiaal dan ook. Het verticale deel van de richel mag beschermd worden 
door materiaal, dat niet meer dan 1 cm boven de op de richel rustende pijl uit komen en niet dikker is 3 mm direct 
gemeten ten opzichte van het middenstuk en de pijlsteun.  

22.5.4. String en face walking is niet toegestaan.  

TFC‘s zijn niet toegestaan. Gewichten in het middenstuk zijn toegestaan mits 
deze zijn ingebracht tijdens de fabricage van de boog en niet later. Al deze gewichten dienen onzichtbaar te zijn 
en aan de buitenkant niet voorzien zijn van gaten, pluggen, afdekkingen e.d. met uitzondering van de 

22.5.6. Er mogen alleen houten pijlen gebruikt worden die voldoen aan de volgende specificaties: 

22.5.6.1. Een pijl bestaat uit een schacht, punt, nok, veren en indien gewenst, merktekens ( of fabrieksnaam). D
maximale diameter van de schacht zal de 9,3 mm niet overschrijden. (Arrow wraps zijn geen onderdeel van de 
schacht als deze niet langer zijn dan 22 cm. Dit dient gemeten te worden vanaf de bovenkant van de pijl naar de 

plaats vinden op de plaats waar pees zit in de nok); De punt van de pijl mag een 
maximum diameter hebben van 9,4mm. Alle pijlen van de sporter moeten worden gemerkt met naam of initialen 
van de sporter op de schacht. Alle pijlen. die tijdens het evenement gebruikt worden moeten identiek zijnen het 

van de bevedering, nokken en merktekens indien aanwezig. Traceer nokken ( 
verlichte nokken) zijn niet toegestaan.  

22.5.6.2. De pijlpunten zijn van het veld- of bullet type, conical of cone van vorm en bedoeld voor houten pijlen. 

22.5.6.3. Voor fletches worden alleen natuurlijke veren gebruikt.  

22.5.7. Vingerbescherming in de vorm van vingerhoezen of uiteinden, handschoenen, of tab of plakband (tape) 
om de pees uit te trekken vast te houden en te lossen zijn toegelaten, maar mogen geen zaken bevatten die de 
sporter hulp bieden bij het trekken en loslaten van de pees.  

22.5.7.1. Een ankerplaat of gelijkwaardig apparaat die bevestigd is aan de vingerbeschermer (tab) is niet 
toegestaan. Bij het schieten wordt de Mediterranen methode gebruikt. ( met 1 vinger boven de nok) of 3 vingers, 

r punt, direct onder de nok ( de index vinger mag niet langer dan 2 mm onder de nok zitten). De 
methode of de 3 vinger methode, maar mag niet alle twee gebruiken. Als er met 

de 3 vinger methode wordt geschoten dan mag de vingerbeschermer niet splitsbaar zijn op het moment van 
methode wordt gebruikt dan mag er een verdeler tussen de vinger zitten ter 
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gestaan:  

(of Amerikaanse Flat Bow), dat 
betekent dat de opgespannen de pees geen enkel ander onderdeel van de boog mag raken behalve de 

aan die uit elkaar gehaald kunnen worden. De stukken dienen uit 
twee delen van dezelfde lengte te bestaan. De boog kan zijn gemaakt van om het even welk type van materiaal of 

entrumschot wordt 
toegestaan. De boog dient vrij te zijn van uitsteeksel, vizier, markeringspunten, blussen en delen van laminaat ( 

niet korter dan 150 cm lang zijn, voor mannen, mag de 
opgespannen boog niet korter dan 160 cm lang zijn. Deze lengte wordt gemeten tussen de twee lattoppen, via de 

2.1. De strengen kunnen van verschillende kleuren en materialen zijn. De pees kan een serving hebben ten 
behoeve van de trekvingers, een nok punt waaraan extra draad, indien noodzakelijk, kan zijn toegevoegd ten 

epalen van deze nok mogen 1 of 2 nokmerktekens geplaatst 
worden. Aan het einde van de pees een oog dat geplaatst kan worden op de lattop wanneer de boog 
opgespannen is. De serving van de pees mag als deze is uitgetrokken niet op ooghoogte zitten. De pees mag 
onder geen voorwaarde zaken hebben die gebruikt kunnen worden bij het richten, zoals een peephole, marker of 

