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Uitleg Bonds-(regio)competities 
 
Indoor competitie: 
De Indoorcompetitie wordt op een afstand van 18m geschoten met eerst 2 x 3 inschietpijlen en dan 30 tellende 
pijlen, 3 pijlen per schietbeurt. De klassen zijn senioren, junioren, cadetten en aspiranten.  
Deze klassen schieten op 40 cm balzoenen.  
Compound schutters schieten op 40cm verticale blazoen “Dutch Targets”.  
Aspiranten schieten op 60cm blazoenen.  
 
Er is een Individueel/team competitie voor de divisies recurve, compound, barebow, longbow en instinctive  Bow. 
 
Aanvang van de Indoorcompetitie is in week 37 en loopt tot de 2e week van december. 
 
De competitie bestaat uit 7 wedstrijden waarvan er 6 meetellen voor de individuele einduitslag. Voor de 
teamuitslagen tellen alle 7 wedstrijden mee. 
 
De locaties voor de Indoorcompetitie  zijn Alliance d'Amitié Ulvenhout, Vriendenkring Rijen, De Romeinen Gilze, 
Nimrod Etten-Leur en Tevredenheid Dongen. 
 
De wedstrijden worden op maandagavond, dinsdagavond, donderdagavond  gehouden aanvang 20.00 uur tot  circa 
22.00 uur en op  zondagochtend van 10.00 uur tot circa 12.00 uur. 
 
Aspiranten schutters van Alliance d’Amitié schieten alle 7 wedstrijden ’s zondags in Ulvenhout. 
 
25 meter 1 pijl competitie: 
De 25m 1 pijl competitie wordt op een afstand van 25m geschoten met eerst 5 inschietpijlen en dan 25 tellende 
pijlen met 1 pijl per schietbeurt.  
De klassen zijn senioren, junioren, cadetten en aspiranten. Alle klassen schieten op 60 cm blazoenen. 
 
Er is een Individueel/teamcompetitie voor de divisies recurve, compound, barebow, longbow en instinctive  Bow. 
 
Aanvang van de 25m 1pijl competitie is in september en loopt tot circa eind januari begin februari. 
 
De competitie bestaat uit 7 wedstrijden waarvan er 6 meetellen voor de individuele einduitslag. Voor de 
teamuitslagen tellen alle 7 wedstrijden mee. 
 
De locaties voor de 25m 1 pijl competitie  zijn  Vriendenkring Rijen, De Romeinen Gilze, Nimrod Etten-Leur en 
Tevredenheid Dongen. 
 
Indelingen  en data voor beide competities worden medio augustus definitief doorgegeven.  
 
Daarna volgen voor beide disciplines de Rayonkampioenschappen (regionaal) en Bondskampioenschappen 
(landelijk). 
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