22.5.2.2. Het is ook toegestaan om pees dempers te gebruiken zolang deze maar meer dan 30 cm van het 

jlsteun. Als de boog een pijlen richel heeft dan mag deze als steun gebruikt worden, het horizontale vlak 
mag bedekt zijn met wat voor soort materiaal dan ook. Het verticale deel van de richel mag beschermd worden 

en de op de richel rustende pijl uit komen en niet dikker is 3 mm direct 

n in het middenstuk zijn toegestaan mits 
deze zijn ingebracht tijdens de fabricage van de boog en niet later. Al deze gewichten dienen onzichtbaar te zijn 
en aan de buitenkant niet voorzien zijn van gaten, pluggen, afdekkingen e.d. met uitzondering van de originele 

22.5.6. Er mogen alleen houten pijlen gebruikt worden die voldoen aan de volgende specificaties:  

22.5.6.1. Een pijl bestaat uit een schacht, punt, nok, veren en indien gewenst, merktekens ( of fabrieksnaam). De 
wraps zijn geen onderdeel van de 

schacht als deze niet langer zijn dan 22 cm. Dit dient gemeten te worden vanaf de bovenkant van de pijl naar de 
plaats vinden op de plaats waar pees zit in de nok); De punt van de pijl mag een 

maximum diameter hebben van 9,4mm. Alle pijlen van de sporter moeten worden gemerkt met naam of initialen 
gebruikt worden moeten identiek zijnen het 

van de bevedering, nokken en merktekens indien aanwezig. Traceer nokken ( 

of bullet type, conical of cone van vorm en bedoeld voor houten pijlen.  

22.5.7. Vingerbescherming in de vorm van vingerhoezen of uiteinden, handschoenen, of tab of plakband (tape) 
om de pees uit te trekken vast te houden en te lossen zijn toegelaten, maar mogen geen zaken bevatten die de 

22.5.7.1. Een ankerplaat of gelijkwaardig apparaat die bevestigd is aan de vingerbeschermer (tab) is niet 
methode gebruikt. ( met 1 vinger boven de nok) of 3 vingers, 

r punt, direct onder de nok ( de index vinger mag niet langer dan 2 mm onder de nok zitten). De 
twee gebruiken. Als er met 

ngerbeschermer niet splitsbaar zijn op het moment van 
methode wordt gebruikt dan mag er een verdeler tussen de vinger zitten ter 
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22.5.8. Veldkijkers, telescopen en andere optische hulpmidd
 
22.5.8.1. Op voorwaarde dat zij geen hinder veroorzaken voor andere sporters. 
 
22.5.8.2. Voorgeschreven brillen, schietbrillen en zonnebrillen mogen worden gebruikt. Geen van boven staande 
mag een micro-gat in de lens hebben, of gelijkwaardige apparaten, noch mogen zij merktekens dragen die 
kunnen helpen bij het richten.  
 
22.5.8.3. Als een sporter het brillenglas van het niet waarnemend oog wil bedekken dan zal het volledig bedekt 
moeten worden of afgeplakt, of er mag een ooglap gebruikt worden. 
 
22.5.9. Accessoires zijn toegestaan  
 
22.5.9.1. Inclusief een armbeschermer, borstbeschermer, boogsling ,
de voet of een deel daarvan op te liften, verbonden of on
apparaat de andere sporters niet hindert aan de schietpost of meer dan 2 cm uitsteken buiten de voetzool van de 
schoen of een platform construeren dat voor de schietpost ligt of een platvorm dat vast i
platvorm dat aan de voet verankerd is. Latten beschermers/ dempers zijn toegestaan. Windindicatoren (niet 
elektronisch of elektrisch) mogen met het materiaal, dat aan de schietpost wordt gebruikt , verbonden worden 
(lichtgewicht stroken/touwtje). Pijlenhouders mogen niet aan de boog bevestigd zijn. 
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22.5.8. Veldkijkers, telescopen en andere optische hulpmiddelen kunnen voor spotten van pijlen worden gebruikt: 

22.5.8.1. Op voorwaarde dat zij geen hinder veroorzaken voor andere sporters.  

22.5.8.2. Voorgeschreven brillen, schietbrillen en zonnebrillen mogen worden gebruikt. Geen van boven staande 
gat in de lens hebben, of gelijkwaardige apparaten, noch mogen zij merktekens dragen die 

22.5.8.3. Als een sporter het brillenglas van het niet waarnemend oog wil bedekken dan zal het volledig bedekt 
eplakt, of er mag een ooglap gebruikt worden.  

 

22.5.9.1. Inclusief een armbeschermer, borstbeschermer, boogsling , riem-, rug- of grond pijlentas. Apparaten om 
de voet of een deel daarvan op te liften, verbonden of onafhankelijk van de schoen, zijn toegestaan, zolang het 
apparaat de andere sporters niet hindert aan de schietpost of meer dan 2 cm uitsteken buiten de voetzool van de 
schoen of een platform construeren dat voor de schietpost ligt of een platvorm dat vast in de grond zit of een 
platvorm dat aan de voet verankerd is. Latten beschermers/ dempers zijn toegestaan. Windindicatoren (niet 

) mogen met het materiaal, dat aan de schietpost wordt gebruikt , verbonden worden 
en/touwtje). Pijlenhouders mogen niet aan de boog bevestigd zijn.  
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elen kunnen voor spotten van pijlen worden gebruikt:  

22.5.8.2. Voorgeschreven brillen, schietbrillen en zonnebrillen mogen worden gebruikt. Geen van boven staande 
gat in de lens hebben, of gelijkwaardige apparaten, noch mogen zij merktekens dragen die 

22.5.8.3. Als een sporter het brillenglas van het niet waarnemend oog wil bedekken dan zal het volledig bedekt 

of grond pijlentas. Apparaten om 
afhankelijk van de schoen, zijn toegestaan, zolang het 

apparaat de andere sporters niet hindert aan de schietpost of meer dan 2 cm uitsteken buiten de voetzool van de 
n de grond zit of een 

platvorm dat aan de voet verankerd is. Latten beschermers/ dempers zijn toegestaan. Windindicatoren (niet 
) mogen met het materiaal, dat aan de schietpost wordt gebruikt , verbonden worden 
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22.6. ACCESSOIRES VOOR ALLE DIVISIES.
 
22.7. Voor sporters van alle divisies is het volgende materiaal niet toegestaan: 
 
22.7.1. Ieder elektronisch of elektrisch apparaat dat aan het materiaal van de sporter kan worden bevestigd. 
 
22.7.2. Elk elektronisch communicatie apparaat (inclusief mobile telefoons), hoofdtelefoon of 
apparaat voor de wachtlijn op het ins
 
22.7.3. Ieder type range finder of een vergelijkbaar apparaat om afstanden of hoeken te meten, die niet volgens 
de huidige regels worden gedekt aangaande sporters materiaal is verboden. 
 
22.7.4. Elk onderdeel van of aan het materiaal van de sporter dat is toegevoegd of gewijzigd met als doel het 
schatten van afstanden of hoeken, noch mag enig regulier onderdeel expliciet hiervoor worden gebruikt. 
 
22.7.5. Handgeschreven notities van welke
berekenen van hoeken en afstanden kunnen worden gebruikt, met uitzondering van notities van vizierstanden 
van de sporters kaart met de huidige persoonlijke scores ( voor de divisies die dit to
de WA reglementen. 
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ACCESSOIRES VOOR ALLE DIVISIES. 

22.7. Voor sporters van alle divisies is het volgende materiaal niet toegestaan:  

22.7.1. Ieder elektronisch of elektrisch apparaat dat aan het materiaal van de sporter kan worden bevestigd. 

22.7.2. Elk elektronisch communicatie apparaat (inclusief mobile telefoons), hoofdtelefoon of 
apparaat voor de wachtlijn op het inschietveld, en op het wedstrijdveld.  

22.7.3. Ieder type range finder of een vergelijkbaar apparaat om afstanden of hoeken te meten, die niet volgens 
de huidige regels worden gedekt aangaande sporters materiaal is verboden.  

22.7.4. Elk onderdeel van of aan het materiaal van de sporter dat is toegevoegd of gewijzigd met als doel het 
schatten van afstanden of hoeken, noch mag enig regulier onderdeel expliciet hiervoor worden gebruikt. 

22.7.5. Handgeschreven notities van welke aard dan ook of een elektronische opslagapparaat, die voor het 
berekenen van hoeken en afstanden kunnen worden gebruikt, met uitzondering van notities van vizierstanden 

kaart met de huidige persoonlijke scores ( voor de divisies die dit toestaan) en deel of geheel van 
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22.7.1. Ieder elektronisch of elektrisch apparaat dat aan het materiaal van de sporter kan worden bevestigd.  

22.7.2. Elk elektronisch communicatie apparaat (inclusief mobile telefoons), hoofdtelefoon of geluiddempend 

22.7.3. Ieder type range finder of een vergelijkbaar apparaat om afstanden of hoeken te meten, die niet volgens 

22.7.4. Elk onderdeel van of aan het materiaal van de sporter dat is toegevoegd of gewijzigd met als doel het 
schatten van afstanden of hoeken, noch mag enig regulier onderdeel expliciet hiervoor worden gebruikt.  

aard dan ook of een elektronische opslagapparaat, die voor het 
berekenen van hoeken en afstanden kunnen worden gebruikt, met uitzondering van notities van vizierstanden 

estaan) en deel of geheel van 


